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0.	  Executive	  Summary	  
The thesis at hand aims to analyse Friheden Invest’s forthcoming exit from IC Companys. Niels 

Martinsen, deputy chairman in IC Companys, still has the controlling interest in Friheden Invest, 

but has transferred the majority stake to his daughter, Emilie Martinsen. In conjunction with this, 

Friheden Invest revealed that Emilie Martinsen has no interest in IC Companys, and the 42,4% 

ownership will be sold when Niels Martinsen no longer is involved in IC Companys. Given Niels 

Martinsen’s age he will have to resign from the board of director’s within the next 4-5 years, where 

after the exit is expected to take place.  

 

The exit can first and foremost be done by selling the shares to the stock market, either through an 

on-going process or through a book-building process aimed at institutional investors. A sale to the 

stock market is deemed to involve a discount to the current share price, given the significant 

ownership percentage and illiquidity of the share. Furthermore, the sale of shares will disturb the 

historical balance between supply and demand, whereby the share price most likely will become 

depressed due to the increased float. This exit method is therefore rather unattractive for both 

Friheden Invest and the other shareholders, whereby an analysis of alternative exit methods is 

deemed relevant.  

 

Regarding alternative exit methods, the thesis includes a sale of IC Companys to both a financial 

and strategic buyer, although the main focus is placed on financial buyers. In order to assess IC 

Companys attractiveness to both financial and strategic buyers, a strategic and financial analysis is 

performed. With regards to IC Companys in a private equity setting, its attractiveness is evaluated 

through an estimation of IRR, which is based upon a LBO-model. The result is that IC Companys is 

barely an interesting LBO subject, and the attractiveness is dependent on several factors and 

assumptions.  

On the other hand, achievable synergy effects should rather easily allow a strategic buyer to match a 

financial buyer’s acquisition premium, at the very minimum. Therefore, a sale to a strategic buyer is 

established as the most valuable and likely exit method.  

 
The path towards a successful exit is very much aligned with the current development, and mainly 

involves an increase in profitability and more dispersed revenue. Thus, the achievement of a 

successful exit isn’t dependent on Niels Martinsen being able to influence the future development.  
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1.	  Indledning	  
Når bestyrelsesnæstformand i IC Companys, Niels Martinsen, ikke længere er involveret i 

selskabet, skal Friheden Invests ejerandel på 42,4 procent frasælges. Idet Niels Martinsen falder for 

aldersgrænsen i 2018 eller 2019, ventes deres exit at ske i løbet af de næste fire til fem år, hvorfor 

det synes relevant at undersøge hvordan en sådan exit bedst kan varetages. Frasalget af ejerandelen 

kan naturligvis gennemføres ved et salg på aktiemarkedet, hvor aktiebeholdningen enten sælges 

løbende eller gennem en bookbuilding-proces, der henvender sig til institutionelle investorer. Et 

sådant salg ventes at medføre en rabat i forhold til markedskursen, hvorfor det synes interessant at 

afsøge øvrige potentielle exitmetoder.  

Friheden Invests exit kan tænkes at bane vejen for en finansiel- eller strategisk købers overtagelse af 

hele IC Companys. En sådan overtagelse vil formentlig ske til en opkøbspræmie, hvorved 

salgsprisen vil overgå selskabets markedsværdi. Således er en finansiel- eller strategisk købers 

opkøb af hele koncernen som udgangspunkt mere interessant og værdifuldt for Friheden Invest end 

et salg af ejerandelen på aktiemarkedet. Dette kræver dog naturligvis, at enten en finansiel eller 

strategisk køber ser tilstrækkelig værdi i IC Companys, og derfor er villig til at betale en 

opkøbspræmie.  

 

Niels Martinsen skal i sin rolle som bestyrelsesnæstformand varetage aktionærernes interesser, 

hvorfor hans stræben efter en bedst mulig exit ikke må ske på bekostning af de øvrige aktionærer. 

Dog vil der i høj grad være overensstemmelse mellem Niels Martinsens og de øvrige aktionærers 

interesser, idet aktionærerne må forventes ligeledes at være interesseret i en markant 

opkøbspræmie. Omvendt vil et salg af aktiebeholdningen på aktiemarkedet med tilhørende rabat 

ligge et pres på aktiekursen, hvorfor de øvrige aktionærer i høj grad må ventes at dele Niels 

Martinsens ønsker om en god exit.  

Foruden den egentlige exitmetode vil aktiekursen, der anvendes som udgangspunkt for opgørelsen 

af værdien ved de forskellige exitmetoder, have stor indflydelse på værdien ved exit. I denne 

forbindelse vil Niels Martinsen og de øvrige aktionærer dele ønsket om en højest mulig aktiekurs. 

Idet aktiekursen drives af det fremtidige indtjeningspotentiale, synes bekymringer om et for 

kortsigtet fokus på bekostning af det langsigtede potentiale ikke at være berettiget. Så længe der er 

overensstemmelse med aktionærernes interesser vil Niels Martinsen således umiddelbart have god 

mulighed for at præge udviklingen.  
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Opgavens formål er således at undersøge hvordan Friheden Invests exit bedst kan varetages, særligt 

under hensyntagen til potentielle exitmetoder og salgsmodningstiltag. Opgaven vil have størst vægt 

på IC Companys som kapitalfondsemne og dermed et salg til en finansiel køber, men også inddrage 

et salg til en strategisk køber og et salg af aktiebeholdningen til aktiemarkedet.  

1.1	  Problemformulering	  
Ovenstående formål vedrørende Friheden Invests exitmetoder giver anledning til følgende 

problemformulering: 

 

”Hvordan kan Friheden Invests forestående salg af ejerandelen på 42,4% bedst varetages og hvilke 

faktorer har størst indflydelse herpå, herunder særlig hensyntagen til exitmetode og 

salgsmodningstiltag?”  

Arbejdet hen mod besvarelsen af problemformuleringen, der primært vil fokusere på et salg til en 

finansiel køber – dvs. kapitalfond – men også inddrage de øvrige exitmetoder, er styret af følgende 

underspørgsmål: 

-‐ ”Hvordan fremstår IC Companys strategiske positionering?” 

-‐ ”Hvordan har den finansielle udvikling i de tilbageværende aktiviteter været og hvordan 

ventes denne at være i fremtiden?” 

-‐ ”Hvordan fremstår IC Companys som kapitalfondsemne og hvilken opkøbspræmie vil en 

finansiel køber være villig til at betale?” 

-‐ ”Hvilke potentielle strategiske købere findes der til IC Companys og hvilken opkøbspræmie 

vil en køber være villig til at betale?” 

-‐ ”Hvilken rabat estimeres Friheden Invest at skulle give ved et frasalg af ejerandelen på 

aktiemarkedet?” 

-‐ ”Hvordan kan IC Companys salgbarhed øges ved ovenstående exitmetoder?” 

-‐ ”Hvilke inddragede faktorer vil have størst indflydelse på hvordan Friheden Invests exit 

bedst varetages?” 

-‐ ”Hvilke øvrige faktorer, der ikke inddrages, kan ventes at påvirke varetagelsen af salget af 

ejerandelen”? 
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1.2	  Afgrænsning	  
Værdien af Friheden Invests exit ved de forskellige exitmetoder opgøres med udgangspunkt i 

aktiekursen pr. 15. september 2014, hvorfor data, materiale og anden information offentliggjort 

efter denne dato ikke er inddraget i opgaven. Af vigtige begivenheder efter denne dato er særligt 

generalforsamlingen afholdt d. 24. september 2014. Her bliver Henrik Heideby valgt til 

bestyrelsesformand, mens Niels Martinsen bliver næstformand (ICC, 2014c). Idet begivenheden er 

indtruffet sent i processen, har det ikke været muligt at korrigere herfor, hvorfor ændringen ikke 

antages at have betydning for varetagelsen af Friheden Invests exit samt Niels Martinsens 

muligheder for at påvirke selskabets udvikling. Herudover ændres selskabets navn til IC Group. I 

opgaven benævnes selskabet fortsat IC Companys.  

Foruden et salg af IC Companys som helhed kan de enkelte brands sælges særskilt, hvorefter IC 

Companys koncernen opløses. Værdien af denne exitmetode vil dog være meget afhængig af 

strukturen af de enkelte frasalg, den efterfølgende opløsning samt skattemæssige forhold, hvorfor 

denne ikke inddrages. I besvarelsen af ovenstående problemformulering ses der bort fra juridiske 

elementer ved bestyrelsens opgaver og forholdet til de øvrige aktionærer. Udgangspunktet for 

besvarelsen af problemformuleringen er således, at Niels Martinsens og de øvrige aktionærers 

interesser i høj grad overlapper, hvorfor Niels Martinsen relativt uforstyrret kan arbejde hen mod en 

god exit. 

I forbindelse med IC Companys som kapitalfondsemne er de danske 

rentefradragsbegrænsningsreglerne fra selskabsskattelovens §11 vigtige elementer. Disse regler 

vurderes imidlertid at medføre unødig kompleksitet samt en uønsket juridisk vinkel, hvorfor der ses 

bort fra disse regler. Herudover foreligger der en afgrænsning i forhold til Friheden Invests 

skattemæssige forhold, hvorved disse ikke inddrages i analysen af Friheden Invests exitmuligheder. 

Til besvarelse af underspørgsmålet omkring IC Companys som kapitalfondsemne er der valgt at 

fokusere på en enkelt værdiansættelsesmodel, navnlig LBO-modellen, idet denne model vurderes 

som værende væsentligt mere egnet end andre modeller, jf. afsnit 1.3. Den strategiske analyse er 

afgrænset til at omfatte fire modeller, da disse vurderes tilstrækkelige til at give et fuldstændigt 

billede af den strategiske positionering. 

1.3	  Metode	  og	  data	  
Idet undersøgelsen af problemformuleringen primært bygger på sekundær kvantitativ data, hvor 

forfatteren ikke har haft indflydelse på udarbejdelsen, anses verden som værende objektiv og 

neutral, og opgaven skrives ud fra et positivistisk syn. Objektiviteten forsøges opretholdt bedst 
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muligt, mens subjektivitet dog er nødvendigt i et vist omfang, særligt i forbindelse med 

budgetteringen af fremtidige cash flows og øvrige input. 

Det kvantitative datamateriale er primært hentet fra Bloomberg, Standard & Poor’s Leveraged 

Commentary & Data Group, årsrapporter fra IC Companys og dens konkurrenter, lærebøger og 

materiale udarbejdet af brancheorganisationer. Det kvalitative datamateriale er hentet fra mange af 

de samme kilder, herunder IC Companys og dens konkurrenters årsrapporter, lærebøger og 

videnskabelige artikler, industri- og virksomhedsspecifik materiale fra professionelle databaser og 

organisationer samt avisartikler.   

Den strategiske analyse udarbejdes ved brug af PEST-modellen, Porter’s Five Forces samt 

ressource- og værdikæde analyse. Modellerne anses som de førende og mest udbredte modeller, og 

vurderes derfor som de mest anvendelige i denne opgave. I forbindelse med analysen af IC 

Companys som kapitalfondsemne benyttes LBO-modellen, som vurderes som mest relevant, givet 

dens mulighed for en ikke-konstant kapitalstruktur. En traditionel DCF-model er imidlertid ikke 

særlig anvendelig, givet dens forudsætning omkring en konstant kapitalstruktur i løbet af 

budgetperioden. APV-modellen, der modsat DCF-modellen åbner for en ikke-konstant 

kapitalstruktur er mere anvendelig, men vurderes ikke som værende særlig relevant, idet IC 

Companys allerede er værdiansat af aktiemarkedet. Ved analysen af IC Companys attraktivitet i 

forhold til en strategisk køber er de potentielle synergieffekter værdiansat ud fra Gordons 

Vækstmodel, mens størrelsen på en rabat ved salg til aktiemarkedet diskuteres ud fra Blockage 

Discount.  

I arbejdet hen mod besvarelsen af problemformuleringen anerkendes det, at fastlæggelse af den 

fremtidige udvikling og øvrige variabler er behæftet med usikkerhed og er afhængig af en række 

antagelser. I forbindelse med vurderingen af IC Companys som kapitalfondsemne er der således 

foretaget relativt omfattende sensitivitetsanalyser på de valgte inputniveauer. De valgte niveauer for 

variablerne skal derfor i høj grad ses som udgangspunktet for den senere sensitivitetsanalyse, 

hvorved niveauerne der skal til for, at IC Companys fremstår som et attraktivt kapitalfondsemne, 

vurderes. Dette gælder også ved fastlæggelsen af potentielle synergieffekter, hvor der lægges vægt 

på vurderingen af de nødvendige niveauer. 

Ved besvarelsen af problemformulering påtages i høj grad rollen som rådgiver for Friheden Invest, 

hvor finansielle og strategiske købers potentielle interesse for IC Companys, og dermed Friheden 

Invests aktiepost, vurderes.  
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1.3.1	  Kildekritik	  
Den anvendte data kan placeres på en akse, der viser graden af subjektivitet eller objektivitet. 
 

Bloomberg/S&P 
LCD data Årsrapporter Lærebøger/viden-

skabelige artikler 
Professionelt 
materiale Avisartikler 

          

      
OBJEKTIV              SUBJEKTIV 

       Figur 1: Kildekritik (egen tilvirkning) 

Ovenstående forhold er vigtige at holde sig for øje når data anvendes til at komme frem til 

konklusioner i opgaveskrivningen. Det anses for en fordel at anvende kilder fra hele spektret, da 

selv meget subjektive kilder kan være nyttige, så længe der er opmærksomhed på kildens 

subjektivitet.  

Bloomberg vurderes som værende den mest objektive kilde, idet Bloomberg primært gengiver 

selskabers regnskabstal og anden data, der er godkendt af revisorer. Den samme høje grad af 

objektivitet anses at gælde for Standard & Poor’s Leveraged Commentary & Data Group. 

Årsrapporter vurderes ligeledes som værende overvejende objektive, idet de er godkendt af 

revisorer. Dog skal man være opmærksom på, at årsrapporter til en vis grad er marketingmateriale, 

hvor ledelsen, inden for de givne regler, forsøger at fremstille virksomheden bedst muligt. 

Lærebøger samt videnskabelige artikler vurderes som objektive, men forfatteren kan i nogle tilfælde 

fremføre stoffet med en vis bias, grundet egen holdning eller andre interesser. Professionelt 

materiale varierer en del i sin objektivitet afhængig af afsenderen. Industrispecifik materiale 

vurderes som værende relativt objektivt, såfremt det er udarbejdet af uafhængige organisationer, 

men mere subjektivt, såfremt det er udarbejdet af brancheorganisationer, herunder DVCA. 

Avisartikler vurderes som værende den mest subjektive kilde, idet journalistens personlige holdning 

let kan inddrages. I forbindelse med avisartikler er særligt Berlingske Business artiklen, ’ 

Milliardær-arving vil sælge faderens livsværk’, fra d. 5. december 2012. Problemformuleringens 

gyldighed er afhængig af, at Friheden Invest rent faktisk vil sælge ejerandelen ved Niels Martinsens 

udtræden af selskabet. Idet artiklen bringer citater fra Friheden Invests direktør, Per Hildebrandt 

Jensen, vurderes det forestående ejerskifte at være behæftet med stor troværdighed.  
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1.4	  Struktur	  
Den valgte struktur, der beskrives i det følgende afsnit, har til formål at sikre en bedst mulig 

besvarelse af den valgte problemformulering, hvorigennem det sikres, at opgavens formål opfyldes. 

I afsnit 2 præsenteres den teoretiske baggrund for leveraged buyouts, hvilket danner fundamentet 

for analysen af IC Companys som kapitalfondsemne. I afsnit 3 introduceres IC Companys, herunder 

de foretagne frasalg, de tilbageværende brands, ejerstrukturen, ledelsen og udviklingen i 

aktiekursen. I afsnit 4 påbegyndes analysen med den strategiske analyse. Afsnittet har til formål at 

fastlægge den strategiske positionering og umiddelbare fremtid, hvilket har betydning for både 

finansielle og strategiske købere. I afsnit 5 foretages den finansielle analyse, hvor IC Companys 

finansielle udvikling sammenlignes med dens primære konkurrenter. Afsnittet biddrager med et 

indblik i den historiske finansielle udvikling, der sammenholdt med den strategiske analyse har stor 

indflydelse på den forventede fremtidige udvikling. Herudover biddrager sammenligningen med de 

primære konkurrenter til identifikation af mulige kapitalfonds- og salgsmodningstiltag. 

I afsnit 6 analyseres IC Companys som kapitalfondsemne ved fastlæggelse og mulige 

kapitalfondsstrategier, den forventede finansielle udvikling samt kapitalfondes indflydelse herpå og 

en estimering af IRR. I afsnit 7 analyseres IC Companys ved et salg til en strategisk køber, mens 

afsnit 8 kort analyserer salget af Friheden Invests aktiebeholdning på aktiemarkedet.  

I afsnit 9 diskuteres betydningen af de vigtigste afgrænsninger og antagelser. I afsnit 10 præsenteres 

den egentlige konklusion, mens der i afsnit 11 perspektiveres til yderligere fremtidige 

undersøgelser.  

2.	  Teoretisk	  Baggrund	  
Foruden analysen af IC Companys som kapitalfondsemne bygger besvarelsen af 

problemformuleringen hovedsageligt på teorier og modeller anvendt på cand.merc. i finansiering og 

regnskab. Af denne grund gennemgås udelukkende teorien omkring LBO-modellen, herunder 

værdiskabelse, låneoptagelse og- konstruktion samt kriterier for attraktive LBO emner.  

2.1	  Kapitalfonde	  og	  Leveraged	  Buyouts	  
Kapitalfonde er investeringsselskaber, der med kapitaltilsagn fra investorer investerer direkte i 

porteføljeselskaber. Investorkredsen udgøres hovedsageligt af institutionelle investorer (DVCA-a). 

Selskaberne, der investeres i, er oftest unoterede selskaber, men kan også være børsnoterede 

selskaber, der afnoteres fra børsen efter opkøbet (Andersen & Melander, 2007). Kapitalfonde har 
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oftest en livscyklus på 10-12 år, og gennemgår i sin levetid faserne fundraising, investering, 

værdiskabelse og exit (DVCA-b).  

De første kapitalfonde oprettes i slutningen af 1970’erne og starten af 1980’erne, og perioden frem 

mod 1990 er kendetegnet ved stor ekspansion i USA. Denne ekspansion topper i 1988, hvor 

kapitalfondenes samlede transaktioner løber op i USD 185 milliarder. I slutningen af 1980’erne 

oprettes de første europæiske kapitalfonde, men niveauet er fortsat meget begrænset. I den første 

halvdel af 1990’erne falder opkøbsaktiviteten drastisk og først i det 21. århundrede når aktiviteten 

op på niveauerne fra 1980’erne (DVCA-a). Aktivitetsniveauet topper med USD 434 milliarder i 

2007, men falder drastisk i årene efter finanskrisen og rammer bunden i 2009 med USD 13 

milliarder. I den efterfølgende periode stiger aktivitetsniveauet til at ligge stabilt omkring USD 100 

milliarder i perioden 2010 til 2012 (Standard & Poor’s Leveraged Commentary & Data Group, 

gengivet i Rosenbaum & Pearl, 2013 s. 220). I 2013 steg volumen markant til over USD 150 

milliarder, men ligger fortsat langt fra rekordniveauet i 2007 (Standard & Poor’s Leveraged 

Commentary & Data Group, gengivet i Forbes, 2014). Aktivitetsniveauet har de senere år således i 

store træk fulgt udviklingen i verdensøkonomien, der var kendetegnet ved høj vækst op til 

finanskrisen, afmatning i 2009 og efterfølgende svag men stabil vækst (IMF, 2014).   

Til opkøb af porteføljevirksomheder benytter kapitalfondene såkaldte Leveraged Buyouts (LBO), 

hvor en stor del af finansieringen udgøres af fremmedkapital. Historisk har fremmedkapital udgjort 

cirka 60- til 70% af overtagelsesfinansieringen. Andelen af overtagelsessummen, der finansieres 

ved fremmedkapital, bestemmes i høj grad af bankernes lånevillighed og dermed udviklingen i 

verdensøkonomien. I årene 2005 til 2007, hvor bankerne var meget lånevillige, udgjorde 

fremmedkapital cirka 66 procent af overtagelsessummen, mens den i 2009 kun udgjorde 47 procent. 

Adgang til en stor mængde fremmedkapital øger naturligvis beløbet en kapitalfond er villig til at 

betale for en given virksomhed, hvorfor den gennemsnitlige værdiansættelse topper i 2007 med en 

EV/EBITDA multipel på 9,8x og en gæld/EBITDA multipel på 6,1x. Omvendt er disse i 2009 

henholdsvis 7,9x og 3,7x. I 2011 og 2012 udgør fremmedkapital omkring 56%, mens multiplerne er 

omkring henholdsvis 9,0x og 5,0x (Standard & Poor’s Leveraged Commentary & Data Group, 

gengivet i Rosenbaum & Pearl, 2013 s. 219). I 2013 er EV/EBITDA multiplen ligeledes omkring 

9,0x (Standard & Poor’s Leveraged Commentary & Data Group, gengivet i Forbes, 2014), mens 

gæld/EBITDA multiplen er ca. 5,3x og fremmedkapital udgør omkring 60% (Standard & Poor’s 

Leveraged Commentary & Data Group, gengivet i Leveraged Loan, 2014). Tendensen for første 

halvår i 2014 er en fortsættelse af udviklingen de seneste år, dog med en øget acceleration mod 
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tidligere års rekordniveauer (Standard & Poor’s Leveraged Commentary & Data Group, både fra 

Forbes, 2014, og Leveraged Loan, 2014).  

2.2	  Værdiskabelse	  i	  LBO’er	  
Den samlede værdigenerering i en LBO er produktet af flere værdigenererende initiativer. Disse 

værdigenererende initiativer afviger med hensyn til hvornår og hvorfor de opstår samt hvordan de 

er værdigenererende (Berg og Gottschalg, 2005). Til besvarelse af problemformuleringen er det 

tilstrækkeligt at nævne, at værdigenereringen både kan skyldes værdiopsnappende- og 

værdiskabende initiativer. Idet de værdiopsnappende initiativer i høj grad bygger på eksterne 

faktorer eller faktorer meget specifikke til den enkelte kapitalfond, fokuseres der på de 

værdiskabende initiativer.  

Værdiskabelsen skyldes ændringer i porteføljevirksomhedens finansielle performance. Denne kan 

enten ske gennem de primære værdiskabende initiativer, der har en direkte og målbar effekt på 

porteføljevirksomhedens finansielle performance, eller gennem de sekundære værdiskabende 

initiativer, der ikke har en direkte effekt på virksomhedens finansielle performance, men derimod 

understøtter og øger virkningen af de primære initiativer.  

2.2.1	  ”Financial	  Engineering”	  
Det første primære værdiskabende initiativ omfatter optimeringen af kapitalstrukturen og 

minimeringen af porteføljevirksomhedens kapitalomkostninger (Berg og Gottschalg, 2005). 

I forbindelse med optimeringen af kapitalstrukturen drages der fordel af kapitalfondens finansielle 

ekspertise og omfattende netværk af banker og andre finansielle institutioner. Idet kapitalfonde 

ønsker gode og langvarige relationer til bankerne, minimeres bankernes risiko for at blive ”snydt”, 

og bankerne kan tilbyde mere lempelige vilkår (Loos, 2005).  

En forøget gearing giver anledning til større rentebetalinger, som medfører et skatteskjold og en 

positiv effekt på cash flows (Berg og Gottschalg, 2005). Dog er den positive effekt af dette 

potentielle skatteskjold blevet reduceret i mange lande grundet skattereformer, eksempelvis de 

danske rentefradragsbegrænsningsregler. Herudover argumenterer mange for, at en virksomheds 

kapitalomkostninger er uafhængig af virksomhedens gearing, idet gældens skattefordel opvejes af 

øget fremmedkapitalomkostninger (Loos, 2005).  

2.2.2	  Operationel	  Effektivitet	  
Ved en forbedring af den operationelle effektivitet fokuseres der på allokeringen af virksomhedens 

ressourcer, hvilket kan ske gennem omkostningsreduktioner, en bedre udnyttelse af aktiver eller 

ellimineringen af ledelsesineffektivitet (Berg og Gottschalg, 2005).  
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Omkostningsreduktioner sker ofte gennem en øget kontrol med virksomhedens udgifter, 

implementeringen af omkostningsreduktionsprogrammer, der medvirker til lavere 

produktionsomkostninger og øget produktivitet, øget brug af outsourcing og en mindre 

bureaukratisk organisation (Ibid.).  

Foruden omkostningsreduktioner har kapitalfondene ofte fokus på udnyttelsen af aktiver, som søges 

forbedret gennem strammere styring af arbejdskapitalen og CapEx, hvor ikke profitable 

investeringsprogrammer afskaffes og unødvendige aktiver frasælges (Loos, 2005).  

Afslutningsvis søges den operationelle effektivitet forbedret gennem en udskiftning af ineffektiv 

ledelse, såfremt en sådan er til stede i porteføljevirksomheden.  

2.2.3	  Strategisk	  Fokus	  
Det sidste primære værdiskabende initiativ vedrører arbejde med en strategisk re-positionering. 

Denne omfatter en redefinering af centrale strategiske variabler, såsom hvilke markeder man vil 

være i og hvilke produkter man vil konkurrere med. Herudover vil man ofte forsøge at re-fokusere 

virksomheden, således at den igen udelukkende fokuserer på sine kerneaktiviteter, forsøge at 

reducere virksomhedens kompleksitet og prioritere projekter, der opretholder eller forbedrer 

virksomhedens konkurrencemæssige fordele. Afslutningsvis skal det dog nævnes, at et succesfuldt 

exit kræver vækst, hvorfor der ikke kan skabes værdi udelukkende gennem nedskæringer og frasalg 

(Berg og Gottschalg, 2005).  

 

De ovenstående værdiskabende initiativer kan virke åbenlyse, og det kan undre, at de først bliver 

igangsat i en LBO kontekst. Udeblivelsen af disse værdiskabende initiativer forinden en LBO 

skyldes i høj grad adskillelsen af ejerskab og ledelse, den såkaldte principle-agent problemstilling, 

hvor ledelsen ikke har incitament til igangsætte tiltag, der er værdiskabende for ejerne, samt et 

asymmetrisk informationsniveau mellem ejerne og ledelsen. Således er det de følgende sekundære 

værdiskabende initiativer, der understøtter de primære værdiskabende initiativer, og øger effekten 

af disse.   

2.2.4	  Reduktion	  af	  Agentomkostninger	  
Reduktionen af agentomkostninger er det mest prominente og udforskede element i LBOers  

værdiskabelse og er vist til at have stor effekt i en LBO kontekst (Berg og Gottschalg, 2005). 

Størrelsen af agentomkostninger, og dermed hvor stort reduktions- og værdiskabelsespotentiale, der 

foreligger, afhænger af ledelsens handlefrihed, forskydningen mellem ledere og ejeres interesser 
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samt ejernes muligheder for overvågning af ledelsen, samt observering og sanktionering af ikke-

værdimaksimerende beslutninger.  

Først og fremmest vil en øget gearing medføre, at en stor del af cash flowet skal bruges til 

servicering af gælden, hvilket alt andet lige vil reducere ledelsens muligheder for at allokere det frie 

cash flow ineffektivt. Herudover vil den øgede gearing tvinge ledelsen til at styre virksomheden 

effektivt, idet en ineffektiv styring relativt let vil føre til konkurs grundet den øget finansielle risiko. 

Idet konkurs er omkostningsfuldt for ledelsen grundet tab af kontrol og omdømme, vil ledelsen 

have incitament til at arbejde hårdere og foretage bedre ledelsesbeslutninger. Herudover giver den 

øgede låntagning anledning til ekstern overvågning fra fremmedkapitalejerne, der vil sikre sig, at 

ledelsen foretager beslutninger, der er sammenfaldne med deres interesser. Desuden vil 

låneaftalernes klausuler ligeledes reducere risikoen for ineffektiv allokering af det frie cash flow 

(Ibid.).  

Samtidig involverer en LBO oftest, at ledelsen opnår væsentligt medejerskab af virksomheden og 

dermed får interesser, der er mere sammenfaldne med den øvrige ejerkreds. Ved dette væsentlige 

medejerskab øges ledelsens personlige omkostninger ved ineffektive og ikke-værdimaksimerende 

beslutninger og ledelsen får incitament til at styre virksomheden på en effektiv og 

værdimaksimerende måde. Herudover bliver ledelsens og mange af de øvrige medarbejders 

aflønning ofte gjort resultatafhængige, hvilket øger incitamentet til at agere værdimaksimerende 

(Loos, 2005).  

Afslutningsvis har den mere koncentrerede ejerkreds bedre muligheder for overvågning af ledelsen, 

idet repræsentanter fra kapitalfonden ofte indsættes i bestyrelsen og dermed får adgang til fortrolig 

information (Berg og Gottschalg, 2005). I denne forbindelse er det værd at bemærke, at enkelte 

aktionærer i princippet godt selv kan overvåge ledelsen, men har, bortset fra ved meget store 

ejerandele, ikke incitament til det, idet omkostningerne ved overvågningen alene tilfalder den 

enkelte aktionær, mens værdiforøgelsen deles med de øvrige aktionærer (Andersen & Melander, 

2007).  

2.2.5	  Mentorforhold	  
Det sidste værdiskabende initiativ omfatter mentorforholdet mellem kapitalfonden og 

porteføljevirksomheden, hvor kapitalfondens repræsentanter agerer som rådgivere for 

porteføljevirksomhedens ledelse. I denne forbindelse vil ledelsen kunne sparre med kapitalfonden 

omkring både daglige og langsigtede forhold, og kapitalfonden vil kunne biddrage med nye 

perspektiver på, samt viden omkring, strategier, markeder og industrier. Således vil den viden og 
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industrielle ekspertise kapitalfonden har oparbejdet i forbindelse med tidligere overtagelser 

overføres til porteføljevirksomheden, hvorfor virksomheden får adgang til ellers ikke-tilgængelig 

viden (Berg og Gottschalg, 2005).  

2.3	  Fremmedkapital	  
Som navnet antyder, og som tidligere nævnt, finansieres en stor del af et kapitalfondsopkøb med 

fremmedkapital, hvorfor målselskabet efter overtagelsen vil have en kapitalstruktur med en stor 

gældsandel. Det følgende afsnit vil beskrive de forskellige gældsinstrumenter, der kan benyttes ved 

overtagelsen. Herudover er selve lånekonstruktionen og de juridiske forhold ved overtagelsen en 

vigtig del af en LBO, men præsenteres udelukkende i bilag 1 grundet lav relevans for besvarelsen af 

problemformuleringen. 

 

Brugen af en stor andel fremmedkapital til finansieringen af overtagelsen kræver inddragelse af 

diverse lån, værdipapirer og andre gældsinstrumenter. Disse forskellige fremmedkapitalkilder 

varierer med hensyn til sikkerhed, prioritet, løbetid, kupon samt pre-payment- og andre klausuler, 

hvilket påvirker de forskellige finansieringskilders omkostninger, risiko og fleksibilitet. Som 

tommelfingerregel kan det siges, at desto højere et givet gældsinstrument rangerer i 

fremmedkapitalstrukturen, desto lavere omkostninger og fleksibilitet er der for låntageren 

(Rosenbaum & Pearl, 2013). 

Øverst i fremmedkapitalstrukturen findes seniorgæld, som er banklån ydet af større banker og 

øvrige finansieringsselskaber. Seniorgæld udgør ofte omkring halvdelen af fremmedkapitalen ved 

danske leveraged buyouts og er således det sikre finansielle fundament. Seniorgæld er foranstillede 

i prioritetsrækken, kræver sikkerhed i målselskabets aktiver, har en kortere løbetid end de 

efterstillede lån og kan både optræde som serielån, stående lån og kassekreditter (Andersen & 

Melander, 2007). Långiverne opnår typisk en indtjeningsmargin på 2-3 procent ved LBO first-lien 

seniorgæld, mens indtjeningsmarginen på almindelig corporate lending er 0,5-1,25 procent. 

Indenfor seniorgæld skelnes der mellem first- og second-lien seniorgæld, hvor first-lien lån rangerer 

før second-lien lån i prioritetsrækken. Hvor first-lien lån typisk ydes af større banker, ydes second-

lien lån som regel af institutionelle investorer. Marginen på second-lien lån er lidt højere end first-

lien lån grundet den større risiko på lånet (Andersen & Melander, 2007).  

 

I den mere risikobehæftede del af fremmedkapitalstrukturen findes high yield obligationer samt 

mezzaninkapital. Prioritetsrækkefølgen disse to imellem er ikke klart defineret og afhænger ofte af 
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den konkrete konstruktion, men idet mezzaninkapital bredt defineres som kapitalen mellem 

fremmed- og egenkapital (Rosenbaum & Pearl, 2013), må udgangspunktet være, at high yield 

obligationer rangerer højere i kapitalstrukturen end mezzaninkapital. Dog rangerer Andersen & 

Melander, 2007, mezzaninkapital på tredjepladsen i konkursordenen, efter second-lien seniorgæld, 

og behandler high yield obligationer som en underkategori af mezzaninkapital. Baggrunden for 

denne behandling skal formentlig findes i high yield obligationers manglende udbredelse i 

Danmark, hvor markedet for erhvervsobligationer kun er i sin spæde opstart (Berlingske Business, 

2013). I kontrast hertil står det Amerikanske marked for erhvervsobligationer, hvor high yield 

obligationer alene har en volumen på USD 1,1 billioner (Phillips, 2013). Herudover har high yield 

obligationer været flittigt anvendt i LBO sammenhænge, og har i perioden 2003 til 2012 udgjort 

mellem 7- og 14% af den samlede finansiering (Rosenbaum & Pearl, 2013 s. 219). High yield 

obligationer kan indgå i overtagelsesfinansieringen ved en downgrade af målselskabets eksisterende 

erhvervsobligationer eller udstedelse efter overtagelsen, hvorefter midlertidige dyre bridge 

faciliteter kan refinansieres (Andersen & Melander, 2007).  

 

Mezzaninkapital er som nævnt kapital mellem fremmed- og egenkapital og indebærer et højt 

element af forhandling mellem udsteder og investor (Rosenbaum & Pearl, 2013). Mezzaninkapital 

er væsentlig mere risikofyldt end seniorgælden, dels grundet den lavere prioritet, men også grundet 

den manglende sikring af det fulde lånebeløb. Oftest udgøres en del af det samlede lån af usikre og 

rentetunge ’payment in kind’ (PIK) lån, hvor rentebetalingerne tillægges hovedstolen i stedet for 

løbende betaling og renten stiger over tid. Grundet de høje omkostninger ved disse usikre lån, er 

låntageren ofte interesseret i at indfri lånene hurtigst muligt. For at forhindre hurtig tilbagebetaling 

indbygges pre-payment klausuler i lånene, hvorved låntageren bliver pålagt sanktioner ved 

indfrielse forinden et givet tidspunkt. På trods af sådanne sanktioner er låntager ofte bedre stillet 

ved hurtig indfrielse, hvorfor PIK-lån ofte bruges som midlertidig overtagelsesfinansiering 

(Andersen & Melander, 2013).   

2.4	  Kriterier	  ved	  attraktive	  kapitalfondsemner	  
En gennemgang af diverse kilders behandling af kriterier ved attraktive kapitalfondsemner har ført 

til tabellerne i bilag 2. De tre øverste kilder fremstår umiddelbart som de mest pålidelige, men da 

størstedelen af kriterierne går igen i flere af kilderne vurderes det, at kriteriernes relevans er 

behæftet med relativt stor sikkerhed.  
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På baggrund af gennemgangen vurderes følgende finansielle og strategiske kriterier til at være de 

vigtigste: 

Finansielle kriterier Strategiske kriterier 

• Stærke og stabile cash flows 

• Lavt CapEx behov 

• Lavt behov for arbejdskapital 

• Stærk aktivbase 

• Lav gearing (værdiskabende initiativ) 

• Lav EV/EBITDA og/eller EV/Cash 

Flows 

• Moden/stabil industri 

• Stærk markedsposition 

• Stærk ledelse 

• Mulighed for omkostningsreduktion 

(værdiskabende initiativ) 

• Vækstmuligheder 

• Mulighed for frasalg af 

underpræsterende eller ikke-kerne 

aktiver (værdiskabende initiativ) 

• Rentable exitmuligheder 
   Tabel 1: Kriterier ved attraktive kapitalfondsemner (egen tilvirkning) 

2.4.1	  Finansielle	  kriterier	  
Særligt kriteriet vedrørende stærke og stabile cash flows er essentielt for en kapitalfond, givet 

relationen mellem cash flows og den højt gearede kapitalstruktur (Rosenbaum & Pearl, 2013). Cash 

flowet skal anvendes til servicering af gælden, både gennem renter og afdrag, hvorfor 

fremmedkapitalfinansieringen kun kan opnås ved en demonstreret evne til at levere stabile cash 

flows. Behovet for stærke cash flows medfører en naturlig overgang til kriteriet vedrørende CapEx 

behovet, idet et lavere CapEx behov alt andet lige vil øge virksomhedens muligheder for at generere 

tilstrækkelige cash flows til servicering af gælden. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, 

at udeblivelsen af CapEx ikke må skade virksomhedens muligheder for at generere fremtidige cash 

flows (Rosenbaum & Pearl, 2013). På samme måde som ved øget CapEx, vil en øget binding i 

arbejdskapitalen ligeledes reducerer muligheden for at servicere gælden (Fundamental Finance).  

Fremmedkapitalejere vil være bedre stillet ved en eventuel konkurs såfremt de har sikkerhed i en 

stærk aktivbase, hvorfor en sådan sikkerhedsstillelse vil øge bankernes villighed til at stille 

fremmedkapital til rådighed. En stærk aktivbase dækker både over andelen af materielle aktiver 

samt forholdet mellem omsætnings- og anlægsaktiver. Givet at immaterielle aktiver har en ringe 

anvendelighed i forbindelse med sikkerhedsstillelse, vil en større andel af materielle aktiver 

medføre bedre muligheder for sikkerhedsstillelse. Her skal materielle aktiver forstås i en bred 

forstand, og dækker således alt, der ikke er immaterielt. Foruden en større andel af materielle 
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aktiver sætter banken mere pris på omsætnings- frem for anlægsaktiver, idet omsætningsaktiver 

såsom varelagre og tilgodehavender er mere omsættelige (Rosenbaum & Pearl, 2013 s. 209). Idet 

optagelsen af ny gæld er en essentiel del af en LBO, er det fordelagtigt, at virksomheden er relativt 

lavt gearet inden overtagelsen. Dette giver alt andet lige plads til, at en større del af købssummen 

kan finansieres med fremmedkapital og medfører, at de fremtidige cash flows hovedsageligt kan 

bruges til at servicere gælden stiftet i forbindelse med opkøbet, frem for gammel gæld 

(Fundamental Finance). Afslutningsvis vil en lavere EV/EBITDA og/eller EV/cash flow øge 

attraktiviteten, idet cash flowene alt andet lige vil have lettere ved at dække købssummen 

(Fundamental Finance). Fokusset skal naturligvis være på de fremtidige cash flows, men en lavere 

multipel vil kræve mindre vækst i de fremtidige cash flows for at dække købssummen.  

2.4.2	  Strategiske	  kriterier	  
De to første strategiske kriterier, navnlig en moden industri og en stærk markedsposition, er i vid 

udstrækning kriterier, der muliggør stærke, stabile og forudsigelige cash flows, der som nævnt er et 

vigtigt finansielt kriterium. En moden industri giver anledning til en stabil efterspørgsel og stabile 

slutmarkeder, hvilket medfører større stabilitet i fremtidige cash flows. Derudover giver en stærk 

markedsposition, ofte på baggrund af fortificeret kunderelationer, ”brand name recognition”, bedre 

produkter, bedre omkostningsstruktur eller stordriftsfordele, anledning til adgangsbarriere, der 

ligeledes øger forudsigeligheden af fremtidige cash flows (Rosenbaum & Pearl, 2013).  

En stærk ledelse, der forstår at arbejde under en høj gearing, er ligeledes et vigtigt strategisk 

kriterium. Såfremt denne ledelse ikke findes i virksomheden på overtagelsestidspunktet, vil 

kapitalfonden forsøge at igangsætte værdiskabelsen ved at indsætte en ny og mere kompetent 

ledelse, eventuelt med erfaring fra lignende situationer (Rosenbaum & Pearl, 2013). Muligheder for 

omkostningsreduktion og frasalg af underpræsterende eller ikke-kerne aktiver er ligeledes attraktive 

kriterier, givet deres potentielle værdiskabelse, jf. afsnittet omkring værdiskabelse.  

Rosenbaum & Pearl (2013) angiver vækstmuligheder som et vigtigt strategisk kriterium, idet 

profitabel omsætningsvækst vil føre til højere afkast, generere mere cash flow til servicering af 

gælden, øge EBITDA og EV, muliggøre hurtigere exits samt give anledning til en forøgelse i 

EV/EBITDA multiplen. Men som Castillo & McAniff (2006) nævner, er virksomhedens 

vækstmuligheder sekundære til stabiliteten i cash flows. 

 

Afslutningsvis skal det nævnes, at uanset hvor mange af ovenstående kriterier, der bliver opfyldt, 

fremstår en virksomhed kun som værende et attraktivt kapitalfondsemne såfremt købsprisen og 
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finansieringsstruktur giver anledning til et tilfredsstillende afkast, hvilket kun kan opnås gennem 

tilstedeværelsen af rentable exitmuligheder (Rosenbaum & Pearl, 2013).  

3.	  Introduktion	  til	  IC	  Companys	  
IC Companys dannes i 2001 ved fusionen mellem InWear Group og Carli Gry International. 

InWear Group stiftes i 1969 af nuværende bestyrelsesnæstformand, Niels Martinsen, og lancerer 

modetøj til unge kvinder under mærket InWear. Senere lanceres mærkerne Matinique og Part Two, 

inden InWear Group børsnoteres på den Københavnske Fondsbørs i 1996. Carli Gry starter i 1940 

som en lille butik i København, grundlagt af Jørgen og Carli Gry. Carli Gry International 

børsnoteres ligeledes på den Københavnske Fondsbørs i 1996 og har inden da lanceret mærkerne 

Jackpot og Cottenfield. Efter børsnoteringen købes det svenske firma Peak Performance i 1998. 

I perioden efter fusionen i 2001 opkøbes Saint Tropez og Tiger of Sweden, mens O by Isabell 

Kristensen (senere Soaked in Luxury) og Designers Remix Collection (senere Designers Remix) 

lanceres. Herudover indgås der i 2003 en joint venture med Malene Birger, hvorefter IC Companys 

i 2010 opnår fuldt ejerskab. 

I regnskabsåret 2013/14 havde IC Companys en omsætning på DKK 2.563 mio., en EBIT-margin 

på 8,6 %, en balancesum på DKK 1.834 mio. og 1.036 ansatte i de fortsættende aktiviteter (ICC, 

2014a). 

3.1	  Frasalg	  
Inden frasalgene i 2013 og 2014 havde IC Companys således følgende portefølje af brands: 

Premium	   Midmarket	   Fast	  Fashion	  
Outdoor	   Contemporary	   Contemporary	   Casual	   Contemporary	  

Peak	  Performance	   By	  Malene	  Birger	   InWear	   Cottenfield	   Saint	  Tropez	  
	  	   Tiger	  of	  Sweden	   Matinique	   Jackpot	   	  	  
	  	   Designers	  Remix	   Part	  Two	  

	  
	  	  

	  	   	  	   Soaked	  in	  Luxury	   	  	   	  	  
    Tabel 2: Brands indtil frasalg (egen tilvirkning) 

Hermed rådede IC Companys over 11 brands, spændende fra fast fashion til premium, hvilket gav 

anledning til en kompleks forretningsmode. I maj 2013 sælges de to casual midmarket brands 

Cottenfield og Jackpot til Coop. I forbindelse med opkøbet ønskede COOP at overtage udvalgte 

medarbejdere, primært inden for områderne design, sourcing og produktion. Idet COOP har sin 

egen distributionsplatform, ønskede COOP ikke at overtage retailbutikkerne, der forhandler de to 

brands, hvorfor de gradvis lukkes ned i den efterfølgende periode. Distributionen til engroskunder 

fortsatte frem til udløbet af 2013 (ICC, 2013b). Salget anses af IC Companys som et vigtigt 
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strategisk træk i søgen efter en mindre kompleks forretningsmodel og fokus på profitable segmenter 

(ICC, 2013a).  

I marts 2014 sælges The Original Group, der omfattede de fire contemporary midmarket brands 

InWear, Matinique, Part Two og Soaked in Luxury, til DK Company. Overtagelsen inkluderede alle 

varemærker og kommercielle rettigheder, medarbejdere og retailbutikker. Efter aftalens endelige 

gennemførsel, der skete d. 30. juni 2014, følger en transitionsperiode på 6-12 måneder, hvor IC 

Companys fortsat leverer serviceydelser til den solgte forretning. Frasalget af midmarket segmentet 

skete til DKK 50 millioner i kontanter og DKK 126 millioner i aktier, svarende til en aktiepost på 

10,11 % i DK Company, der er noteret på First North børsen (ICC, 2014b).  

Den strategiske fokusering gennem frasalg er umiddelbart tilendebragt, og fokus er nu på profitabel 

vækst i koncernens Premium brands. Denne profitable vækst ventes primært at være organisk, men 

vækst via opkøb er også en mulighed. Afslutningsvis søges ejerforholdene omkring ikke-

kerneforretningen afklaret (ICC, 2014a).  

3.2	  Brands	  
Efter ovenstående frasalg udgøres IC Companys brandportefølje af følgende: 

Premium	   Non-‐core	  
Outdoor	   Contemporary	   	  	  

Peak	  Performance	   By	  Malene	  Birger	   Saint	  Tropez	  
	  	   Tiger	  of	  Sweden	   Designers	  Remix	  

Tabel 3: Brands efter frasalg (egen tilvirkning)  
IC Companys fremstår efter frasalgene tydeligt som et mere fokuseret selskab, der har det profitable 

premium segment som kerne. Premium segmentet har historisk set udvist den bedste indtjening med 

en EBIT-margin på 8 til 10 procent, mens det nu frasolgte midmarket segment bidrog med en 

EBIT-margin på under 5 procent. Samtidig har premium segmentet udvist størst omsætningsvækst, 

og intentionen er at drive segmentet med fokus på både omsætningsvækst og indtjening. Koncernen 

har fælles servicefunktioner, herunder afdelingerne Finans, Global Sourcing, HR, IT, Jura og 

Ejendomme, samt Logistik, mens de enkelte premium brands selv ejer de dele af værdikæden, der 

er mest afgørende for en stærk markedsposition (ICC, 2014a).  

3.2.1	  Peak	  Performance	  
Peak Performance er Skandinaviens største brand indenfor teknisk og moderne sportstøj. Peak 

Performance biddrog i seneste regnskabsår med 36% af IC Companys samlede omsætning samt 

30% af EBIT og havde en EBIT-margin på 7,2%. 65% af omsætningen kommer fra de nordiske 

kernemarkeder, hvor Sverige er det største marked. 31% kommer fra øvrige Europa, hvilket for 
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Peak Performances vedkommende særligt er Alperegionen, mens de sidste 4% kommer fra øvrige 

verden, herunder særligt Canada. Brandets produkter sælges gennem 2.117 salgspunkter, fordelt på 

2.031 engroskunder, 40 egne retail butikker og 46 franchisebutikker, samt på egne og tredjeparts e-

commerce platforme (ICC, 2014a). Primære konkurrenter til Peak Performance inkluderer The 

North Face, Columbia og Salomon.  

3.2.2	  Tiger	  of	  Sweden	  
Tiger of Sweden er et moderne unisex mærke, som adskiller sig ved at tilbyde et design 

karakteriseret ved ”a different cut”. Tiger of Swedens omsætning udgjorde 34%, EBIT udgjorde 

44%, og brandet havde en EBIT-margin på 10,9%. 85% af omsætningen stammer fra de nordiske 

markeder, 12% fra øvrige Europa og 3% fra øvrige verden. Uden for de nordiske kernemarkeder er 

England, Tyskland og Frankrig strategisk vigtige markeder, mens USA ses som et marked med 

potentiale uden for Europa. Brandets produkter sælges gennem 1.172 salgspunkter, fordelt på 1.130 

engroskunder, 17 retail-, 14 franchisebutikker og 11 koncessioner, samt på egne og tredjeparts e-

commerce platforme (ICC, 2014a). Tiger of Swedens primære konkurrenter omfatter Hugo Boss, J. 

Lindeberg, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger og Ted Baker.   

3.2.3	  By	  Malene	  Birger	  
By Malene Birger henvender sig alene til kvinder og tilbyder luksusprodukter til overkommelige 

priser. By Malene Birger biddrager med 13% af den samlede omsætning, 12% af EBIT og har en 

EBIT-margin på 8,3%. By Malene Birger er det brand med størst geografisk spredning, hvor 58% 

af omsætningen kommer fra de nordiske markeder, 28% fra øvrige Europa og 14% fra øvrige 

verden. I det øvrige Europa er England og Frankrig vigtige markeder, mens det uden for Europa 

primært gælder Japan, USA og Mellemøsten. Produkterne sælges via 1.025 salgspunkter, fordelt på 

994 engroskunder, 7 egne butikker, 16 franchisebutikker og 8 koncessioner, samt via egne og 

tredjeparts e-commerce kanaler (ICC, 2014a). Primære konkurrenter til By Malene Birger omfatter 

Hugo Boss, Filipa K, Ted Baker og Tommy Hilfiger, om end disse foruden produkter til kvinder 

også henvender sig til mænd.  

3.2.4	  Ikke-‐kerneforretning	  
Saint Tropez, der udgør størstedelen af segmentet, holdes uden for kerneforretningen grundet dets 

placering indenfor fast fashion segmentet og manglende integrering på den fælles driftsplatform. 

Designers Remix, der er et contemporary premium brand, opfattes som ikke-kerne, idet IC 

Companys kun ejer 51%, mens resten ejes af ledelsen i Designers Remix. Ikke-kerneforretningen 

tegner sig for 17% af IC Companys omsætning, 14% af EBIT og havde i seneste regnskabsår en 
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EBIT-margin på 7,1%. 82% af omsætningen kommer fra norden, 16% fra det øvrige Europa og 2% 

fra øvrige verden. Saint Tropez er til salg til den rigtige pris, og en uofficiel salgsproces kan således 

siges at være i gang, mens ejerforholdet omkring Designers Remix ønskes afklaret (ICC, 2014a). I 

resten af opgaven opfattes ikke-kerneforretningen som værende uofficielt til salg, hvorfor der 

primært fokuseres på kerneforretningen.  

 

IC Companys primære konkurrenter fremstår som en mere homogen gruppe efter de førnævnte 

frasalg, om end gruppen fortsat indeholder selskaber med diverse fokusområder, givet de tre 

premium brands forskellige målgrupper. Den følgende gruppe af selskaber betragtes som IC 

Companys primære børsnoterede konkurrenter: 

Selskab	   Kendte	  mærker	   Konkurrent	  til	  
Columbia	  Sportswear	  Co.	   Columbia,	  Sorel	   Peak	  Performance	  
V.F.	  Corp	   The	  North	  Face,	  Timberland,	  Lee	   Peak	  Performance	  
Amer	  Sports	   Salomon,	  Wilson	   Peak	  Performance	  
Hugo	  Boss	   Hugo	  Boss	   Tiger	  of	  Sweden/By	  Malene	  Birger	  
Ralph	  Lauren	   Ralph	  Lauren	   Tiger	  of	  Sweden/By	  Malene	  Birger	  
PVH.	  Corp	   Tommy	  Hilfiger,	  Calvin	  Klein	   Tiger	  of	  Sweden/By	  Malene	  Birger	  
Ted	  Baker	   Ted	  Baker	   Tiger	  of	  Sweden/By	  Malene	  Birger	  

    Tabel 4: Konkurrenter (egen tilvirkning) 

Således ses det, at de konkurrenter, der vedrører Peak Performance adskiller sig fra de konkurrenter, 

der vedrører Tiger of Sweden og By Malene Birger. Fælles for de øvrige konkurrenter gælder, at de 

både henvender sig til mænd og kvinder, og dermed både kan agere konkurrent til Tiger of Sweden 

og By Malene Birger. Tiger of Sweden og By Malene Birger var tidligere samlet i segmentet 

Premium Contemporary, hvorfor sammenligning med de samme konkurrenter virker rimelig.  

3.3	  Ejerstruktur	  
Friheden Invest, der kontrolleres af bestyrelsesnæstformand Niels Martinsen, har med 42,4% af 

aktierne den største ejerandel i IC Companys (ICC, 2014a s. 43). Ved et generationsskifte i 2010 

overtog Niels Martinsens datter, Emilie Martinsen, aktiemajoriteten i Friheden Invest ved 

overdragelse af A-aktierne. Niels Martinsen har fortsat den bestemmende indflydelse over selskabet 

gennem sit ejerskab af C-aktierne (Berlingske Business, 2010). Emilie Martinsen vil imidlertid ikke 

involveres i modekoncernen, hvorfor Friheden Invest vil sælge sin ejerandel, når Niels Martinsen 

ikke længere er involveret i IC Companys (Berlingske Business, 2012). Niels Martinsen er født i 

1948 og skal grundet 70-års reglen udtræde fra bestyrelsen i 2018 eller 2019, afhængig af 

fødselsdato og tidspunkt for generalforsamling (ICC, 2014a s. 32). Således må det forventes, at 



 

23 

Niels Martinsens involvering i IC Companys vil ophøre i løbet af de næste 4-5 år, hvorved salget af 

Friheden Invests ejerandel ligeledes vil ske.  

Foruden Friheden Invest har også Hs 2.G og Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) ejerandele på 

over 10% (ICC, 2014a). 

3.4	  Ledelse	  
Ledelsen i IC Companys består af Group CEO Mads Ryder, Group CFO Rud Trabjerg Pedersen, 

Senior Vice President – Operations – Lotte Franch Wamberg og Senior Vice President – Corporate 

Business Development – Alexander Martensen-Larsen (ICC, 2014a). Idet ledelsen særligt er 

interessant i forbindelse med IC Companys som kapitalfondsemne præsenteres yderligere 

bemærkninger i afsnit 6.1.1. 

3.5	  Aktiekurs	  
Udviklingen i IC Companys aktiekurs har siden fusionen i 2001 overvejende fulgt det øvrige 

danske aktiemarked. Ved fusionen lå aktiekursen omkring DKK 50 og toppede i 2006 og 2007 i 

omkring DKK 400. I finanskrisen følger aktiekursen den generelle nedadgående tendens og når i 

starten af 2009 et lavpunkt i DKK 40, hvormed den store stigning i starten af det 21. århundrede var 

udryddet. I 2009 og 2010 stiger aktiekursen sammen med det øvrige marked og ligger i starten af 

2011 i niveauet DKK 280. Herefter følger IC Companys dog ikke det øvrige marked på den 

fortsatte himmelflugt, og falder i 2011 og 2012 ned til omkring DKK 90. Siden september 2012 har 

aktien igen oplevet fremgang, og lå pr. 15. september 2014 i DKK 171,5. Således er aktiekursen, på 

trods af sin stigning siden september 2012, fortsat væsentligt lavere end tidligere tiders 

rekordniveauer. Afslutningsvist kan det nævnes, at offentliggørelse af frasalg i begge tilfælde blev 

kvitteret med positive stigninger på omkring 3 %. 

4.	  Strategisk	  Analyse	  
Som uddybet i ovenstående afsnit har IC Companys med frasalget af seks brands gennemgået en 

markant strategisk ændring og fremstår nu som et fokuseret selskab, der har premiumsegmentet 

som omdrejningspunkt, om end det fortsat har begrænset aktiviteter uden for kerneområdet. I de 

følgende afsnit vil IC Companys nuværende strategiske position som en modekoncern med fokus på 

premiumsegmentet blive analyseret. Analysen vil centrere sig omkring kerneforretningen og kun 

sporadisk inddrage ikke-kerneforretningen.   
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4.1	  Analyse	  på	  samfundsniveau	  
Til at systematisere de samfundsmæssige faktorer, der har indflydelse på IC Companys 

værdiskabelse anvendes PEST-modellen. Disse faktorer er inddelt i følgende fire kategorier: Politik 

og Lovgivning, Økonomi og Demografi, Sociale og Kulturelle Forhold samt Teknologi og Miljø. 

Idet IC Companys brands i høj grad er påvirket er de samme samfundsmæssige faktorer, analyseres 

IC Companys som helhed.  

4.1.1	  Politik	  og	  Lovgivning	  
IC Companys opererer i en branche med store udfordringer i forbindelse med bæredygtighed. Den 

komplekse leverandørkæde samt ressourcemæssige udfordringer gør, at modebranchen som 

udgangspunkt er meget eksponeret overfor øget lovgivning, der kan hæmme vækstmulighederne. 

Dog agerer IC Companys relativt proaktivt igennem sit arbejde med samfundsansvar (ICC, 2014a), 

hvilket vurderes at mindske de negative effekter ved eventuel øget lovgivning.  

I forbindelse med IC Companys ekspansion til nye markeder som led i vækststrategien kan 

begrænsninger og ressourcekrav reduceres ved en lempelse af handelsbarrierer. Eksempelvis 

arbejdes der gennem Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) på en frihandelsaftale 

mellem EU og USA (DI). Dog har IC Companys haft umiddelbar succes med oprettelsen af 

distributionsaftaler i både USA og Japan (ICC, 2014a), hvorfor vækststrategien vurderes som 

værende relativt ukompliceret i forhold til handelsbarrierer, og en lempelse af disse formodes ikke 

at have nævneværdig effekt på IC Companys værdiskabelse fremadrettet.  

Idet henholdsvis 57- og 12% af produktionen finder sted i Kina og det øvrige Asien (ICC, 2014a) 

må denne ventes at være eksponeret for politisk ustabilitet. Således medfører outsourcing af 

produktionen en væsentlig politisk risiko, der kan have betydning for sikringen af rettidige 

leverancer til egne- og franchise butikker samt engroskunder. Den fælles sourcing afdeling 

monitorer løbende udviklingen i sourcinglande og det store antal leverandører medfører en høj grad 

af fleksibilitet, hvorved geografiske sourcingomlægninger kan gennemføres (Ibid.). Idet den 

politiske risiko ikke har givet anledning til væsentlige problemer i de seneste år, vurderes denne 

risiko som værende relativt ubetydelig fremadrettet.  

4.1.2	  Økonomi	  og	  Demografi	  
Den primære faktor i forbindelse med økonomi og demografi er IC Companys afhængighed af den 

økonomiske udvikling, altså selskabets konjunkturfølsomhed. Idet IC Companys tilbyder 

langvarige forbrugsgoder, opfattes det som værende relativt konjunkturfølsomt og afhængig af 

udviklingen i forbrugernes disponible indkomst (Sørensen, 2009 s. 84). Givet denne afhængighed er 
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forventningerne til den økonomiske udvikling i IC Companys kernemarkeder bekymrende. I de 

nordiske kernemarkeder, hvor 74% af IC Companys omsætning stammer fra, ventes væksten kun at 

være omkring 1,5-3% de næste år. I det øvrige Europa, der bidrager med 22% af omsætningen, 

ventes væksten i BNP at være omkring 1,5% de næste år, mens det private forbrug ventes at stige 

0,5-1% (IMF, 2014).  

Ses der på de enkelte brands er billedet i høj grad det samme, idet store dele af omsætningen 

kommer fra de nordiske lande samt det øvrige Europa. Det samlede indtryk er således, at 

omsætningsvækst i de nuværende markeder kun i ringe grad kan ventes drevet af økonomisk vækst.  

I kontrast til den lave økonomiske vækst i IC Companys kernemarkeder står udviklingen i store dele 

af Emerging Markets. Eksempelvis ventes Kinas økonomi at vokse 7-8% de næste år (IMF, 2014). 

Målt på forbrugernes købekraft vil den være den største om tre år og det kinesiske marked for 

modetøj vokser omkring 14% årligt (Deloitte, 2014). Herudover nævnes Indien samt markederne 

med fællesbetegnelsen ’The Next 11’, herunder Egypten, Iran og Tyrkiet som potentielle 

interessante markeder (Deloitte, 2014). Således findes der markeder med udsigt til økonomisk 

vækst og appetit på vestlig mode, hvorfor en veltilrettelagt international ekspansion vurderes at 

kunne bidrage til øget værdiskabelse.  

Den ovennævnte udvikling i Kina og de øvrige Emerging Markets er en omsætningsmæssig 

mulighed, men en omkostningsmæssig trussel, givet outsourcing af produktionen til disse lande. 

Den økonomiske vækst i disse lande kan medføre stigende lønniveauer, der kan presse branchens 

indtjeningsevne. De stigende lønniveauer er især udtalt i Kina og produktion er nu billigere i lande 

som Indien og Indonesien (Deloitte, 2014a). IC Companys kan med sit leverandørnetværk muligvis 

flytte en del af produktionen til lande med lavere lønniveauer, men en fuldstændig flytning vil 

formentlig ikke være mulig og/eller hensigtsmæssig på den korte bane. Således vil IC Companys, 

såfremt de ikke evner at viderebringe de øgede omkostninger til kunderne, være truet af en lavere 

indtjeningsevne fremadrettet.  

Befolkningsvækst og ændringen i den befolkningsmæssige sammensætning, der fremadrettet i 

højere grad vil bestå af ældre, kan have betydning for IC Companys, men vurderes ikke væsentlig i 

forhold til værdiskabelsen, og analyseres derfor ikke nærmere. Udviklingen i valutakurser kan have 

en betydelig indvirkning på IC Companys indtjening fremadrettet, grundet en ringe naturlig 

afdækning som følge af et beskedent overlap mellem omkostnings- og omsætningsvalutaer. Denne 

valutarisiko bliver dog af IC Companys behandlet som en ikke-kerne risici og behandles ikke 

yderligere (ICC, 2014a).  
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4.1.3	  Sociale	  og	  Kulturelle	  Forhold	  
Skiftende mode- og forbrugertrends er vigtige faktorer for IC Companys og branchen som heldhed, 

givet det store modemæssige element. Den evigt forandrende mode stiller store krav til brandsnes 

evne til at forudsige modetendenser, idet produkternes liv typisk starter 12 måneder før de når 

butikkerne (ICC, 2014a). Selve designprocessen er færdig omkring 6 måneder før produkterne 

havner i butikkerne, hvilket medfører en væsentlig risiko for, at produkterne ikke falder i 

forbrugernes smag grundet uforudsete ændringer i moden eller præferencer (Ibid.). En kommerciel 

og fakta-baseret tilgang til kollektionsudvikling i hver af de enkelte brands reducerer risikoen for 

”forkerte” kollektioner, men risikoen vurderes fortsat at være væsentlig, hvorfor den fremtidige 

omsætning er hæftet med relativ stor usikkerhed. Foruden det modemæssige element, udgør 

ændringer i forbrugertrends, eksempelvis en reduceret lyst til at signalere succes gennem sin 

beklædning, en væsentlig risiko. En omsætning stammende fra flere forskellige brands reducerer 

moderisikoen, men diversifikationselementet er væsentligt mindre end før frasalgene af midmarket 

brandsne.  

Herudover har den stigende e-handel stor betydning for modebranchen. Fra 2008 til 2012 er andelen 

af mænd og kvinder, der har købt tøj, sports- og fritidsudstyr på internettet steget fra henholdsvis 

35- til 45% og 47- til 58% (Deloitte, 2014). Herudover starter 8 ud af 10 planlagte køb på nettet, 

hvorefter 6 ud af 10 af disse køb efterfølgende sker i en fysisk butik (Ibid.). Således er det fysiske 

butikker fortsat en vigtig distributionskanal, men størstedelen af køb har et internet-element i sig, 

hvorfor en velfungerende hjemmeside og webshop er en nødvendighed. I denne forbindelse kan det 

nævnes, at Peak Performance har udviklet en ny og mere moderne e-commerce platform, der ventes 

udvidet til de øvrige brands efter succesfuld implementering hos Peak Performance.  

4.1.4	  Teknologi	  og	  Miljø	  
Som nævnt i afsnittet omkring Politik og Lovgivning er bæredygtighed en af modebranchens 

primære udfordringer. I denne forbindelse er det væsentligt, at forbrugere er blevet særdeles 

opmærksomme på selskabers arbejde med bæredygtighed, og manglende gennemsigtighed på dette 

punkt kan føre til utilfredshed blandt forbrugere (Deloitte, 2014). Med hensyn til Teknologi og 

Miljø spiller udviklingen i produktionsmetoder en stor rolle, hvor der er stor fokus på brugen af 

farlige kemikalier. IC Companys anvender en høj grad af samarbejde med leverandørerne i et 

forsøg på at forbedre produktionsprocessen og bruger således en form for relations-baseret sourcing 

fremfor en prisbaseret sourcing efter leverandører. Gennem dette samarbejde forsøger IC 

Companys at øge andelen af leverandører, der gennemgår et BSCI-uddannelsesforløb. Samlet set 
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vurderes IC Companys at have stor fokus på gennemsigtighed omkring bæredygtighed, hvilket 

reducerer risikoen for utilfredse forbrugere. På trods af at IC Companys arbejder proaktivt med 

udfordringerne vedrørende bæredygtighed, er der dog fortsat en trussel i forbrugernes øget fokus på 

bæredygtighed, eksempelvis ved at forbrugerne forsøger at øge holdbarheden at produkter og 

reducere køb af nyt tøj. Herudover kan IC Companys ikke gardere sig fuldstændigt mod problemer i 

leverandørkæden og indblanding i negative sager kan føre til tab af brandværdi. Desuden kan 

negative sager hos konkurrenter indirekte skade IC Companys, idet forbrugernes fokus på 

bæredygtighed og miljømæssige forhold vil blive styrket.  

Herudover er der ligeledes en stor udfordring i knapheden af flere ressourcer, herunder bomuld. I 

gennemsnit forbruger nordiske personer 15 kg tøj om året, og ved et uændret forbrug af naturlige 

ressourcer vil der i 2050 være brug for 2,3 jordkloder (Deloitte, 2013). Denne knaphed har medført 

stigende og mere volatile bomuldspriser (Ibid.), hvilket naturligvis udgør en trussel for IC 

Companys, givet at bomuld er en essentiel råvare (ICC, 2014a). Denne udvikling stiller 

modebranchen i en svær situation, idet den på den ene side er afhængig af ressourcerne som input 

til produktionen, men omvendt ønsker at mennesker fortsat skal vedligeholde tøjforbruget.  

I forbindelse med den teknologiske udvikling kan den operationelle platform nævnes, idet der 

arbejdes med udvikling og implementering af nye systemer, der kan optimere den operationelle 

drift. I denne forbindelse kan implementeringen af følgende nye systemer nævnes: Warehouse 

Management System, Bankintegrationssystem og Point of Sale System.  

4.2	  Analyse	  på	  brancheniveau	  
Analysen af branchens indflydelse på IC Companys værdiskabelsesevne tager udgangspunkt i 

Porter’s Five Forces. Modellen har den konstante rivalisering mellem de eksisterende selskaber i 

branchen som udgangspunkt og inddrager herudover fire udefrakommende aktører, der alle påvirker 

rivaliseringen.  

IC Companys opererer i tøj- og modebranchen, der kan opdeles i følgende fire segmenter: fast 

fashion, midmarket, premium samt luxury og indeholder herudover et massemarked for ikke-

brandede varer og private label (ICC, 2014a). Den følgende analyse vil tage udgangspunkt i tøj- og 

modebranchen i sin helhed, men vil qua IC Companys primære ageren i Premium segmentet, i visse 

tilfælde kommentere på denne sub-branche.  

4.2.1	  Konkurrenceintensiteten	  
Konkurrenceintensiteten vil alt andet lige være mindre i en hurtigt voksende branche, idet et 

voksende marked giver god plads til samtlige aktører. Fremtidsudsigterne for branchen er relativt 
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positive på globalt plan men mere moderate i Europa, både når der ses på ’Retail Apparel’ og 

’Apparel & Non-Apparel Manufacturing’. På globalt plan ventes der en årlig vækst på henholdsvis 

5,1 og 6,4 % (MarketLine, 2014a og 2013a), mens den på europæisk plan ventes at være 

henholdsvis 2,3 og 2,4 % (MarketLine, 2014b og 2013b). Disse fremtidsudsigter stemmer således 

overens med den forventede økonomiske vækst, der er relativt beskeden i Europa og mere positiv 

uden for Europa. Den forventede fremtidige vækstrate i de nordiske markeder ventes at ligne den på 

europæisk plan, om end den muligvis vil være en smule højere grundet lidt bedre økonomiske 

udsigter i de nordiske lande, herunder særligt Sverige (IMF, 2014). Således er branchens 

vækstforventninger relativt afdæmpede i IC Companys kernemarkeder, mens det ser noget mere 

positivt ud uden for Europa, hvilket bekræfter fornuften i strategien med forsigtig international 

ekspansion. De ovennævnte vækstrater omfatter branchen som helhed og muliggør ikke en skelnen 

mellem premium segmentet og de øvrige segmenter. IC Companys har i forbindelse med frasalget 

af Midmarket brandsne nævnt, at premium markedet er noget mere attraktivt end Midmarket 

segmentet (ICC, 2013a), hvilket taler for, at den fremtidige vækstrate ligger lidt højere i premium 

segmentet.  

Modebranchen er fragmenteret og indeholder mange spillere, der hver især har relativt beskedne 

markedsandele. Det store antal aktører, der i vid udstrækning kæmper om de samme kunder, 

medvirker til en høj grad af rivalisering i branchen. Aktørerne producerer relativt ens tøj, der 

opfylder de samme basale behov, om end de enkelte aktører i premium segmentet kan differentiere 

deres produkter gennem et særligt design og dermed kan skabe en vis brandloyalitet. Samlet set 

vurderes konkurrenceintensiteten i modebranchen som værende høj.  

4.2.2	  Adgangsbarrierer	  
De seneste års relativt beskedne vækst i modebranchen gør, at den som udgangspunkt ikke er særlig 

attraktivt at træde ind i (MarketLine, 2014b). De reelle adgangsbarrierer afhænger i høj grad af den 

valgte forretningsmodel. En lille modevirksomhed, der udelukkende vil satse på e-commerce og 

gøre brug af outsourcing, kan relativt let bygges op. For at blive en større spiller, der kan udfordre 

et selskab som IC Companys, er der dog en række adgangsbarrierer. Disse omfatter opbyggelse af 

leverandør- og distributionsnetværk, opbyggelse af en operationel platform, der kan sikre effektiv 

drift og overholdelse af retningslinjer, samt stordriftsfordele. Herudover kan det tage tid at opbygge 

brandloyalitet og –værdi. Samlet set vurderes truslen fra nye konkurrenter som værende middel til 

høj og stigende i takt med udbredelsen af e-handel.  
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4.2.3	  Leverandørernes	  forhandlingsstyrke	  
Leverandører i modebranchen omfatter både leverandører af råmaterialerne, altså de naturlige 

ressourcer, og leverandørerne, der producerer produkterne. Modebranchen er generelt karakteriseret 

ved et stort antal leverandører, hvilket eksempelvis ses ved IC Companys brug af 314 forskellige 

leverandører (ICC, 2014a). For IC Companys gælder det yderligere, at den største leverandør stod 

for 8 % af den samlet produktion i regnskabsåret 2013/14, hvorfor selskabet ikke er afhængig af en 

enkelt leverandør. Denne manglende afhængighed reducerer leverandørenes forhandlingsstyrke, da 

IC Companys og andre modeselskaber relativt let kan flytte produktionen til en anden leverandør. 

Dog har IC Companys gennem sit samarbejde med leverandører, der skal sikre at miljømæssige 

retningslinjer overholdes, formentlig reduceret viljen til at udskifte en strategisk vigtig leverandør. 

Herudover har IC Companys lanceret et leverandør ’scorecard’, der rangerer leverandører på 

parametre omkring kvalitet, pris, levering og samfundsansvar. Såfremt en leverandør er langt 

fremme med hensyn til bæredygtig produktion og scorer væsentligt højere end sammenlignelige 

leverandører på samtlige parametre, vil dennes forhandlingsstyrke stige, i det omfang leverandøren 

er klar over dette. Således er leverandørernes forhandlingsstyrke som udgangspunkt relativt svag, 

men strategisk samarbejde og en god score på scorekortet kan øge forhandlingsstyrken. Samlet set 

vurderes leverandørernes forhandlingsstyrke som værende middel.   

4.2.4	  Konkurrence	  fra	  substituerende	  produkter	  
Graden af konkurrence fra substitutter afhænger af hvordan produktet defineres. I sin bredeste 

definition har tøj naturligvis ingen substitutter, da folk har brug for tøj som følge af 

samfundsnormer og varmebehov. Denne brede definition er dog næppe særlig hensigtsmæssig når 

IC Companys’ branche skal analyseres. 

Ved tøj- og modebranchen som helhed er konkurrencen fra substituerende produkter relativt lav, 

idet erhvervelsen af tøj uden for branchen kun kan ske ved hjemmelavet tøj, genbrug eller kopi-

varer. Ved at indsnævre IC Companys til at operere i premiumsegmentet bliver de øvrige segmenter 

substituerende produkter, idet IC Companys direkte konkurrenter udelukkende findes i Premium 

segmentet. Således skal IC Companys forholde sig til konkurrencen fra særligt de billigere 

segmenter. En forbrugers køb i premiumsegmentet frem for et billigere segment skyldes en 

kombination af øget kvalitet, et øget design-/modeelement og eventuelt et element af brand loyalty 

og signaleffekt. Såfremt kvaliteten og design-/modeelementet i de billigere segmenter nærmer sig 

den i Premium segmentet, kan brand loyalty og signaleffekt muligvis ikke være nok til at holde på 

forbrugerne, der i stedet vil substituere ned til et lavere segment og købe tøj og accessories fra 
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eksempelvis Matinique, Zara eller Hennes & Mauritz. Dog skal det nævnes, at spændet mellem 

eksempelvis Mid Market og Premium er ret stort og der er tale om meget forskellige kundetyper. 

Således spænder konkurrencen fra substituerende produkter vidt, alt efter hvordan branchen 

defineres, og vurderes som værende lav til middel.  

4.2.5	  Kundernes	  forhandlingsstyrke	  
Kunderne i tøj- og modebranchen afhænger af den valgte distributionsstrategi og kan både omfatte 

engros- samt slutkunder.   

Der findes mange engroskunder, hvilket eksemplificeres ved at Peak Performance alene distribueres 

gennem over 2.000 engroskunder. I regnskabsåret 2013/14 stod den største enkeltkunde for 3 % af 

den samlede engrosomsætning, hvorfor IC Companys ikke er afhængig af en enkelt kunde (ICC, 

2014a). Denne manglende afhængighed reducerer kundernes forhandlingsstyrke. Engroskunderne 

har, grundet det store antal spillere i både tøj- og modebranchen som helhed samt 

premiumsegmentet, mange producenter at vælge imellem, hvilket øger engroskundernes 

forhandlingsstyrke. Derudover har en engroskunde relativt lave omkostninger ved at skifte til andre 

brands. Samlet set vurderes engroskundernes forhandlingsstyrke som middel.  

IC Companys er ikke afhængig af enkelte slutkunder, idet ingen af disse udgør en betydelig del af 

omsætningen. Således har den enkelte kunde som udgangspunkt en svag forhandlingsstyrke. Dog 

øger antallet af brands deres forhandlingsstyrke. Der kan som tidligere nævnt være et element af 

differentiering gennem design og brandtloyalitet, men mange kunder vil formentlig være hurtige til 

at skifte til et andet brand, såfremt de får en bedre oplevelse eller bedre pris/kvalitet/design 

kombination. Slutkundernes forhandlingsstyrke vurderes ligeledes som middel.  

4.3	  Intern	  analyse	  
Den interne analyse har til formål at analysere IC Companys ressourcer, kernekompetencer, samt 

konkurrence- og vækststrategier, for derigennem at kunne vurdere hvorvidt selskabet vil evne at 

være værdiskabende fremadrettet. Idet IC Companys efter frasalgene har en relativt enkel strategi, 

konstateres konkurrence- og vækststrategierne blot indledningsvis. Herefter analyseres ressourcerne 

gennem en opdeling af materielle anlægsressourcer, immaterielle ressourcer og menneskelige 

ressourcer samt kernekompetencerne gennem en værdikædeanalyse. 

 

IC Companys anvender qua sit arbejde i premiumsegmentet primært en differentieringsstrategi, 

hvor man forsøger at differentiere sig kvalitetsmæssigt fra de billigere segmenter, samt 
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designmæssigt fra andre premium brands. Hertil kan tilføjes, at Peak Performance bestræber sig på 

at være teknologisk førende inden for funktionelt sports- og modetøj.  

Den fremadrettede vækststrategi for alle brands bygger på profitabel vækst, altså en 

omsætningsvækst suppleret med et øget indtjeningsniveau. Denne profitable vækst skal opnås 

gennem en penetrering af nuværende markeder samt en ekspansion til nye markeder.  

4.3.1	  Analyse	  af	  ressourcer	  
IC Companys materielle anlægsressourcer er relativt begrænsede grundet deres outsourcing af 

produktionen og markant brug af engroskunder som distributionskanal. Dog har IC Companys 64 

egne butikker, der er vigtige dele af brandingstrategien, idet der ofte er tale om flagship stores med 

centrale placeringer i vigtige markeder. Derudover er egne butikker et vigtigt element i 

penetreringen af nye markeder (ICC, 2014a).  

De immaterielle ressourcer er meget vigtige for IC Companys, grundet den store brandværdi, der er 

oparbejdet i de forskellige brands. Brandsne og deres omdømme er forbundet med brandloyalitet og 

er essentielle for den fremtidige indtjeningsevne. Det er således primært de enkelte brands med 

dertilhørende design, der kan føre til en konkurrencemæssig fordel. Brandsne kan grundet 

varemærkebeskyttelse ikke direkte efterlignes, men kan designmæssigt ligge sig relativt tæt op ad 

den, IC Companys tilbyder. Desuden har IC Companys konkurrenter sammenlignelig brandværdi 

og dertilhørende design, hvorfor denne immaterielle ressource ikke kan forventes at medføre en 

vedvarende konkurrencemæssig fordel. Foruden brandværdi kan leverandør- og 

distributionsnetværk klassificeres som en vigtig immateriel ressource, om end de næppe adskiller 

sig væsentligt fra konkurrenters netværk og dermed ikke vil føre til en vedvarende 

konkurrencemæssig fordel.  

De menneskelige ressourcer er ligeledes en væsentlig ressource. Særligt medarbejderne, der 

arbejder med kollektionsudvikling i brandsne, er afgørende for opretholdelse og udvikling af 

brandværdi. Således kan de menneskelige ressourcer siges i høj grad at være fundamentet for 

ovennævnte immaterielle ressourcer, der vurderes at være de væsentligste for IC Companys 

værdiskabelse.  

4.3.2	  Analyse	  af	  kernekompetencer	  
Michael Porters værdikædemodel tager udgangspunkt i en klassisk produktionsvirksomhed, hvorfor 

den ikke uden videre kan anvendes på IC Companys. Modellen er derfor tilpasset IC Companys 

forretningsmodel, og fremstår som i følgende figur: 
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Finans (fælles) 

HR (fælles) 

IT (fælles) 

Jura & Ejendomme (fælles) 

Design Sourcing Produktion Indgående 

logistik 

Udgående 

logistik/Distribution 

Marketing 

og salg 

Service 

Brand Fælles Outsourcet Fælles Fælles/brands Brand/outsource Brand/outsource 

     Figur 2: Værdikæde (egen tilvirkning) 

De primære værdikæde aktiviteter fremgår i anden nederste række, hvortil der i nederste række er 

angivet hvem, der varetager aktiviteten. De fire øverste rækker omfatter de sekundære aktiviteter, 

der støtter de primære aktiviteter.  

Værdikæden indledes med design og kollektionsudvikling. De enkelte brands har ansvaret herfor og 

er et afgørende element i IC Companys samlede værdiskabelse, givet dennes relation til brandværdi 

og -loyalitet. Idet IC Companys har outsourcet hele produktionen, omfatter det næste skridt en 

sourcing af leverandører. Denne sourcing varetages fælles for alle brands, idet dette forenkler 

kontrolarbejdet og kan medføre skalafordele samt et forbedret samarbejde med centrale 

leverandører. Sourcing arbejdet og den efterfølgende produktion hos leverandører er ikke et centralt 

element i værdiskabelsen, men er alligevel vigtigt, idet manglende overholdelse af kvalitets- og 

miljømæssige retningslinjer kan skade den opbyggede brandværdi.  

I den næste del af værdikæden omfatter den indgående logistik transporten fra leverandørerne til IC 

Companys lagerfaciliteter, mens den udgående logistik omfatter transporten fra lagerfaciliteterne til 

engroskunder og øvrige salgspunkter. Logistikarbejdet varetages centralt i IC Companys, grundet 

fordelene ved centraliseret kontrol og skalafordele, hvori kernen er tre større lagerfaciliteter i 

Brøndby, København og Herning. Logistikarbejdet er en central del af de fælles servicefunktioner 

givet biddraget til rettidige leverancer, men vurderes ikke som en central del i 

værdiskabelsesprocessen. 

Derimod varetages valget af distributionskanaler og salgspunkter af de enkelte brands. Dette skal 

sikre at produkterne er til stede de rigtige steder samt henvender sig til de rigtige kunder og kan 

være et vigtig element i brandets brandingstrategi, hvorfor det vurderes at være en afgørende del af 

den samlede værdiskabelse i IC Companys. Marketingarbejdet varetages ligeledes enkeltvis hos 

brandsne og er centralt for værdiskabelsen. Hvorvidt selve salgsarbejdet og den efterfølgende 

service varetages af det enkelte brand eller er outsourcet afhænger af salgspunktet. Såfremt salget 

sker i en af brandets egne butikker ligger ansvaret hos brandet, mens det ved salg hos engroskunder 
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er outsourcet. Salgsoplevelsen og den efterfølgende service er en vigtig del af værdikæden, idet en 

god salgsoplevelse kan styrke brandloyalitet hos forbrugerne, mens en dårlig salgsoplevelse kan 

have den modsatte effekt. Således er der naturligvis en risiko forbundet ved outsourcing af dette 

element.  

Finans, HR, IT samt Jura og Ejendomme er støtteaktiviteter og varetages centralt i organisationen, 

grundet muligheder for skalafordele og centraliseret kontrol. De fire afdelinger stemmer 

nogenlunde overens med støtteaktiviteterne i Porter’s oprindelige model og behandles grundet 

manglende biddrag til værdiskabelsen ikke vider 

4.4	  Sammenfatning	  på	  den	  strategiske	  analyse	  	  
Den nedenstående SWOT-model opsummerer de interne styrker og svagheder samt eksterne 

muligheder og trusler. Efterfølgende kommenteres der kort på den strategiske position og 

udsigterne fremadrettet.  
INTERNE 

Styrker Svagheder 

• Fremstår efter frasalg som et fokuseret selskab – 

lavere kompleksitet og operationel risiko  

• Brands har stærke markedspositioner og stor 

brandværdi 

• Stærk fælles serviceplatform muliggør fokus på 

brandudvikling og profitabel vækst 

• Dokumenteret evne til udvikling af brands 

• Læring + deling af best practice blandt brands 

• Stærke kompetencer i arbejde med design og 

marketing 

• Fleksibelt leverandørnetværk 

• Stort distributionsnetværk 

• Stærk ledelsesgruppe 

• Veldefineret forretningsmodel 

• Manglende geografisk spredning 

• Stor eksponering mod et enkelt segment 

• Manglende afklaring omkring Designer’s Remix og 

Saint Tropez  

• Spredning i lagerfaciliteter 

• Manglende kontrol over produktion samt salg og 

service som følge af outsourcing 

 

EKSTERNE 

Muligheder Trusler 

• Fortsat international ekspansion til områder med 

stærkere vækst i forbrug og modebranchen 

• Stærkere økonomisk vækst og forbrugsvækst i 

kernemarkeder 

• Øget vækst i modebranchen i kernemarkeder 

• Øget differentiering gennem fokus på bæredygtighed 

og samarbejde med leverandører 

• Opkøb eller udvikling af nye premium brands 

• Øget fokus på bæredygtighed hos forbrugere 

• Tab af brandværdi som følge af negativ presseomtale 

• Høj konkurrenceintensitet 

• Lavere adgangsbarrierer som følge af øget e-handel 

• Højere lønniveau i sourcinglande  

• Politisk ustabilitet i sourcinglande 

• Udvikling i råvarepriser 
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• Øget salg ved e-handel 

• Lempelse af handelsbarrierer 

 

• Stor konjunkturfølsomhed 

• Fortsat svag økonomisk udvikling og lavt forbrug i 

kernemarkeder 

• Fortsat svag udvikling i modebranchen i 

kernemarkeder 

• Fald i brandloyalitet  

• Anden udvikling i mode- og forbrugertrends end 

forventet 

• Tab af strategisk vigtige leverandører 

    Tabel 5: SWOT-model (egen tilvirkning) 

Som det ses i ovenstående tabel er der identificeret væsentligt flere styrker end svagheder hos IC 

Companys, da det generelt vurderes, at IC Companys fremstår som en effektiv og dygtig 

modekoncern. Dog har IC Companys den store svaghed, at den er meget afhængig af omsætning fra 

markeder med en svag økonomisk udvikling. Denne svage økonomiske udvikling, der afspejler sig i 

et svagt privatforbrug og en svag udvikling i modebranchen, er et centralt element i den strategiske 

positionering, og ventes at have stor betydning for den fremtidige udvikling. Omvendt er der 

stærkere vækst i områder uden for EU, hvorfor en fortsat international ekspansion til 

vækstmarkeder er en væsentlig mulighed. Den eksterne situation har en overvægt af trusler, hvor 

særligt spørgsmålet om bæredygtighed, konjunkturfølsomheden koblet med den økonomiske 

udvikling samt den høje konkurrenceintensitet vil være afgørende for udviklingen fremadrettet.  

5.	  Finansiel	  Analyse	  
Den forestående finansielle analyse har til formål at klarlægge IC Companys historiske finansielle 

udvikling, hvilket sammen med den strategiske analyse er en vigtig indikator for den forventede 

fremtidige udvikling. Idet den fremtidige udvikling udelukkende omfatter de fortsættende 

aktiviteter er de ophørende aktiviteter udskilt fra analysen, jf. afsnit 6.1. For at sikre en støjfri 

måling af den operationelle performance samt et bedst muligt sammenligningsgrundlag, er både IC 

Companys og konkurrenternes regnskaber reformuleret. I denne forbindelse er særligt anvendelsen 

af operationel leasing et vigtigt tema, jf. afsnit 6.2. Efter reformuleringerne er foretaget analyseres 

IC Companys historiske udvikling i afsnit 6.3. Herudover benchmarkes den historiske udvikling 

med de primære konkurrenters udvikling, hvilket biddrager til at identificere IC Companys 

finansielle styrker og svagheder. Desuden indikerer denne sammenligning IC Companys 

forbedringspotentiale, hvilket er et vigtigt element for kapitalfonde. Afslutningsvis analyseres den 

overordnede finansielle udvikling på brand-niveau i afsnit 6.4, hvorved de enkelte brands biddrag til 
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den samlede udvikling identificeres. Denne analyse på brandniveau muliggør, at den fremtidige 

finansielle udvikling kan budgetteres på brandniveau. 

5.1	  Korrektion	  for	  frasalg	  
Frasalget af Jackpot og Cottenfield i regnskabsåret 2012/13 og The Original Group i regnskabsåret 

2013/14 medfører et ikke-konsistent sammenligningsgrundlag i de historiske regnskabstal. Uden 

forsøg på korrektion for frasalg fås følgende hoved- og nøgletal: 

Ingen	  korrektioner	   2009/10	   2010/11	   2011/12	   2012/13	   2013/14	  

Omsætning	   	  3.495,3	  	  	  	  	   	  3.925,4	  	  	  	  	   	  3.819,1	  	  	  	  	   	  3.314,3	  	  	  	  	   	  2.563,4	  	  	  	  	  

EBIT	   	  282,6	  	  	  	  	   	  321,3	  	  	  	  	   	  130,4	  	  	  	  	   	  157,0	  	  	  	  	   	  220,5	  	  	  	  	  

EBIT-‐margin	  før	  skat	   8,1%	   8,2%	   3,4%	   4,7%	   8,6%	  

Gennemsnitlig	  investeret	  kapital	  
	  

	  968,9	  	  	  	  	   	  1.031,2	  	  	  	  	   	  1.046,0	  	  	  	  	   	  1.043,6	  	  	  	  	  

ROIC	  før	  skat	  
	  

33,2%	   12,6%	   15,0%	   21,1%	  
Tabel 6: Hoved- og nøgletal inden korrektioner (egen tilvirkning med data fra IC Companys årsrapporter) 

I ovenstående tabel omfatter omsætning, EBIT og investeret kapital alle de på det tidspunkt 

fortsættende aktiviteter i de enkelte år. I årsrapporten 2013/14s hovedtal er de nu ophørte aktiviteter 

udskilt i de historiske sammenligningstal fra resultatopgørelsen. Ud fra disse tilpassede hovedtal 

udledes en resultatopgørelse med historiske tal, der udelukkende omfatter de nuværende 

fortsættende aktiviteter. Dog findes tal for de enkelte omkostningsgrupper dog ikke, hvorfor disse 

må undværes historisk. Efter udskillelse af ophørte aktiviteter i omsætning og EBIT fås følgende 

hoved- og nøgletal: 

Resultatopgørelse	  korrigeret	   2009/10	   2010/11	   2011/12	   2012/13	   2013/14	  
Omsætning	   	  1.929,2	  	  	  	  	   	  2.250,8	  	  	  	  	   	  2.297,2	  	  	  	  	   	  2.423,7	  	  	  	  	   	  2.563,4	  	  	  	  	  
EBIT	   	  246,7	  	  	  	  	   	  263,9	  	  	  	  	   	  155,5	  	  	  	  	   	  191,4	  	  	  	  	   	  220,5	  	  	  	  	  
EBIT-‐margin	  før	  skat	   12,8%	   11,7%	   6,8%	   7,9%	   8,6%	  
Gennemsnitlig	  investeret	  kapital	  

	  
	  968,9	  	  	  	  	   	  1.031,2	  	  	  	  	   	  1.046,0	  	  	  	  	   	  1.043,6	  	  	  	  	  

ROIC	  før	  skat	  
	  

27,2%	   15,1%	   18,3%	   21,1%	  
Tabel 7: Hoved- og nøgletal med korrigeret resultatopgørelse (egen tilvirkning med data fra IC Companys årsrapporter) 

Efter korrektionen for ophørte aktiviteter ses en væsentlig højere EBIT-margin, hvilket stemmer 

overens med frasalget af de mindst profitable brands. Efter korrektionen falder EBIT i absolutte 

termer i 2010/11, mens det stiger i 2011/12 og 2012/13. Dette fører ved en ukorrigeret investeret 

kapital til henholdsvis lavere og højere afkast på den investerede kapital (ROIC). Generelt set vil en 

ukorrigeret balance være for høj, hvorved ROIC vil blive undervurderet. Dette er naturligvis 

uhensigtsmæssigt og balancen forsøges korrigeret for de ophørte aktiviteter. Note 5.8 i årsrapporten 

2013/14 angiver den regnskabsmæssige værdi af den frasolgte Original Group, og vurderes som den 
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bedste korrektionsmulighed. Efter udskilning af de ophørte aktiviteter i de historiske balancer fås 

følgende hoved- og nøgletal: 

Balance	  også	  korrigeret	   2009/10	   2010/11	   2011/12	   2012/13	   2013/14	  
Omsætning	   	  1.929,2	  	  	  	  	   	  2.250,8	  	  	  	  	   	  2.297,2	  	  	  	  	   	  2.423,7	  	  	  	  	   	  2.563,4	  	  	  	  	  
EBIT	   	  246,7	  	  	  	  	   	  263,9	  	  	  	  	   	  155,5	  	  	  	  	   	  191,4	  	  	  	  	   	  220,5	  	  	  	  	  
EBIT-‐margin	  før	  skat	   12,8%	   11,7%	   6,8%	   7,9%	   8,6%	  
Gennemsnitlig	  investeret	  kapital	  

	  
	  765,7	  	  	  	  	   	  828,0	  	  	  	  	   	  820,5	  	  	  	  	   	  919,7	  	  	  	  	  

ROIC	  før	  skat	  
	  

34,5%	   18,8%	   23,3%	   24,0%	  
Tabel 8: Hoved- og nøgletal efter korrektion af balance (egen tilvirkning med data fra IC Companys årsrapporter) 

Som ventet øger korrektionen ROIC. Denne simplificerede korrektion antager en konstant 

balancesum for The Original Group, hvilket naturligvis ikke er realistisk, men vurderes 

tilstrækkelig til formålet. Den gennemsnitlige ændring i ROIC som følge af korrektionen af 

balancen er 4,7%-point. Såfremt det antages, at usikkerheden omkring The Original Groups 

historiske balancesum medfører en usikkerhed i ROIC på +/- 2 %, svarer dette ved en 

gennemsnitlig EBIT-margin på 8,7 % og en gennemsnitlig ROIC på 25,1 % til en implicit 

usikkerhed i investeret kapitals omsætningshastighed på +/- 0,23.  

Ovenstående korrektion omfatter udelukkende salget af The Original Group, og ikke Jackpot og 

Cottenfield. Idet der ved salget til COOP udelukkende var tale om et salg af rettighederne, og ikke 

øvrige aktiver og forpligtelser, er de regnskabsmæssige værdier af disse ikke offentliggjort. I 

årsrapporten 2012/13 blev det blot noteret, at aktiverne og forpligtelserne gradvis ville blive afviklet 

i løbet af 2013/14. Således bør de historiske balancer være reduceret yderligere med Jackpot og 

Cottenfields andele af balancen, men en egentlig korrektion vurderes at tilføre analysen for meget 

usikkerhed og støj. Ved frasalget af Jackpot og Cottenfield udgjorde nettoomsætningen DKK 468,8 

mio. (ICC, 2013a) mens den ved The Original Group udgjorde DKK 992,6 mio. (ICC, 2014a). 

Såfremt det antages, at balancesummen kan opgøres forholdsmæssigt ud fra nettoomsætningen, vil 

en korrektion for Jackpot og Cottenfield øge ROIC cirka halvt så meget som korrektionen for The 

Original Group, altså gennemsnitligt omkring 2,5 %. Det noteres derfor, at ROIC kan være 

undervurderet med omkring 2,5 % som følge af den manglende korrektion.  

5.2	  Analytiske	  opgørelser	  
Den nedenstående reformulering til analytiske opgørelse har to formål. Først og fremmest skal 

reformuleringen adskille drifts- og finansieringsaktiviteten. Ved undersøgelsen af IC Companys 

performance og sammenligning med konkurrenter ønskes det at fokusere på den operationelle del, 

idet denne er det primære element i den samlede værdiskabelse og samtidig det, der gør 

virksomheden unik (Petersen & Plenborg, 2012). Sekundært har reformuleringen som formål at 
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sikre det bedst mulige sammenligningsgrundlag mellem IC Companys og de primære konkurrenter. 

I denne forbindelse er behandlingen af operationel leasing og en konsistent klassificering af 

driftsmæssige og finansielle poster centrale elementer. En nærmere analyse af afvigelse af 

regnskabspraksis konkurrenterne imellem er dog ikke foretaget, idet en sådan analyse ikke vurderes 

at være central for opgavens endelige konklusion.  

5.2.1	  Operationel	  leasing	  
Selskaber i tøj- og modebranchen har ved salg gennem egne butikker valget mellem at eje eller 

lease butikkerne. Ved leasing skelnes der mellem operationel og finansiel leasing, hvor operationel 

leasing holdes uden for balancen, mens finansiel leasing indgår på balancen. Ved operationel 

leasing resultatføres hele leasingydelsen som en driftsomkostning, mens omkostningen ved 

finansiel leasing både består af afskrivninger og renter. Således vil et selskab, der anvender 

operationel i stedet for finansiel leasing have en lavere EBIT, men også lavere investeret kapital 

(Petersen & Plenborg, 2012). Idet IC Companys og de øvrige konkurrenter må formodes at anvende 

operationel leasing i forskellig grad, er det nødvendigt at reklassificere denne til finansiel leasing 

for at sikre sammenlignelighed.  

De fremtidige operationelle leasingydelser, der angives i noterne, anvendes til beregning af 

leasingkontrakternes kapitalværdi, der efterfølgende optages som operationel leasing aktiv og 

forpligtelse i balancen (Petersen & Plenborg, 2012 s.422). Leasingydelserne antages at være jævnt 

fordelt i de opgivne perioder og have levetider op til 10 år. De 10 år svarer netop til maksimum i IC 

Companys angivne leasingperiode for ejendomme (ICC, 2014a s. 64).  

Som diskonteringssats anbefales det at anvende selskabets gældsomkostninger (Koller, Goedhart & 

Wessels, 2010 s. 159). Som gældsomkostning anvendes 6-måneder CIBOR samt et risikotillæg på 

3%-point, svarende til 3,43 % opgjort pr. 15. september 2014 (Nasdaq). Valget af 6-måneder 

CIBOR sikrer overensstemmelse til IC Companys prioritetsgæld, der ligeledes er baseret på 6-

måneder CIBOR. Et risikotillæg på 3%-point medfører en præmie på 2,16%-point i forhold til IC 

Companys prioritetsgæld, der i 2013/14 havde en gennemsnitlig rente på 1,27 % (ICC, 2014a s. 73). 

Set i forhold til den samlede påvirkning af kapitaliseringen af den operationelle leasing på ROIC, 

har valget af diskonteringsrente en relativt begrænset indflydelse, jf. tabel 9: 
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ROIC	  før	  skat,	  2013/14	  
	  	   Ekskl.	  Leasing	   Inkl.	  Leasing	   1,00%	   3,43%	   6,00%	  
IC	  Companys	   24,0%	   18,7%	   18,1%	   18,7%	   19,4%	  
Columbia	   18,0%	   14,5%	   13,6%	   14,5%	   15,3%	  
Hugo	  Boss	   61,8%	   31,0%	   27,9%	   31,0%	   34,0%	  
Ralph	  Lauren	   37,1%	   23,9%	   21,9%	   23,9%	   25,8%	  
Ted	  Baker	   35,7%	   18,3%	   16,0%	   18,3%	   20,5%	  

Tabel 9: Sensitivitetsanalyse på diskonteringsrente, operationel leasing (egen tilvirkning med data fra årsrapporter) 

Renteomkostningen opgøres på baggrund af kapitalværdien samt diskonteringssatsen, mens 

afskrivningen bestemmes som residualen mellem årets leasingydelse og renteomkostningen.  

Kapitaliseringen af den operationelle leasing har en markant effekt på den investerede kapital, og 

således også på ROIC. For at kunne afgøre hvorvidt en given udvikling skyldes behandlingen af 

den operationelle leasing eller andre underliggende faktorer, vil der både kommenteres på ROIC 

eksklusiv og inklusiv operationel leasing.  

5.2.2	  Konsistent	  klassificering	  
Likvide beholdninger, udskudt skat og tilgodehavende/skyldig skat er identificeret som de primære 

poster, hvor der kan diskuteres hvorvidt der er tale om en operationel eller finansiel post.  

Den del af den likvide beholdning, der ikke er nødvendig i den løbende drift er overskydende 

likviditet og er et finansielt aktiv. Likviditet nødvendig for løbende drift estimeres ofte som 2% af 

nettoomsætningen (Koller, Goedhart & Wessels, 2010), men idet likviditetsbehovet vil variere peer-

groupen imellem, er det valgt at klassificere hele den likvide beholdning som et finansielt aktiv. 

Klassificeringen som et finansielt aktiv sker på trods af IC Companys tilkendegivelse af, at 

overskydende likviditet er investeret i værdipapirer (ICC, 2014a). 

Udnyttelsen af skatteaktivet afhænger af, at der skabes tilstrækkelig fremtidig indtjening og 

skatteaktivet nedskrives såfremt det vurderes, at der ikke kan skabes tilstrækkelig positiv drift (ICC, 

2014a). Dette taler umiddelbart for en klassificering som et operationelt aktiv, men i stedet følges 

Koller, Goedhart & Wessels (2010 s. 146) anbefaling om klassificering som en finansiel post. Den 

udskudte skatteforpligtelse klassificeres ligeledes som en finansiel post. 

Petersen & Plenborg (2012) anbefaler at tilgodehavende/skyldig skat klassificeres som 

operationelle poster, med mindre beløbet er rentebærende. Velvidende om at dette er tilfældet i 

Danmark, klassificeres posterne som operationelle i tråd med Koller, Goedhart & Wessels (2010 s. 

142).  

Ved beregning af driftsindtjeningen efter skat, NOPAT, anvendes den effektive skattesats. Valget af 

den effektive skattesats sker velvidende om, at beregningen så antager samme beskatningsprocent 
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på drifts- og finansiel indtjening, der ikke er synderlig realistisk (Petersen & Plenborg, 2012). Dog 

vurderes valget ikke at have nævneværdig effekt på de overordnede konklusioner og beregningerne 

lettes i forhold til inddragelse af den marginale skattesats.  

Af øvrige reformuleringer kan udskillelsen af finansielle instrumenter fra andre tilgodehavender 

samt andre gældsforpligtelser, eller lignende poster, hvorefter de klassificeres som en finansiel post, 

nævnes (Petersen & Plenborg, 2012 s. 78). Behandlingen af øvrige poster vurderes ikke at have 

væsentlig indflydelse på de følgende resultater, hvorfor de udelukkende præsenteres i bilag 3.  

I et forsøg på et forhindre unødig kompleksitet og den relativt beskedne tilstedeværelse af opkøb 

blandt IC Companys og konkurrenterne i undersøgelsesperioden taget i betragtning, opgøres ROIC 

udelukkende inklusiv goodwill.  

5.3	  Finansiel	  udvikling	  –	  Koncernniveau	  
I nedenstående afsnit analyseres IC Companys finansielle udvikling nærmere, heriblandt 

omsætningsvækst, EBIT-margin, investeret kapitals omsætningshastighed, ROIC og 

nettoarbejdskapital. Den finansielle udvikling benchmarkes mod de primære konkurrenter og IC 

Companys finansielle styrker og svagheder identificeres. Disse styrker og svagheder er vigtige 

elementer i forbindelse med IC Companys som kapitalfondsemne samt mulige salgsmodningstiltag. 

I første omgang analyseres den finansielle udvikling for koncernen som helhed, hvorefter de enkelte 

brands analyseres i afsnit 6.4. 

EBIT-marginen og ROIC-nøgletallet er både lavet på før og efter skat basis, men af pladsmæssig 

hensyn omtales udelukkende tallene efter skat. Skelnen mellem før og efter skat har ingen 

nævneværdig betydning for de overordnede resultater. Som tidligere nævnt har kapitalisering af den 

operationelle leasing stor betydning for den investerede kapital og ROIC, hvorfor de både omtales 

eksklusiv og inklusiv den operationelle leasing.  

Som primære konkurrenter er Columbia, Hugo Boss, Ralph Lauren og Ted Baker medtaget. 

Columbia er medtaget grundet deres fokus på outdoorsegmentet, om end de gennem deres 

prispunkter ikke fremstår ligeså premium som Peak Performance. De øvrige outdoor konkurrenter, 

herunder V.F. Corp og Amer Sports, opgiver ikke balancetal udelukkende til deres outdoor 

aktiviteter, hvorfor deres ROIC også vil være påvirket af andre segmenter. Af denne grund anses de 

ikke som meningsfulde at medtage ved en undersøgelse af investeret kapital og ROIC. Dog 

medtages de i analysen af den finansielle udvikling på brandniveau, hvor deres omsætningsvækst 

og EBITDA-margin fra outdoor aktiviteterne sammenlignes med Peak Performance. Hugo Boss 
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henvender sig både til premium- og luxury segmenterne (Hugo Boss, 2014), hvilket må ventes at 

forklare en del af deres bedre indtjeningsniveau.  

5.3.1	  Omsætningsvækst	  
I figur 3 ses omsætningsvæksten gennem de seneste 4 regnskabsår for IC Companys samt de fire 

primære konkurrenter. IC Companys har haft positiv omsætningsvækst i samtlige af de seneste fire 

regnskabsår, om end væksten har været afdæmpet de seneste tre år. I 2010/11 oplever alle 

selskaberne vækst mellem 10- og 20% og IC Companys følger fint med. I 2011/12 skaber IC 

Companys dog kun vækst i omsætningen svarende til 2%, mens konkurrenterne fastholder en vækst 

mellem 15- og 20%. I 2012/13 er udviklingen todelt, hvor kun Hugo Boss og Ted Baker formår at 

holde væksten omkring 15%, mens Columbia og Ralph Lauren falder til under IC Companys vækst 

på 5,5%. Som eneste selskab oplever Columbia i dette år negativ omsætningsvækst. I 2013/14 

oplever alle selskaber undtagen Ted Baker afdæmpede vækstrater, og IC Companys følger igen fint 

med. Det skal i denne forbindelse nævnes, at Ted Baker er midt i en kraftig ekspansion, hvilket 

forklarer selskabets høje vækstrater i samtlige perioder. Ses der bort fra Ted Baker i 2012/13 og 

2013/14 samt Hugo Boss i 2012/13 klarer IC Companys sig udmærket i forhold til konkurrenterne, 

undtagen i år 2011/12. De afdæmpede vækstrater i 2013/14 er noget bekymrende, og bekræfter den 

umiddelbare konklusion fra den strategiske analyse, navnlig at IC Companys omsætningsvækst skal 

komme fra ekspansion snarere end den underliggende vækst i markedet. Det skal dog afslutningsvis 

bemærkes, at konkurrenterne opererer med en væsentlig geografisk spredning, hvorfor den 

overordnede omsætningsvækst dækker over vækst i flere forskellige regioner. Således kan de 

afdæmpede vækstrater tænkes at skyldes stærk omsætningsvækst i nogle regioner kombineret med 

mere afdæmpet vækst i andre. En sådan udvikling ville bekræfte et andet element fra den 

strategiske analyse, navnlig at nogle geografiske markeder vokser hurtigere end andre. En analyse 

af omsætningsvæksten fordelt på regioner er dog ikke foretaget.  
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  Figur 3: Omsætningsvækst, koncern (egen tilvirkning med data fra årsrapporter) 

5.3.2	  EBIT-‐margin	  
Kapitaliseringen af operationel leasing har ikke nogen væsentlig indflydelse på EBIT-marginen, 

hvorfor denne udelukkende præsenteres inklusiv operationel leasing. I figur 4 ses Hugo Boss’ 

indtjeningsmæssige suverænitet og den positive udvikling gennem de seneste år. En del af denne 

indtjeningsmæssige suverænitet må tilskrives deres delvise henvendelse til luxury segmentet. Ralph 

Lauren og Ted Baker fremviser solide og stabile EBIT-marginer efter skat på omkring 10-12%. 

Columbia udstilles med en væsentlig ringere indtjeningsevne, der dog delvis kan tilskrives de lavere 

prispunkter. I denne forbindelse er det særdeles bekymrende, at IC Companys i de seneste tre år 

ligger side om side med Columbia målt på EBIT-margin. Målt på brutto-margin er IC Companys på 

niveau med Ralph Lauren i 2013/14 (ICC, 2014a og Ralph Lauren, 2014), mens de ved EBIT-

marginen er omkring 5%-point efter. Målt ved EBIT-marginen før skat er afvigelsen omkring 6%-

point, hvorfor IC Companys lavere EBIT-margin ikke skyldes en højere effektiv skattesats. Ideelt 

set havde en common-size analyse af omkostningsgrupperne hos IC Companys og Ralph Lauren 

muliggjort identifikationen af årsagen til den lavere EBIT-margin, men en sådan analyse er ikke 

mulig grundet forskellige omkostningsposter. Ydermere er en analyse af årsagen til faldet i IC 

Companys EBIT-margin fra 2010/11, hvor den var nogenlunde på niveau med premium 

contemporary konkurrenterne, til 2011/12, hvor den var markant lavere, ikke mulig grundet 

manglende historiske tal for de fortsættende aktiviteter. Det noteres blot, at IC Companys målt på 

EBIT-margin har et væsentligt ringere indtjeningsniveau end premium contemporary 
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konkurrenterne. Dette ringere indtjeningsniveau synes at være et oplagt indsatsområde for såvel 

kapitalfonde som i salgsmodningsøjemed.   

 

 
Figur 4: EBIT-margin efter skat, inkl. OL (egen tilvirkning med data fra årsrapporter)  

 
EBIT-marginen, der indgår i beregningen af afkastet på den investerede kapital, er summen af 

EBITDA-marginen samt afskrivninger i procent af omsætningen, der begge er vigtige parametre i 

budgetteringen af den fremtidige udvikling. I denne del af analysen er det valgt at fokusere på 

EBIT-marginen, givet dens betydning for nedenstående ROIC, mens EBITDA-marginen og 

afskrivninger i procent af omsætningen fremgår af henholdsvis bilag 30 og 31. De historiske 

niveauer og performance i forhold til konkurrenter anvendes i den senere budgettering, men en 

separat analyse af disse vurderes ikke mere nyttig end ovenstående analyse af EBIT-marginen. Det 

kan dog nævnes, at udviklingen i EBITDA-marginerne og placeringen selskaberne imellem er 

sammenfaldende med ovenstående analyse af EBIT-marginerne. IC Companys har dog lavere 

afskrivninger som procent af omsætningen end Premium Contemporary konkurrenterne, hvorfor 

spændet op til disse er mindre ved EBIT-marginen end ved EBITDA-marginen. De faldende 

afskrivninger i procent af omsætningen hos IC Companys skyldes i særdeleshed aftagende balancer 

for Indretning af lejede lokaler samt Driftsmateriel og inventar i løbet af analyseperioden.  

5.3.3	  Investeret	  kapitals	  omsætningshastighed	  
Det bedste sammenligningsgrundlag for den investerede kapital og omsætningshastigheden på 

denne sker ved at inkludere den operationelle leasing, hvorfor der først og fremmest kommenteres 

på den investerede kapitals omsætningshastighed inklusiv operationel leasing. Som tidligere nævnt 

er kapitaliseringen af den operationelle leasing behæftet med en markant usikkerhed, hvorfor den 
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investerede kapital omsætningshastighed eksklusiv operationel leasing inddrages for at sikre, at der 

ikke konkluderes fejlagtigt på baggrund af den operationelle leasing. Den investerede kapital er 

ligesom ROIC og nettoarbejdskapital opgjort ved gennemsnitstal i det følgende. 

Når der ses på den investerede kapitals omsætningshastighed inklusiv operationel leasing er det 

iøjnefaldende, at IC Companys og Columbia, der havde de laveste EBIT-marginer, har de højeste 

omsætningshastigheder. Dog skyldes Columbias højere omsætningshastighed formentlig deres 

lavere prispunkter sammenlignet med de øvrige konkurrenter. IC Companys kompensation for en 

lavere EBIT-margin i de senere år med en højere omsætningshastighed er umiddelbart opløftende. 

Ted Baker har den klart laveste omsætningshastighed, mens Ralph Lauren og Hugo Boss ligger 

stabilt i midten. 

 
Figur 5: Investeret kapitals omsætningshastighed, inkl. OL (egen tilvirkning med data fra årsrapporter)  

Ved inddragelse af omsætningshastigheden på den investerede kapital eksklusiv operationel leasing 

er billedet noget anderledes. IC Companys har nu en mere middelmådig omsætningshastighed, 

mens Hugo Boss genvinder titlen som ’Best in Class’. Columbia har nu den laveste 

omsætningshastighed, mens Ted Baker og Ralph Lauren indtager de gennemsnitlige pladser 

sammen med IC Companys. Den særdeles positive udvikling i IC Companys omsætningshastighed 

inklusiv operationel leasing må således siges særligt at skyldes den operationelle leasing, der falder 

markant i løbet af sammenligningsperioden. Det faldende leasingaktiv/-forpligtelse skyldes faldet i 

minimumsværdien af de fremtidige leasingydelser. De forskellige balanceposters betydning for den 

investerede kapital, målt i ’Days on Hand’, ses i bilag 38-42. Som supplement hertil vises 

nedenstående tabel, der angiver den operationelle leasing i forhold til investeret kapital eksklusiv 

operationel leasing: 
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Operationel	  leasing	  i	  forhold	  til	  investeret	  kapital	  
	  	   2010/11	   2011/12	   2012/13	   2013/14	  
IC	  Companys	   84,9%	   74,7%	   56,8%	   31,9%	  
Columbia	   35,7%	   29,9%	   28,6%	   32,2%	  
Hugo	  Boss	   86,2%	   89,8%	   90,4%	   114,2%	  
Ralph	  Lauren	   69,4%	   63,8%	   65,9%	   64,7%	  
Ted	  Baker	   173,4%	   148,2%	   129,4%	   118,7%	  

Tabel 10: Operationel leasing i forhold til investeret kapital (egen tilvirkning med data fra årsrapporter) 

Operationel leasing har således en særdeles stor effekt på Ted Baker, hvor den investerede kapital 

mere end fordobles ved kapitalisering af den operationelle leasing. For Hugo Boss får den 

operationelle leasing større og større betydning, mens det modsatte gør sig gældende for IC 

Companys.  

 
Figur 6: Investeret kapitals omsætningshastighed, ekskl. OL (egen tilvirkning med data fra årsrapporter)  
Idet IC Companys omsætningshastighed er middel, når den måles eksklusiv operationel leasing og 

god, når den måles inklusiv operationel leasing, vurderes dette ikke at være et oplagt fokusområde 

for kapitalfonde og i salgsmodningsøjemed. Dette undersøges nærmere i forbindelse med 

nettoarbejdskapitalen i afsnit 5.3.5.  

5.3.4	  ROIC	  
Selskabernes afkast på den investerede kapital, ROIC, påvirkes i absolutte termer væsentligt af 

behandlingen af operationel leasing, men selskaberne imellem er billedet nogenlunde det samme. 

Af denne grund præsenteres udelukkende ROIC inklusiv operationel i teksten, mens ROIC 

eksklusiv operationel leasing fremgår af bilag 37.  

Rangeringen af selskaberne efter ROIC efter skat afspejler i høj grad selskabernes EBIT-marginer. 

Hugo Boss viser igen suveræn performance efterfulgt af Ralph Lauren. Ted Baker tynges af den 
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lave omsætningshastighed, mens IC Companys bevæger sig væk fra Columbia grundet en bedre 

omsætningshastighed. IC Companys kommer tættere på Ralph Lauren, hvilket delvis skyldes den 

operationelle leasing, om end IC Companys også har en bedre omsætningshastighed end Ralph 

Lauren uden den operationelle leasing.  

 
Figur 7: ROIC efter skat, inkl. OL (egen tilvirkning med data fra årsrapporter)  
Eksklusiv den operationelle leasing er spændet mellem IC Companys og Ralph Lauren lidt større, 

mens Ted Baker ved denne opgørelse ligger side om side med Ralph Lauren. IC Companys 

bevæger sig også uden den operationelle leasing væk fra Columbia. 

IC Companys klarer sig således lidt bedre målt på afkastet på den investerede kapital, grundet en 

solid omsætningshastighed, men tynges fortsat af den lave EBIT-margin. Indtjeningsniveauet må 

således siges at være en væsentlig svaghed hos IC Companys. 

5.3.5	  Nettoarbejdskapital	  
I bilag 43 ses de traditionelt vigtigste elementer i nettoarbejdskapitalen opgjort i antal ’Days on 

Hand’, mens et tal for den samlede nettoarbejdskapital også er vist. Udviklingen i tallene for den 

samlede nettoarbejdskapital, der betegnes likviditetscyklussen, er vist i figur 8.  
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Figur 8: Nettoarbejdskapitalens likviditetscyklus (egen tilvirkning med data fra årsrapporter)  
Med hensyn til varebeholdninger overgås IC Companys kun af Ralph Lauren, og IC Companys 

udvikling er nogenlunde stabil. Antallet af dage varebeholdningen er på hænder er dog steget for 

Ralph Lauren, hvorved IC Companys er kommet tættere på, om end forskellen fortsat er omkring 

10 dage. Hugo Boss er omvendt lykkedes med at nedbringe antallet af dage, og er nu tættere på IC 

Companys.  

Ved tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser er Ralph Lauren igen førende, mens Hugo 

Boss følger tæt efter. IC Companys er i de første tre år tredjebedst, men overhales i det seneste år af 

Ted Baker. 

Målt på leverandører af varer og tjenesteydelser indtager IC Companys sammen med Ted Baker 

førertrøjen, efterfulgt af Hugo Boss. IC Companys oplever dog i seneste regnskabsår et væsentligt 

fald i gæld til leverandører. Ralph Lauren har en meget kort kredittid til sine leverandører, hvilket 

skyldes, at størstedelen af deres kortfristede operationelle forpligtelser findes under skyldige 

omkostninger. Opgjort på denne måde vil Ralph Laurens likviditetscyklus dermed overestimeres.  

Ved den traditionelle opgørelse af nettoarbejdskapitalen er likviditetscyklussen kortest for IC 

Companys, efterfulgt af premium contemporary konkurrenterne. Denne likviditetscyklus er dog 

noget misvisende, blandt andet grundet Ralph Laurens brug af skyldige omkostninger.  

Ved likviditetscyklussen opgjort på den samlede nettoarbejdskapital, der ses i figur 4, er IC 

Companys særligt de første 3 år rigtig fint med. Hugo Boss har haft held med at nedbringe 

likviditetscyklussen, og var i seneste regnskabsår på niveau med Ralph Lauren. I 2013/14 falder IC 

Companys lidt efter Ralph Lauren og Hugo Boss, hvilket primært skyldes et fald i gæld til 
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leverandører samt den operationelle del af andre gældsforpligtelser, hvor andelen af finansielle 

instrumenter er steget markant.  

Samlet set vurderes det, at IC Companys klarer sig fint ved styringen af nettoarbejdskapitalen. Dog 

kunne en endnu strammere styring muligvis føre til varebeholdninger og tilgodehavender fra salg af 

varer og tjenesteydelser på niveau med Ralph Lauren. Den inferiøre performance i forhold til Hugo 

Boss og Ralph Lauren må således tilskrives EBIT-marginen. I et forsøg på at skabe mere klarhed 

omkring denne EBIT-margin, undersøges den fordelt på de enkelte brands i det følgende afsnit.  

5.4	  Finansiel	  udvikling	  –	  Brandniveau	  
I seneste regnskabsår har IC Companys ændret segmentrapporteringen således, at Peak 

Performance, Tiger of Sweden, By Malene Birger og Ikke-kerneforretningen rapporteres særskilt. I 

forbindelse med denne ændring blev historiske sammenligningstal tilbage til 2011/12 offentliggjort. 

I bilag 44 og 45 ses de enkelte brands omsætningsvækst og EBITDA-marginer, der kan udbygge 

forståelsen for nøgletallene på koncernniveau gennemgået i forrige afsnit. Vedrørende 

omsætningsvæksten kan den afmattede vækst i de senere år i særdeleshed forklares af udviklingen i 

Peak Performance, der i 2012/13 havde en negativ udvikling og i 2013/14 havde en flad udvikling.  

Tiger of Sweden har foruden størst omsætningsvækst også det bedste indtjeningsniveau, med en 

EBITDA-margin på 12-14%. Peak Performance og By Malene Birger har derimod EBITDA-

marginer omkring 9-11%, og tynger således det samlede indtjeningsniveau. Særligt Peak 

Performances udvikling må siges at være bekymrende med manglende omsætningsvækst og en lav 

EBITDA-margin. I de følgende afsnit benchmarkes de enkelte brands med deres primære 

konkurrenter. De enkelte brands og deres konkurrenters tal præsenteres uden forsøg på 

reformuleringer, idet manglende information omkring brandsne andele af leasingydelser og 

balanceposterne umuliggør en reformulering.  

5.4.1	  Peak	  Performance	  
I bilag 46, der viser Peak Performance og dens konkurrenters omsætningsvækst, ses det, at Peak 

Performance har haft en udvikling, der minder om Columbias. VF Corporation og Amer Sports har 

oplevet en væsentligt højere vækst og beviser, at vækst er mulig i outdoor segmentet. Dog skal det 

bemærkes, at særligt VF Corps. portefølje af brands spænder noget bredere end Peak Performances 

på trods af, at dets Outdoor & Action Sports segment er anvendt.  

 

Ses der på EBITDA-marginen har Peak Performance også en ringe performance omtrent svarende 

til Columbias. VF Corps suveræne indtjeningsniveau må forventes delvis at skyldes 
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stordriftsfordele, givet dens væsentligt større størrelse i forhold til de øvrige spillere. Dog må Peak 

Performance ventes at kunne hæve indtjeningsniveauet fra det nuværende lave niveau, idet spændet 

op til VF Corporation ikke vurderes udelukkende at kunne skyldes stordriftsfordele.  

Således udviser Peak Performance både internt i koncernen, og eksternt i forhold til de primære 

konkurrenter, en bekymrende finansiel udvikling.  

5.4.2	  Tiger	  of	  Sweden	  og	  By	  Malene	  Birger	  
Tiger of Sweden og By Malene Birger udviser også i forhold til deres konkurrenter en solid 

omsætningsvækst. I 2013/14 overgår væksten i både Tiger of Sweden og By Malene Birger den i 

Ralph Lauren og Hugo Boss, og den nuværende udvikling i omsætningen vurderes som værende 

solid. Indtjeningsmæssigt halter både Tiger of Sweden og By Malene Birger dog efter samtlige 

konkurrenter. Det at Tiger of Sweden, der internt i IC Companys ligner et stærkt brand, halter efter 

samtlige konkurrenter er bekymrende. Selv Ted Baker, der er i gang med en mere kraftig 

ekspansion end IC Companys, formår at skabe en stærkere indtjening.  

5.5	  Øvrige	  finansielle	  forhold	  
I følgende afsnit vil interessante finansielle forhold, der ikke er nævnt i ovenstående analyse, blive 

belyst. 

5.5.1	  Nettorentebærende	  gæld	  
Idet hovedkonteret indgår i en salgsproces og dermed indgår som et aktiv bestemt for salg, er det 

nyttigt både at opgøre den nettorentebærende gæld (herefter NRBG) med og uden hovedkontoret. 

NRBG, der opgøres som de finansielle forpligtelser fratrukket de finansielle aktiver, og her opgøres 

uden den teoretiske operationelle leasingforpligtelse, udgør ved udgangen af 2013/14 DKK 166,5 

mio. inklusiv hovedkontoret og DKK 26,5 mio. eksklusiv hovedkontoret.  

Udviklingen i NRBG ses i nedenstående tabel: 

 
Nettorentebærende	  gæld	   2009/10	   2010/11	   2011/12	   2012/13	   2013/14	  
Ekskl.	  Operationel	  leasing	  

	   	   	   	   	  Inkl.	  Hovedkontor	   	  73,6	  	  	  	  	   	  258,9	  	  	  	  	   	  114,7	  	  	  	  	   	  177,8	  	  	  	  	   	  166,5	  	  	  	  	  
Ekskl.	  Hovedkonto	   -‐66,4	  	  	  	  	   	  118,9	  	  	  	  	   -‐25,3	  	  	  	  	   	  37,8	  	  	  	  	   	  26,5	  	  	  	  	  

	   	   	   	   	   	  Inkl.	  Operationel	  leasing	  
	   	   	   	   	  Inkl.	  Hovedkontor	   	  680,0	  	  	  	  	   	  952,1	  	  	  	  	   	  658,2	  	  	  	  	   	  566,0	  	  	  	  	   	  364,8	  	  	  	  	  

Ekskl.	  Hovedkonto	   	  540,0	  	  	  	  	   	  812,1	  	  	  	  	   	  518,2	  	  	  	  	   	  426,0	  	  	  	  	   	  224,8	  	  	  	  	  
Tabel 11: Nettorentebærende gæld (egen tilvirkning med data fra årsrapporter) 
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Idet IC Companys i 2012/13 årsrapporten ventede at salgsprocessen blev afsluttet i løbet af 

kalenderåret 2013, kan der rejses tvivl om hvorvidt kontoret kan sælges til den regnskabsmæssige 

værdi. Dog har IC Companys ikke nedskrevet aktivet bestemt for salg, som ellers ville ske såfremt 

dagsværdi fratrukket forventede salgsomkostninger er lavere end den regnskabsmæssige værdi.  

5.5.2	  Kapitalandele	  i	  associerede	  virksomheder	  
Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter aktieposten i DK Company, der indgik som en 

del af betalingen ved salget af The Original Group. Aktieposten indeholder 203.628.379 aktier, 

svarende til en ejerandel på 10,11 %. Ved salgstidspunktet svarede aktieposten til DKK 126 mio., 

målt ved lukkekursen d. 26. marts 2014. Baseret på lukkekursen d. 15. september 2014, DKK 0,80, 

er aktiepostens teoretiske markedsværdi DKK 165 mio. Aktiepostens regnskabsmæssige værdi er 

imidlertid kun DKK 111 mio. eller DKK 0,546 pr. aktie, opgjort ved den indre værdis metode. 

Aktieposten indeholder således en discount til den umiddelbare markedsværdi, idet ledelsen 

vurderer, at aktiekursen ikke repræsenterer markedsværdien af aktierne grundet den lave 

omsættelighed (ICC, 2014a s. 84). Optagelsen på balancen til en discount stemmer overens med et 

eventuelt salg af aktieposten, hvor en væsentlig rabat må forventes.  

5.5.3	  Værdipapirer	  
IC Companys overskydende likviditet er investeret i børsnoterede obligationer, navnlig nominelt 

DKK 100 mio. 0,76% Nykredit 21E 2018. Værdipapirer er målt til dagsværdi, og vurderes at kunne 

afhændes hurtigt og uden væsentligt tab.  

5.5.4	  IC	  Companys	  forventninger	  til	  fremtiden	  
I et interview (Børsen, 2014b) udtaler Mads Ryder, at IC Companys fremadrettet ved et større fokus 

på Premium segmentet forventer at levere mere end 8% i omsætningsvækst. I det seneste 

årsregnskab er udmeldingen til den fremtidige vækst noget mere afdæmpet, idet det blot angives, at 

særligt Tiger of Sweden og By Malene Birger ventes at fortsætte den positive udvikling fra 2013/14 

og den samlede omsætning ventes at vokse. I samme interview udtaler Mads Ryder ligeledes, at IC 

Companys ved et større fokus på premium segmentet, skal blive bedre til at drive de tre brands, 

hvilket må forventes at resultere i et øget indtjeningsniveau fremadrettet. I det seneste årsregnskab 

angives det, at alle premium brands ventes at forbedre deres indtjeningsniveau, mens ikke-

kerneforretningen ventes at fastholde indtjeningsniveauet. På overordnet plan vil IC Companys 

blive påvirket af DKK 45. mio. i kapacitetsomkostninger, der hidtil har været dækket af Mid 

Market divisionen. Kapacitetsomkostningerne ventes at blive afviklet i 2014/15 i takt med at 

serviceydelserne til DK Company ophører.  
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Investeringerne vil fremadrettet bestå af reinvesteringer svarende til afskrivninger samt nødvendige 

nye investeringer i premium brandsne, til understøttelse af vækststrategien. Samlet set ventes 

investeringsniveauet at være 3-5% af omsætningen (ICC, 2014a s. 7). Pengestrømsopgørelsen er i 

seneste og tidligere regnskabsår påvirket af de ophørte aktiviteter, hvorfor en nærmere analyse af 

det historiske investeringsniveau ikke er mulig.  

Arbejdskapitalen ventes fortsat at ligge i niveauet 10-12% (Ibid.). Det antages, at der med 

arbejdskapital menes nettoarbejdskapital. Den historiske nettoarbejdskapital, der opgøres som 

kortfristede operationelle aktiver fratrukket kortfristede operationelle forpligtelser, ses i 

nedenstående tabel: 

	  	   2010/11	   2011/12	   2012/13	   2013/14	  
Gennemsnitlig	  nettoarbejdskapital	   	  160,1	  	  	  	  	   	  261,6	  	  	  	  	   	  289,7	  	  	  	  	   	  419,7	  	  	  	  	  
i	  %	  af	  omsætning	   7,1%	   11,4%	   12,0%	   16,4%	  

Tabel 12: Nettoarbejdskapital, min opgørelse (egen tilvirkning med data fra årsrapport) 

Den stigende nettoarbejdskapital kan i særdeleshed forklares ved en stigning i de finansielle 

instrumenter under andre gældsforpligtelser, hvorved den operationelle del er faldet. En mere 

traditionel opgørelse af nettoarbejdskapitalen bestående af varebeholdninger, tilgodehavender fra 

salg af varer og tjenesteydelser samt leverandører af varer og tjenesteydelser, som IC Companys 

formentlig anvender, giver anledning til en arbejdskapital mere i tråd med niveauet 10-12%: 

	  	   2010/11	   2011/12	   2012/13	   2013/14	  
Gennemsnitlig	  nettoarbejdskapital	   	  241,0	  	  	  	  	   	  335,0	  	  	  	  	   	  302,2	  	  	  	  	   	  345,5	  	  	  	  	  
i	  %	  af	  omsætning	   10,7%	   14,6%	   12,5%	   13,5%	  

Tabel 13: Nettoarbejdskapital, IC Companys opgørelse (egen tilvirkning med data fra årsrapport) 

Denne afvigelse i opgørelsesmetode inddrages i budgetteringen af den fremtidige udvikling i 

nettoarbejdskapitalen.  

NRBG ventes at forblive omkring DKK 0, når der ses bort for hovedkontoret, der ventes solgt i 

løbet af kalenderåret 2014. Denne finansielle fleksibilitet understøtter vækststrategierne, og 

kreditfaciliteterne ventes udelukkende anvendt til finansiering af udsving i arbejdskapitalen. Der 

ventes fortsatte solide positive pengestrømme fra driften, hvorfor en betydelig overskudslikviditet 

ventes akkumuleret. Dette forventes at give anledning til ekstraordinære udbytter i fremtiden. 

5.5.5	  Vejrrisiko	  
Foruden de forskellige risici nævnt i den strategiske analyse skal det kort nævnes, at IC Companys 

også er udsat for en væsentlig vejrrisiko. Uforudsete vejrforhold vil påvirke kundernes 

forbrugsmønstre. Forbrugsmønstrene er således foruden trend-, mode- og miljømæssige forhold 

også påvirket af vejret.  
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Den ovenstående finansielle analyse har tydeliggjort, at behandlingen af den operationelle leasing er 

et særdeles følsomt element, hvilket der er forsøgt taget hånd om. IC Companys lave 

indtjeningsniveau, der tynger afkastet på den investerede kapital, er identificeret som en væsentlig 

finansiel svaghed og er et oplagt indsatsområde fremadrettet. Omsætningshastigheden på den 

investerede kapital og styringen af nettoarbejdskapitalen er tilfredsstillende, om end begrænsede 

forbedringer formentlig kan opnås. Den lave finansielle gearing og dertilhørende fleksibilitet til 

understøttelse af en yderligere ekspansion er en væsentlig styrke. Stærke pengestrømme er ligeledes 

en styrke, mens omsætningsvæksten er vurderet som middelmådig.   

6.	  IC	  Companys	  som	  Kapitalfondsemne	  
Friheden Invests exit af IC Companys kan potentielt åbne døren for en kapitalfonds overtagelse af 

IC Companys. I det følgende vil en analyse af IC Companys som kapitalfondsemne søge at afklare 

hvorvidt en kapitalfond realistisk set vil være villig til at betale en tilstrækkelig opkøbspræmie for at 

overtage IC Companys. Villigheden til at betale en tilstrækkelig opkøbspræmie afhænger af den 

estimerede IRR på investeringen, der igen afhænger af købspris, kapitalstruktur, cash flows i løbet 

af ejerskabsperioden til nedbringelse af fremmedkapitalen samt exitpris. Alle disse elementer samt 

en sensitivitetsanalyse på de underliggende antagelser gennemgås i følgende afsnit, der starter med 

en introduktion til IC Companys som kapitalfondsemne. Budgetteringen af den fremtidige 

udvikling i IC Companys ser bort fra den operationelle leasing, hvorfor denne ikke direkte indgår i 

beregningen af afkastpotentialet, men i stedet indgår indirekte gennem gearingspotentialet.  

6.1	  Introduktion	  til	  IC	  Companys	  som	  Kapitalfondsemne	  
Som beskrevet i afsnit 2.4 vil et selskabs attraktivitet som kapitalfondsemne som udgangspunkt 

afhænge af opfyldelsen af diverse finansielle og strategiske kriterier. Den endelige attraktivitet vil 

dog i afhænge af den estimerede IRR og følsomheden herpå, men en gennemgang af opfyldelsen af 

kriterierne indikerer potentialet for opnåelsen af en tilstrækkelig IRR. En del af kriterierne relaterer 

sig til den værdiskabende proces, der beskrives i afsnit 2.2. Disse kriterier præsenteres særskilt i et 

forsøg på at gøre koblingen til en kapitalfonds mulige strategier mere tydelig. Således præsenteres 

først de kriterier, der ikke relaterer sig direkte til den værdiskabende proces, fordelt på et finansielt 

og strategisk indhold. Derefter præsenteres kriterierne, der relaterer sig til den værdiskabende 

proces, hvorefter en kapitalfonds mulige strategier afslutningsvis præsenteres. 
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6.1.1	  Kriterier	  uden	  direkte	  relation	  til	  den	  værdiskabende	  proces	  	  
De finansielle og strategiske kriterier ses i tabel 1. I det følgende præsenteres udelukkende de 

kriterier, der ikke er angivet som et værdiskabende initiativ. 

 

Finansielle kriterier 

IC Companys har i de seneste fem regnskabsår genereret positive og solide cash flows og forventer 

ligeledes at gøre dette fremadrettet (ICC, 2014a). Disse solide og positive historiske cash flows 

giver tiltro til ligeledes stærke cash flows i fremtiden, hvilket naturligvis er positivt, om end dette 

modificeres i forbindelse med de strategiske kriterier. Desuden vurderes IC Companys at have et 

overkommeligt CapEx behov, givet deres brug af diverse distributionskanaler. Således kan en 

yderligere fremtidig ekspansion ske relativt ikke-kapitalintensivt. Dog har IC Companys en relativt 

stor binding i arbejdskapital, herunder særligt varelageret. En modifikation til dette er dog, at det 

absolutte niveau for arbejdskapitalen vurderes som mindre væsentligt end muligheden for at 

reducere denne, hvilket diskuteres i forbindelse med nedenstående kriterier, der har en direkte 

relation til den værdiskabende proces.  

I forbindelse med muligheden for låneoptagelse, har IC Companys har en væsentlig mængde 

goodwill, der ikke er anvendelig til sikkerhedsstillelse. Omvendt har IC Companys store varelagre 

og tilgodehavender, hvorfor aktivbasen samlet set vurderes som acceptabel. Der kan dog sættes 

spørgsmålstegn ved omsætteligheden af et modeselskabs varelager, idet en hurtigt skiftende mode 

kan gøre varelageret ubrugeligt. Alligevel antages det, at varelageret kan bruges i forbindelse med 

låneoptagelsen, givet muligheden for afsættelse gennem outlets og øvrige kanaler.  

Givet at den gennemsnitlige EV/EBITDA multipel, der i de fleste tilfælde vil indeholde en 

opkøbspræmie, i 2013 lå på 9,0x, virker IC Companys EV/EBITDA Bloomberg multipel fra 15. 

september 2014 på 9,8 noget høj. Bloomberg havde dog pr. 15. september 2014 endnu ikke 

opdateret med de seneste regnskabstal, hvorfor multiplen er forældet. Ud fra egen opgørelse af EV 

og med EBITDA fra regnskabsåret 2013/14 er multiplen 10,6. Denne noget høje værdiansættelse 

må betegnes som negativt for IC Companys som kapitalfondsemne.  

 

Strategiske kriterier 

På trods af, at IC Companys de seneste år har formået at generere positive og relativt stabile cash 

flows, er der ikke tale om en moden og stabil industri med stor sikkerhed omkring fremtidige cash 

flows. Denne usikkerhed omkring fremtidige cash flows, der i særdeleshed skyldes 

konjunkturafhængighed samt skiftende mode- og forbrugstendenser, taler imod IC Companys som 
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et attraktivt kapitalfondsemne. Omvendt har IC Companys en relativt stærk markedsposition med 

stærke brands, der til en vis grad reducerer usikkerheden omkring de fremtidige cash flows. 

IC Companys ledelsesgruppe er positivt for IC Companys som kapitalfondsemne. Dette skyldes 

særligt administrerende direktør, Mads Ryder, der fra sin tid som adm. direktør i Royal Copenhagen 

har erfaring med ledelse under kapitalfondsejerskab. Mads Ryder stod i sin tid som administrerende 

direktør for gennemførslen af en turnaround, der bragte Royal Copenhagen fra tæt på konkurs til 

igen at give overskud, og hans tid i designvirksomheden betegnes som en succes (Børsen, 2013a). 

Herudover har IC Companys, givet sin nuværende ekspansion til nye markeder, pæne 

vækstmuligheder, hvilket ligeledes er positivt for IC Companys. Afslutningsvis vurderes en 

kapitalfond ved en investering i IC Companys at have udmærket exitmuligheder, hvor særligt et 

salg til en strategisk køber virker oplagt, jf. afsnit 7. 

6.1.2	  Kriterier	  med	  direkte	  relation	  til	  den	  værdiskabende	  proces	  	  
Helt overordnet må det siges, at en kapitalfonds muligheder for at opnå værdiskabelse i IC 

Companys er blevet forringet ved de seneste års frasalg og strategiske fokusering. Forinden 

frasalgene lå der et betydeligt potentiale i frasalg af underpræsterende aktiviteter og strategisk 

repositionering, mens potentialet i dag vurderes som væsentligt mindre. Der foreligger dog fortsat 

muligheder i en opklaring af ejerskabsforholdende omkring ikke-kerneforretningen. Herudover er 

der mulighed for frasalg af ejerandelen i DK Companys samt den overskydende likviditet, der på 

nuværende tidspunkt er investeret i værdipapirer. En afslutning på hovedkontorets salgsproces 

vurderes ikke at have særlig værdi for en kapitalfond, idet den fulde salgssum formentlig vil gå til 

indfrielse af prioritetsgælden.  

I et interview med Mads Ryder (Børsen, 2014b) tilkendegives det, at IC Companys fortsat mangler 

at eksekvere på den fokuserede strategi og blive rigtig gode til at drive de tre premium brands. Dette 

kan tolkes som, at der foreligger et vidst potentiale for omkostningsreduktion, om end udtalelsen er 

cirka et halvt år gammel. Herudover taler den centrale konklusion fra den finansielle analyse, 

navnlig det inferiøre indtjeningsniveau i forhold til premium contemporary konkurrenterne, for et 

potentiale for omkostningsreduktion. Derimod ligger styringen af nettoarbejdskapitalen på et 

fornuftigt niveau sammenlignet med premium contemporary konkurrenterne, hvorfor potentialet for 

forbedringer vurderes relativt begrænset.   

Afslutningsvis vurderes IC Companys finansielle gearing at kunne hæves betragteligt, givet den 

lave nuværende gearing. Set i forhold til den gennemsnitlige gearing ved LBO transaktioner i 2013, 
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målt ved multiplen gæld/EBITDA, på 5,3x, giver IC Companys multipel på 0,6x mulighed for en 

væsentligt forøgelse.  

 

Potentielle strategier for en kapitalfond 

På baggrund af den ovenstående analyse af kriterierne med direkte relation til den værdiskabende 

proces præsenteres to strategier, kapitalfonde potentielt kunne bruge ved en overtagelse af IC 

Companys. Begge strategier vil udnytte muligheden for at øge den finansielle gearing væsentligt. 

Den første strategi vil herudover forsøge at udnytte det resterende potentiale for 

omkostningsreduktion, med særligt fokus på en forøgelse af EBIT-marginen. Derudover vil denne 

strategi forsøge at styre nettoarbejdskapitalen endnu bedre, om end forbedringspotentialet som 

nævnt er relativt begrænset. Den anden strategi vil derimod se bort fra muligheden for 

omkostningsreduktion og i stedet være vækstfokuseret. Denne strategi vil forsøge at sætte 

yderligere fart på den nuværende internationale ekspansion, hvorved der vil være fokus på en 

væsentligt øget omsætning, mens en forbedring i indtjeningsniveauet nedprioriteres. En sådan 

ekspansiv strategi vil både resultere i øget operationelle omkostninger, herunder eksempelvis øget 

omkostninger til distribution og markedsføring, samt øget CapEx.  

De ovenstående strategier kan suppleres med frasalg af ikke-kerneforretningen, ejerandelen i DK 

Companys samt den overskydende likviditet. Effekten af disse frasalg, særligt det af ikke-

kerneforretningen, er dog udfordrende at estimere, hvorfor den potentielle effekt heraf kun 

estimeres i forbindelse med sensitivitetsanalysen.  

6.2	  Budgettering	  
Budgetteringen er indledningsvist lavet uden hensyntagen til kapitalfondsejerskab således, at 

kapitalfondens indflydelse kan illustreres eksplicit. Ved den grundlæggende budgettering er der 

først og fremmest lagt vægt på IC Companys egne forventninger til fremtiden, hvorefter disse er 

justeret i forhold til den strategiske og finansielle analyse. Sideløbende vises budgetteringen 

inklusiv en kapitalfonds tiltag, der omfatter de to ovennævnte strategier.  

6.2.1	  Ejerskabsperiode	  
For at en kapitalfond kan sætte sit præg på en virksomhed og høste frugterne heraf, må 

kapitalfonden naturligvis eje virksomheden i en årrække. Omvendt vil en længere ejerskabsperiode 

reducere IRR potentialet. I Rosenbaum & Pearl (2013) angives den ønskede exithorisont til inden 

for fem år, mens DVCA anslår den typiske ejerskabsperiode til mellem tre og syv år (DVCA-a). 

Ved den første strategi, der omfatter en yderligere effektivisering i IC Companys, vil der formentlig 
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være tale om en relativt kort ejerskabsperiode, idet en kapitalfond antages relativt hurtigt at kunne 

implementere effektiviseringerne og få gevinst heraf. Hermed sættes ejerskabsperioden til fire år. 

Den anden strategi, der omfatter en yderligere ekspansion, sættes ejerskabsperioden til fem år, idet 

der formentlig vil gå lidt længere tid, før værdien af ekspansionen realiseres.  

6.2.2	  Budgettering	  af	  resultatopgørelser	  
Selvom ejerskabsperioden i ovenstående afsnit blev sat til henholdsvis fire og fem år, er 

budgetteringen af den fremtidige udvikling lavet for de næste 10 år, idet dette muliggør en analyse 

af det estimerede afkasts følsomhed over for de antagne exittidspunkter.  

 

IC Companys angiver, jf. afsnit 5.5.4, at den positive omsætningsudvikling ventes fastholdt, særligt 

drevet af Tiger of Sweden og By Malene Birger, og at de på sigt skal levere omsætningsvækst på 

over 8%. I forbindelse med den strategiske analyse blev det fastlagt, at den underliggende vækst i 

kernemarkederne, både målt på samfunds- og brancheniveau, ventes at være relativt beskeden. 

Dermed skal omsætningsvæksten særligt drives af ekspansionen til nye markeder og en yderligere 

penetrering af kernemarkederne. Idet der er tale om en relativt forsigtig ekspansionsstrategi ventes 

en omsætningsvækst over 8% først i 2016/17, mens den i de to næste regnskabsår ligger mere i tråd 

med de seneste års omsætningsvækst, jf. bilag 50. Øvrige faktorer identificeret i den strategiske 

analyse, der kunne tænkes at påvirke den fremtidige omsætning, inkluderes ikke. Eksempelvis kan 

øget regulering og ændret forbrugeradfærd have betydning for omsætningsudviklingen, men den 

præcise effekt er umulig at spå, hvorfor der ses bort fra dette. Omsætningsvæksten er primært 

drevet af Tiger of Sweden og By Malene Birger, mens Peak Performance udvikler sig mere 

moderat, hvilket stemmer overens med IC Companys udmeldinger og den finansielle analyse.  

Ved en kapitalfonds effektiviseringsstrategi budgetteres omsætningsvæksten til faldende fra 5% til 

2,6%. Den højere omsætningsvækst i den nærmeste fremtid er et resultat af den nuværende 

ekspansion, mens faldet i omsætningsvæksten skyldes en reduktion i ekspansionsplanerne. Igen er 

væksten drevet af Tiger of Sweden og By Malene Birger. 

Ved den mere aggressive ekspansionsstrategi, hvor de nuværende ekspansionsplaner udvides, 

budgetteres der med en øget omsætningsvækst, liggende mellem 8,3% og 11,3%. Væksten er 

ligeledes drevet af Tiger of Sweden og By Malene Birger, mens også Peak Performance bidrager 

med en pæn vækst i fremtiden.  
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Grundet den manglende historik på de enkelte omkostningsposter, er budgetteringen foretaget 

direkte på EBITDA-marginen, hvorved omkostningerne således kun indirekte budgetteres.. 

Vedrørende salget af hovedkontoret, der ventes gennemført i løbet af 2014, er det antaget, at et 

hovedkontor herefter vil blive leaset. Derfor er EBITDA-marginen budgetteret under hensyntagen 

til øget leasingomkostninger. Disse omkostninger er ikke budgetteret direkte, men i stedet gennem 

en EBITDA-margin, der er reduceret med cirka 1%-point i forhold til den ellers ventede udvikling. 

EBITDA-marginen i 2014/15 indeholder derudover kapacitetsomkostninger på DKK 45 mio., der 

hidtil var dækket af Midmarket brandsne. I den strategiske analyse blev volatile råvarepriser angivet 

som en faktor, der kunne have betydning for indtjeningsniveauet fremadrettet. Udviklingen i 

råvarepriser er imidlertid vanskelig at gisne om, hvorfor dette holdes uden for budgetteringen. 

Herudover antages, at eventuelle øget lønomkostninger hos leverandørerne kan flyttes over på 

kunderne. 

IC Companys venter, at alle tre premium brands forbedrer indtjeningsniveauet, mens 

indtjeningsniveauet i ikke-kerneforretningen ventes fastholdt. Idet der er fokus på profitabel vækst, 

må det ventes, at indtjeningsniveauet også stiger på den længere bane. Derudover må et større fokus 

på premium brandsne og en forbedret evne til at drive disse, jf. afsnit 5.5.4, ligeledes ventes at 

resultere i et øget indtjeningsniveau fremadrettet.  

I 2014/15 budgetteres der, uden hensyntagen til en kapitalfonds indflydelse, med en lavere 

EBITDA-margin som resultat af leasingomkostninger til et leaset hovedkontor, jf. bilag 51. I de 

efterfølgende år budgetteres der med en støt stigende EBITDA-margin, der dog fortsat ligger et 

stykke fra indtjeningsniveauet i 2009/10 og 2010/11 samt premium contemporary konkurrenterne. 

Igen budgetteres Tiger of Sweden og By Malene Birger med den stærkeste udvikling, mens 

indtjeningsniveauet i Peak Performance også antages forbedret.  

Ved effektiviseringsstrategien er der budgetteret med en øget EBITDA-margin, idet strategien 

bygger på en reduktion i omkostninger. Indtjeningsniveauet i Tiger of Sweden og By Malene Birger 

budgetteres til at nærme sig niveauet i Ted Baker, der grundet en mere sammenlignelig størrelse 

vurderes at være det mest realistiske topniveau. Peak Performance budgetteres med et lidt lavere 

indtjeningsniveau, om end der fortsat er tale om en markant forbedring. Niveauet i Peak 

Performance ender med at overgå Amer Sports nuværende niveau, men ligger fortsat et stykke fra 

VF Corp. grundet manglende stordriftsfordele.  

Ekspansionsstrategiens fokus på omsætningsvækst reducerer forbedringen i indtjeningsniveauet 

grundet manglende fokus herpå samt øget omkostninger til leasing samt distribution og 
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markedsføring. Ekspansionsstrategien antages delvist at omfatte flere nye egne butikker i strategisk 

vigtige placeringer samt øget salg til engroskunder. De nye egne butikker antages leaset, hvilket 

medfører øget leasingomkostninger. Herudover vil distributionsomkostningerne stige som følge af 

øget distribution til både egne butikker og engroskunder, mens markedsføringsomkostninger 

ligeledes vil stige. Dette er også gældende for den nuværende ekspansion, men givet den mere 

aggressive strategi er der tale om mindre profitabel vækst.  

 

Budgetteringen af af- og nedskrivninger tager udgangspunkt i IC Companys forventninger til det 

fremtidige investeringsniveau. Den fremtidige CapEx ventes at svare til niveauet for afskrivninger 

samt nye investeringer i de tre premium brands og ligge i niveauet 3-5% af omsætningen. Således 

antages det, at niveauet for afskrivninger ligger omkring 3% af omsætningen, mens nye 

investeringer kan presse niveauet for CapEx op mod 5% af omsætningen. Således udgør 

afskrivningerne som udgangspunkt 3% af omsætningen, jf. bilag 52. I scenariet uden en 

kapitalfonds indflydelse stiger afskrivningerne således til 3,5% af omsætningen i år 2019/20 som 

følge af CapEx investeringer, der overgår afskrivningerne. I effektiviseringsstrategien antages 

CapEx at svare til niveauet for afskrivningerne, hvorfor afskrivninger som procent af omsætningen 

holdes konstant. I ekspansionsstrategien stiger procentsatsen til 3,5% allerede i 2017/18 grundet 

øget CapEx.  

 

Fra budgetteringen af EBITDA-marginen samt af- og nedskrivninger udledes de budgetterede 

EBIT-marginer, jf. bilag 53. Som forventet er indtjeningsniveauet størst ved 

effektiviseringsstrategien og lavest ved ekspansionsstrategien. EBIT-marginen er i 2014/15 påvirket 

af de ikke-tilbagevendende kapacitetsomkostninger, og er derefter stigende i de efterfølgende 

regnskabsår. 

Renterne afhænger i høj grad af den valgte kapitalstruktur og antagelserne herom og præsenteres 

derfor nedenfor i forbindelse med budgetteringen af de fremtidige cash flows. Skattesatsen er i de 

tre scenarier sat til 25% i samtlige budgetår. 

6.2.3	  Budgettering	  af	  balancen	  	  
Idet budgetteringen af balancen i høj grad afhænger af den valgte kapitalstruktur præsenteres 

udelukkende budgetteringen af CapEx og nettoarbejdskapitalen i dette afsnit. Åbningsbalancen og 

justeringer i forbindelse med en kapitalfonds investering præsenteres i afsnit 6.4.2 mens 
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budgetteringen af NRBG præsenteres i afsnit 6.4.3. Budgetteringen af den fulde balance fremgår af 

bilag 54. 

Budgetteringen af udviklingen i CapEx tager ligesom budgetteringen af afskrivninger udgangspunkt 

i IC Companys udmeldinger. I budgetteringen af situationen uden en kapitalfond antages CapEx at 

udgøre 4% af omsætningen, svarende til midtpunktet i IC Companys forventninger, jf. bilag 55. 

Ved den ekspansive strategi er CapEx i de første tre år budgetteret til 5% af omsætningen og 

reduceres herefter, hvilket dækker over en reducering i ekspansionen. Ved effektiviseringsstrategien 

holdes CapEx på et niveau svarende til afskrivningerne.  

Sammen med afskrivningerne muliggør CapEx budgetteringen af udviklingen i de materielle 

aktiver, jf. bilag 55. Udviklingen i de materielle aktiver er budgetteret gennem ændringer i posten 

driftsmateriel og inventar, men kunne også være budgetteret igennem posten indretning af lejede 

lokaler eller et samlet tal for materielle aktiver. 

 

Udviklingen i nettoarbejdskapitalen budgetteres ud fra vækst i antallet af dage posterne er bundet 

og opgøres som ultimo beholdningen. Udviklingen i andre poster end varebeholdninger, 

tilgodehavender og leverandører budgetteres ud fra et uændret niveau i bindingsdage. Således er 

kun udviklingen i varebeholdninger, tilgodehavender og leverandørgæld, budgetteret gennem 

ændrede bindingsdage. I budgetteringen er der lagt vægt på, at IC Companys venter en 

arbejdskapital mellem 10-12% af omsætningen, hvor det antages, at arbejdskapitalen udelukkende 

er opgjort ved varebeholdninger, tilgodehavender og leverandører, og dermed ikke de øvrige poster 

i den reformulerede opgørelse. Et centralt element i budgetteringen er leverandørgælden, der i 

2013/14 var på et unormalt lavt niveau. I 2014/15 antages antallet af bindingsdage for 

leverandørgælden at vokse markant. Sammenholdt med en beskeden forbedring i antallet af 

bindingsdage for varebeholdninger og tilgodehavender ender arbejdskapitalen på 12% af årets 

omsætning, jf. bilag 56. I de følgende år er der en fortsat beskeden forbedring i arbejdskapitalen, 

hvilket tilskrives en bedring i måden hvorpå brandsne drives. Således ender arbejdskapitalen i 

2018/19 samt resten af budgetperioden på 10,3% af omsætningen. 

Ved effektiviseringsstrategien øges forbedringen i styringen af varebeholdninger og 

tilgodehavender, mens styringen af leverandørgælden ikke vurderes at kunne forbedres yderligere. 

For varebeholdningerne gælder det, at spændet til Ralph Laurens bindingsdage antages at betyde et 

beskedent forbedringspotentiale. Med hensyn til leverandører er det spændet til både Ralph Lauren, 

Hugo Boss og Ted Baker, der indikerer et beskedent forbedringspotentiale.  
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Med undtagelse af bedringen i leverandørgælden i 2014/15 udvikler nettoarbejdskapitalens 

bindingsdage sig konstant i ekspansionsstrategien, hvilket tilskrives et manglende fokus herpå. Når 

nettoarbejdskapitalen opgøres som samtlige kortsigtede operationelle aktiver fratrukket samtlige 

kortsigtede operationelle forpligtelser, er arbejdskapitalen som procent af omsætningen højere end 

de 10-12%, som IC Companys angiver. En nettoarbejdskapital i procent af omsætning, der 

overstiger EBITDA-marginen, gør at øget binding i arbejdskapital overgår den øgede indtjening ved 

en stigende omsætning, hvilket alt andet lige fører til lavere cash flows til nedbringelse af gælden. 

Styringen af arbejdskapitalen ventes således at være særlig væsentligt i forbindelse med 

ekspansionsstrategien, der bygger på stærk omsætningsvækst.  

6.3	  Købspris	  
Det følgende afsnit har til formål at bestemme den samlede købspris for IC Companys. Den 

samlede købspris fremkommer som et produkt af markedsværdien af IC Companys aktier samt en 

estimeret opkøbspræmie. Herudfra udeledes IC Companys Enterprise Value (herefter EV) samt en 

indgangs EV/EBITDA multipel.  

6.3.1	  Markedsværdi	  af	  IC	  Companys	  aktier	  
Beregningen af markedsværdien af IC Companys aktier tager udgangspunkt i antallet af det fuldt 

udvandet udestående aktier (Rosenbaum & Pearl, 2013 s. 30). Således antages det, at denne 

fremgangsmåde også er anvendelig ved danske LBO transaktioner. Ved seneste årsrapport var der i 

alt 16.942.807 aktier, hvoraf 467.372 var egne aktier, og dermed 16.475.435 udestående aktier. Ved 

opgørelsen af udvandingseffekten ved optioner og warrants, anvendes Treasury Stock Method 

(Rosenbaum & Pearl, 2013 s. 31). Ved denne metode antages det, at provenuet ved udnyttelsen af 

in-the-money optioner og warrants anvendes til tilbagekøb af aktier. Beregningen af antallet af fuldt 

udvandet udestående aktier ses i nedenstående tabel: 
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	  	   	  	   Antal	   Exercise	   Kommentar	  
Provenu	  ved	  optioner	   	  15.947.900	  	  	  	  	   	  101.000	  	  	  	  	   157,9	  

	  Provenu	  ved	  warrants	   0	   	  88.768	  	  	  	  	   183,8	   Ikke	  in-‐the-‐money!	  
Provenu	  i	  alt	   	  15.947.900	  	  	  	  	  

	   	   	  Nuværende	  kurs	   171,5	  
	   	   	  Aktier	  tilbagekøbt	   	  92.991	  	  	  	  	  
	   	   	  

	   	   	   	   	  Aktier	  fra	  optioner	   	  101.000	  	  	  	  	  
	   	   	  Aktier	  tilbagekøbt	   -‐92.991	  	  	  	  	  
	   	   	  Netto	  nye	  aktier	   	  8.009	  	  	  	  	  
	   	   	  

	   	   	   	   	  Udestående	  aktier	   	  16.475.435	  	  	  	  	  
	   	   	  Fuldt	  udvandet	  udestående	  aktier	   	  16.483.444	  	  	  	  	  
	   	   	  Tabel 14: Opgørelse af antal aktier (egen tilvirkning med inspiration fra Rosenbaum & Pearl samt data fra årsrapporter) 

Informationer om antal og gennemsnitlig udnyttelsespris på optioner og warrants fremgår af note 

5.5 i seneste årsregnskab. Således baseres beregningen af markedsværdien af IC Companys aktier 

på 16.483.444 styk. Ved en slutkurs på DKK171,5 bliver markedsværdien af aktierne DKK 2.826,9 

mio. pr. 15. september 2014.  

Den anvendte aktiekurs, der anvendes i en LBO-model skal være upåvirket i den forstand, at 

opkøbsrygter ikke har drevet aktiekursen op (Rosenbaum & Pearl, 2013). Dette antages at være 

gældende for IC Companys, om end det forestående ejerskifte længe har været kendt. 

6.3.2	  Opkøbspræmie	  
En opkøbspræmie dækker først og fremmest over den kontrolpræmie, en finansiel eller strategisk 

køber må betale for at opnå kontrol over målselskabet. Historisk set har strategiske købere i de 

fleste perioder været villige til at betale større kontrol- og opkøbspræmier grundet potentielle 

synergieffekter. Dog har finansielle købere i perioder med stærke kreditmarkeder kunne konkurrere 

med strategiske købere grundet stort gearingspotentiale (Rosenbaum & Pearl, 2013 s. 93). Omvendt 

kan der i tilfælde ved investeringer i illikvide aktiver kræves en likviditetsrabat, der skal 

kompensere investoren for likviditetsrisiko. Opkøbspræmien antages ved investeringen i IC 

Companys primært at dække over en kontrolpræmie, som kapitalfonden er villig til at betale de 

nuværende aktionærer for at få kontrol over selskabet og mulighed for at yde aktivt ejerskab. En 

eventuel likviditetspræmie, der kræves som kompensation for investeringer i illikvide aktiver, ikke 

at være væsentlig, om end IC Companys efter en afnotering bliver mere illikvid.  

I 2013 var den gennemsnitlige opkøbspræmie 19,2% ved LBO transaktioner (Mergermarket, 2014), 

hvilket antages at være et fornuftigt udgangspunkt for opkøbspræmien ved IC Companys. Idet der 

foruden Friheden Invest er to investorer med over 10% af aktiekapitalen, navnlig Hs 2.G Aps og 
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ATP, er deres aktier nødvendige for at kunne opnå over 90% af aktiekapitalen, hvorefter der kan 

foretages en lovbestemt tvangsindløsning af de resterende minoritetsaktionærer, jf. 

aktieselskabslovens § 20b. Ved en opkøbspræmie omkring 20% vurderes det, at de formentlig vil 

være villige til at sælge. Dog vil nogle aktionærer muligvis se mere værdi i, at IC Companys 

beholder den nuværende selskabsform og strategi, idet IC Companys har igangsat en ny strategi, 

hvoraf potentialet formentlig endnu ikke er udløst. Dette kan nødvendiggøre en højere 

opkøbspræmie. Hvis alternativet imidlertid er, at Friheden Invest sælger deres aktiebeholdning på 

markedet med dertilhørende pres på aktiekursen, vil aktionærerne formentlig acceptere en mere 

beskeden opkøbspræmie.  

Det er besluttet at anvende en opkøbspræmie på 20%, hvilket ligger tæt op af gennemsnittet for 

2013. En analyse af denne antagelses følsomhed foretages i forbindelse med sensitivitetsanalysen. 

Dermed bliver købsprisen inklusiv opkøbspræmien DKK 3.392,3 mio. 

6.3.3	  Fastlæggelse	  af	  EV	  og	  EV/EBITDA	  multipel	  
For at fastlægge EV ved købet tillægges NRBG til den samlede købspris. Ved NRBG på DKK 

166,5 mio., hvilket inkluderer hovedkontoret, bliver EV DKK 3.558,8 mio. Ved 2013/14 EBITDA 

på DKK 283,2 mio. bliver indgangs EV/EBITDA 12,6x. Idet den gennemsnitlige EV/EBITDA i 

2013 var 9,0x, virker 12,6x noget højt. Dog vil kapitalfondens investeret egenkapital afhænge af 

muligheden for optagelse af fremmedkapital og den valgte kapitalstruktur, hvilket fastlægges i det 

følgende afsnit. 

6.4	  Kapitalstruktur	  
I det følgende afsnit fastlægges mængden af fremmedkapital, der anvendes ved investeringen i IC 

Companys og dermed overtagelsens kapitalstruktur. Herudover fastsættes typen af 

gældsinstrumenter og forholdet imellem disse. Efter fastlæggelsen af kapitalstrukturen og 

gældssammensætningen vises åbningsbalancen og de justeringer, der sker i forbindelse med 

kapitalfondens overtagelse. Afslutningsvis budgetteres cash flows til nedbringelse af gælden og 

denne nedbringelse af gælden præsenteres.  

6.4.1	  Gearing	  
Fastlæggelsen af en passende gearing ved overtagelsen af IC Companys tager udgangspunkt i den 

gennemsnitlige gæld/EBITDA multipel for 2013, navnlig 5,3x. Set i forhold til denne taler IC 

Companys stærke og positive cash flows bagudrettet for en højere gearing. Herudover giver den 

lave nuværende gearing mulighed for en markant gearing, mens den relativt stærke aktivbase 

ligeledes taler for en stor gearing, om end denne primært har betydning for den specifikke 
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gældssammensætning, jf. afsnit 6.4.2. Omvendt er den store konjunkturafhængighed og 

usikkerheden omkring fremtidige cash flows et stærkt argument for en lavere end gennemsnitlig 

gearing. Derudover vil banker også inddrage den operationelle leasing ved vurdering af 

gearingspotentialet (Koller, Goedhart & Wessels, 2010 s. 585), hvorfor tilstedeværelsen af denne 

ligeledes taler for en lavere gearing. Samlet set vurderes overtagelsen af IC Companys at kunne 

bære en gearing tæt på det gennemsnitlige niveau. Dog vil usikkerheden omkring de fremtidige 

cash flows formentlig være af særlig stor betydning, hvorfor gæld/EBITDA multiplen sættes til 

5,0x. 

Ved 2013/14 EBITDA på DKK 283,2 mio. giver det DKK 1.416 mio. fremmedkapital i 

overtagelsesfinansieringen. 

 

Det antages, at den nuværende NRBG ikke refinansieres i forbindelse med overtagelsen. Den 

langfristede gæld vil blive tilbagebetalt i løbet af 2014/15, når hovedkontoret sælges, og en 

refinansiering vurderes derfor unødig. Den kortfristede gæld skal også fremadrettet finansiere 

udsving i nettoarbejdskapital. Denne kortfristede gæld kunne godt refinansieres i forbindelse med 

overtagelsen, men dette vurderes ikke at have en væsentlig indflydelse og undlades. Idet NRBG 

ikke refinansieres, består kapitalbehovet udelukkende af den samlede købspris på DKK 3.392,3 

mio.  

Nogle af de finansielle aktiver kunne være anvendt som led i overtagelsesfinansieringen, 

eksempelvis den likvide beholdning og værdipapirerne, der er likvide og nemt kan sælges. Disse 

antages dog ikke at indgå i finansieringen. I stedet undersøges et frasalg af værdipapirer og 

kapitalandele i associerede som et supplement til de to kapitalfondsstrategier i sensitivitetsanalysen. 

Idet de finansielle aktiver ikke indgår i overtagelsesfinansieringen vil den samlede kapital 

udelukkende bestå af kapitalfondens investerede egenkapital og fremmedkapital. Da 

fremmedkapitalen er bestemt til DKK 1.416 mio. vil kapitalfondens egenkapital udgøre de 

resterende DKK 1.976,3 mio. Overtagelsesfinansieringen består således af 58% egenkapital og 42% 

fremmedkapital. Andelen af fremmedkapital ligger umiddelbart et stykke under det historiske 

niveau, hvilket skyldes en højere end gennemsnitlig EV/EBITDA uden en tilsvarende højere 

gæld/EBITDA.  
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6.4.2	  Gældssammensætning	  
I danske LBO transaktioner har seniorgæld historisk set udgjort omkring halvdelen af den samlede 

fremmedkapital (Andersen & Melander, 2007). Dette stemmer umiddelbart udmærket overens med 

hvad IC Companys aktivbase synes at kunne bære, jf. nedenstående opgørelse: 

Sikkerhed	  i	  aktivbase	   2013/14	   Realisationsværdi	  (DKK	  mio.)	  
Immaterielle	  aktiver	  i	  alt	   	  242,5	  	  	  	  	   10%	   	  24,3	  	  	  	  	  
Materielle	  aktiver	  i	  alt	   	  108,0	  	  	  	  	   80%	   	  86,4	  	  	  	  	  
Varebeholdninger	   	  396,3	  	  	  	  	   90%	   	  356,7	  	  	  	  	  
Tilgodehavender	  fra	  salg	  af	  varer	  og	  tjenesteydelser	   	  293,9	  	  	  	  	   90%	   	  264,5	  	  	  	  	  

	   	   	  
	  731,8	  	  	  	  	  

Tabel 15: Sikkerhed i aktivbase (egen tilvirkning med inspiration fra Petersen & Plenborg og data fra årsrapporter) 

De materielle aktiver er opgjort uden hovedkontoret. Den nuværende prioritetsgæld vil således ikke 

blive påvirket, idet denne har sikkerhed i hovedkontoret. De antages, at kassekreditten og øvrige 

forpligtelser ikke berøres ved seniorgælds sikkerhed i de ovenstående aktiver.  

Det antages hermed, at der kan optages seniorgæld for DKK 750 mio. Herudover antages det, at 

seniorgælden er jævnt fordelt mellem first-lien og second-lien seniorgæld.  

De resterende DKK 666 mio. udgøres af en form for mezzaninkapital. Dette fører til, at 53% af 

fremmedkapitalen udgøres af seniorgæld mens 47% udgøres af mezzaninkapital. I Rosenbaum & 

Pearl (2013) udgør seniorgæld imidlertid klart størstedelen af den samlede fremmedkapital, mens 

mezzaninkapital og high yield obligationer kun udgør omkring 10-15%. Den relativt lave andel af 

seniorgæld er således ikke helt i tråd med Rosenbaum & Pearls opgørelse. I sensitivitetsanalysen 

præsenteres afkastpotentialet ved en større andel seniorgæld. 

Bankerne opnår en indtjeningsmargin på 2-3% i forhold til CIBOR på first-lien seniorgælden, mens 

marginen er lidt højere på second-lien seniorgælden (Andersen & Melander, 2007 s. 23). For at 

undgå en estimering af den fremtidige CIBOR antages i stedet en fast rente. Idet seniorgælden 

antages i høj grad at have sikkerhed i aktiverne, bør usikkerheden omkring de fremtidige cash flows 

ikke spille en væsentlig rolle i fastlæggelsen af rentesatserne på seniorgælden. Renten sættes til 3% 

på first-lien seniorgælden og 4% på second-lien seniorgælden. Mezzaninkapitalen har derimod ikke 

sikkerhed i aktiverne og er derfor eksponeret mod usikkerheden i de fremtidige cash flows. Dermed 

vil mezzaninkapitalen formentlig indeholde en væsentlig risikopræmie, der sættes til 5% over first-

lien seniorgælden. 

Både first-lien og second-lien seniorgæld antages at være en form for serielån, dog uden faste 

afdragsprofiler. I stedet gøres afdragene afhængige af cash flowene, der kan anvendes til afdrag på 

gælden. Dette valg er taget af hensyn til ønsket om at undgå unødig kompleksitet i modelleringen af 
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LBO transaktionen. Således anvendes det fulde cash flow først og fremmest til afdrag på 

seniorgælden, hvor afdraget fordeles ligeligt mellem first-lien og second-lien gælden.  

Mezzaninkapitalen optages som et stående lån uden brug af et PIK element. Mezzaninkapitalen 

tilbagebetales først når seniorgælden er fuldt tilbagebetalt. Normalt vil man forsøge at nedbringe 

mezzaninkapitalen tidligere grundet den høje rente, men et fuldt afdrag af seniorgælden inden 

mezzaninkapitalen kan tilbagebetales vælges af hensyn til simplicitet. Tilbagebetalingen antages 

ikke at medføre sanktioner. Det antages yderligere, at samtlige dele af fremmedkapitalen har 

løbetider, der overstiger budgetperioden, og ikke nødvendigvis skal tilbagebetales i løbet af 

ejerskabsperioden. Dette er imidlertid ikke fuldstændig realistisk, men er antaget for at opretholde 

fleksibilitet i modellen. 

I nedenstående tabel ses posterne, der justeres i forbindelse med kapitalfondens overtagelse: 

	  	   2013/14	   Justeringer	   2014/15	  åbning	  
Goodwill	   	  199,3	  	  	  	  	   	  2.560,6	  	  	  	  	   	  2.759,9	  	  	  	  	  
AKTIVER	  

	  
	  2.560,6	  	  	  	  	  

	  Egenkapital	   	  831,7	  	  	  	  	   	  1.144,6	  	  	  	  	   	  1.976,3	  	  	  	  	  
First-‐lien	  seniorgæld	   	  -‐	  	  	  	  	  	  	   	  375,0	  	  	  	  	   	  375,0	  	  	  	  	  
Second-‐lien	  seniorgæld	   	  -‐	  	  	  	  	  	  	   	  375,0	  	  	  	  	   	  375,0	  	  	  	  	  
Mezzaninkapital	   	  -‐	  	  	  	  	  	  	   	  666,0	  	  	  	  	   	  666,0	  	  	  	  	  
PASSIVER	  

	  
	  2.560,6	  	  	  	  	  

	  Tabel 16: Overtagelsesjusteringer (egen tilvirkning) 

Først og fremmest justeres goodwill med forskellen mellem den samlede købspris og den bogførte 

egenkapital. Den bogførte egenkapital justeres herefter med forskellen mellem egenkapitalen 

indskudt af kapitalfonden og den bogførte egenkapital, hvorefter egenkapitalen svarer til 

kapitalfondens egenkapitalinvestering. Afslutningsvis optages den nye fremmedkapital på balancen.  

6.4.3	  Cash	  flows	  og	  nedbringelse	  af	  gæld	  i	  løbet	  af	  ejerskabsperioden	  
I afsnit 6.2.2 blev budgetteringen til og med EBIT præsenteret. Næste skridt i budgetteringen af 

resultatopgørelsen samt cash flows er budgetteringen af renterne, både fra de eksisterende poster 

samt den nye LBO fremmedkapital. Primo beholdningerne, der danner baggrund for opgørelsen af 

renterne, præsenteres sammen med rentebetalingerne i bilag 57 og 58 for henholdsvis 

effektiviserings- og ekspansionsstrategien. 

Renter af bankindestående beregnes som 1,5% af de likvide beholdninger, renter af tilgodehavender 

beregnes som 1% af tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser og renter på kortfristet 

gæld beregnes som 4% af den kortfristede gæld. Disse procentsatser stemmer overens med de 
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historiske niveauer. Renterne på LBO posterne regnes på baggrund af rentesatserne nævnt i afsnit 

6.4.2. 

Disse renter anvendes til beregning af resultatet før skat, hvorefter resultatet efter skat beregnes ud 

fra skattesatsen på 25%. Dette resultat efter skat tillægges egenkapitalen ved budgetteringen af 

denne. Herefter korrigeres resultatet efter skat for af- og nedskrivninger, ændringer i 

arbejdskapitalen og CapEx for at få cash flowsne, der kan anvendes til afdrag på gælden. Cash 

flowet i regnskabsåret 2014/15 indeholder ligeledes salget af hovedkontoret, der antages solgt den 

bogførte værdi, hvorefter prioritetsgælden tilbagebetales. Nettoeffekten af salget af hovedkontoret 

er DKK 4,5 mio., hvorfor antagelserne heromkring ikke har væsentlig indflydelse på de samlede 

konklusioner.  

	  	   2014/15	   2015/16	   2016/17	   2017/18	   2018/19	   2019/20	  
Cash	  flow	  til	  afdrag	  på	  gæld	   	  156,0	  	  	  	  	   	  143,1	  	  	  	  	   	  175,2	  	  	  	  	   	  203,6	  	  	  	  	   	  211,7	  	  	  	  	   	  216,8	  	  	  	  	  
Afdrag	  på	  first-‐lien	  seniorgæld	   -‐78,0	  	  	  	  	   -‐71,6	  	  	  	  	   -‐87,6	  	  	  	  	   -‐101,8	  	  	  	  	   -‐36,1	  	  	  	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	  
Afdrag	  på	  second-‐lien	  seniorgæld	   -‐78,0	  	  	  	  	   -‐71,6	  	  	  	  	   -‐87,6	  	  	  	  	   -‐101,8	  	  	  	  	   -‐36,1	  	  	  	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	  
Afdrag	  på	  mezzaninkapital	   	  -‐	  	  	  	  	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	   -‐139,6	  	  	  	  	   -‐216,8	  	  	  	  	  

Samlet	  afdrag	   -‐156,0	  	  	  	  	   -‐143,1	  	  	  	  	   -‐175,2	  	  	  	  	   -‐203,6	  	  	  	  	   -‐211,7	  	  	  	  	   -‐216,8	  	  	  	  	  

Cash	  flow	  efter	  afdrag	  på	  gæld	   	  -‐	  	  	  	  	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	  
Ultimo	  beholdning	  
First-‐lien	  seniorgæld	   	  297,0	  	  	  	  	   	  225,4	  	  	  	  	   	  137,8	  	  	  	  	   	  36,1	  	  	  	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	  
Second-‐lien	  seniorgæld	   	  297,0	  	  	  	  	   	  225,4	  	  	  	  	   	  137,8	  	  	  	  	   	  36,1	  	  	  	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	   	  -‐	  	  	  	  	  	  
Mezzaninkapital	   	  666,0	  	  	  	  	   	  666,0	  	  	  	  	   	  666,0	  	  	  	  	   	  666,0	  	  	  	  	   	  526,4	  	  	  	  	   	  309,6	  	  	  	  	  

Nettorentebærende	  gæld	   	  1.286,5	  	  	  	  	   	  1.143,4	  	  	  	  	   	  968,2	  	  	  	  	   	  764,6	  	  	  	  	   	  552,9	  	  	  	  	   	  336,1	  	  	  	  	  
Tabel 17: Cash flows, afdrag på gæld og ultimo beholdninger på LBO gæld (egen tilvirkning) 

Herved anvendes det fulde cash flow til afdrag på gælden, der først deles mellem first- og second-

lien seniorgæld og efterfølgende tilfalder mezzaninkapitalen. I tilfælde med et negativt cash flow til 

afdrag på gælden afdrages der ikke og den likvide beholdning reduceres. Omvendt øges den likvide 

beholdning såfremt gælden er fuldt afdraget. Dette positive cash flow efter afdrag kunne alternativt 

være udbetalt som dividende, men en antagelse herom vurderes ikke at ændre analysens resultat. 

Herudover dækker den likvide beholdning ændringer i den kortfristede gæld, der budgetteres som 

40% af nettoarbejdskapitalen opgjort på traditionel vis, hvilket stemmer overens med det historiske 

niveau.  

Ved effektiviseringsstrategiens ejerskabsperiode på fire år vil NRBG udgøre DKK 764,6 mio. ved 

exit. For ekspansionsstrategien gælder det, at ejerskabsperioden på fem år medfører NRBG på DKK 

1.231,4 mio. Herved ses det tydeligt, at ekspansionsstrategien genererer lavere cash flows til afdrag 

på gælden grundet store bindinger i arbejdskapitalen som følge af omsætningsvæksten.  
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6.6	  Exitpris	  
Til beregningen af EV ved en kapitalfonds exit anvendes en exit EV/EBITDA multipel samt de 

seneste 12 måneders EBITDA. Fastlæggelsen af exit EV/EBITDA multiplen skal ske under 

hensyntagen til hvorvidt der er belæg for en forøgelse af den underliggende indgangsmultipel samt 

hvorvidt den potentielle exitmetode giver anledning til en opkøbspræmie. I et forsøg på at udarbejde 

en relativt konservativ værdiansættelsen anvendes indgangs EV/EBITDA multiplen ofte 

(Rosenbaum & Pearl, 2013). Dog skal en uændret multipel udelukkende anvendes såfremt det 

antages, at der også er belæg for en opkøbspræmie i exitmultiplen.  

En øget multipel kan både skyldes et øget generelt niveau som følge af højere værdiansættelser 

samt selskabsspecifikke årsager, herunder en ændret risikoprofil. I vurderingen af belægget for en 

højere multipel ses der i det følgende udelukkende på selskabsspecifikke årsager. Efter 

effektiviseringsstrategien vurderes det ikke, at IC Companys risikoprofil vil adskille sig markant fra 

den nuværende, hvorfor det ikke synes sandsynligt, at en højere multipel er passende. Derimod vil 

ekspansionsstrategien føre til, at en større del af omsætningen stammer fra andre steder end Norden. 

Således vil IC Companys være mindre afhængig af den økonomiske udvikling i bestemte regioner, 

hvorved risikoprofilen kan tænkes at være en smule lavere. Dog vil IC Companys fortsat være 

konjunkturafhængig og præget af stor usikkerhed omkring de fremtidige cash flows, hvorfor en 

væsentlig højere multipel ikke vurderes anvendelig.  

Et salg til en ny finansiel køber vil medføre en opkøbspræmie svarende til den anvendt i 

indgangsmultiplen, mens præmien ved et salg til en strategisk køber vil være drevet af potentielle 

synergieffekter. En børsnotering vil derimod ikke give anledning til en opkøbspræmie, idet der igen 

vil være tale om minoritetsinvestorer. En nærmere analyse af exitmultipler ved børsnoteringer er 

ikke foretaget og der antages en exit gennem salg til en finansiel eller strategisk køber, både efter 

effektiviserings- og ekspansionsstrategien. Således vil exitmultiplen ligeledes indeholde en 

opkøbspræmie og fastsættes til 12,6x.  

Ved effektiviseringsstrategien er EBITDA ved exit efter fire års ejerskab DKK 407,4 mio., hvilket 

medfører EV på DKK 5.119,4 mio. Efter fratræk af NRBG på DKK 764,6 mio. bliver 

markedsværdien af egenkapitalen DKK 3.454,8 mio. ved exit. I ekspansionsstrategien er EBITDA 

efter fem års ejerskab DKK 490,5 mio., hvilket giver EV på DKK 6.164,3 mio. Ved NRBG på 

DKK 1.231,4 mio. svarer det til en markedsværdi af egenkapitalen på mio. 4.932,8 DKK. Således 

ses det, at ekspansionsstrategien resulterer i en højere markedsværdi af egenkapitalen, på trods af 

højere NRBG. Dette skyldes en højere EBITDA ved ekspansionsstrategien, der i høj grad kan 

tilskrives et yderligere års ejerskab.  
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6.6	  IRR	  
Kapitalfonde og deres investorer har historisk krævet en IRR over 20% (Rosenbaum & Pearl, 2013 

s. 199). I vurderingen af hvorvidt et selskab er et attraktivt kapitalfondsemne er det således oplagt at 

sammenligne den estimerede IRR med disse 20%. Ved effektiviseringsstrategien estimeres IRR til 

21,8% mens den ved ekspansionsstrategien estimeres til 20,1%, jf. beregningerne i bilag 60 og 61. 

Således er IC Companys umiddelbart både ved effektivisering og ekspansion lige akkurat et 

attraktiv kapitalfondsemne. Idet IRR i begge tilfælde ligger meget tæt på afkastkravet, vil den 

nedenstående sensitivitetsanalyse undersøge hvor robust afkastpotentialet er over for ændringer i 

budgetforudsætningerne. 

6.7	  Sensitivitetsanalyse	  
I et forsøg på at indsnævre de variabler, der har størst indflydelse på investeringens IRR er figur 9, 

der viser betydningen af de enkelte faktorer ved effektiviseringsstrategien, udarbejdet. En lignende 

figur for ekspansionsstrategien ses i bilag 62, mens de underliggende analyser af de vigtigste 

faktorer ses i bilag 63-74. 

 

 
Figur 9: Sensitivitetsanalyse, effektiviseringsstrategi (egen tilvirkning) 

For begge strategier er det først og fremmest udviklingen i EBITDA-marginen, der har betydning 

for afkastpotentialet. Derudover har omsætningsvæksten, indgangs- og exitmultipler, 

gearingsniveauet og CapEx også en væsentlig indflydelse på IRR-niveauet. Ved 

effektiviseringsstrategien er det netop disse faktorer, der ved de målte intervaller kan sende IRR 
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Omsætningsvækst (+/- 5%-point) 
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Skattesats (+/- 5%-point) 
CapEx (+/- 3%-point) 

Arbejdskapital (+/- 3%-point) 
Normalisering af leverandørgæld (uden/med) 

Kortfristet gæld/NWC (+/- 5%-point) 
Renter på almindelige poster (+/- 3%-point) 

Opkøbspræmie (+/- 20%-point) 
Gæld/EBITDA (+/- 2x) 

Andelen af seniorgæld (+/- 40%-point) 
Mezzaninkapital (med/uden) 

Renter på LBO gæld (+/- 3%-point) 
EV/EBITDA exit (+/- 2x) 

Sensitivitetsanalyse, effektiviseringsstrategi 
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under 20%. Idet ekspansionsstrategien som udgangspunkt har en IRR lige omkring 20% vil 

størstedelen af faktorerne sende IRR under 20%. Der således ingen sikkerhedsmargin ved 

ekspansionsstrategien og de nuværende budgetforudsætninger skal opnås for at kunne realisere en 

IRR over 20%. Der kommenteres derfor i det følgende udelukkende på hvilke niveauer, de vigtigste 

faktorer skal have ved effektiviseringsstrategien, for at en IRR på over 20% kan realiseres.  

IRR beregningens følsomhed på budgetteringen af udviklingen i EBITDA-marginen ses i bilag 63. 

Her ses det, at et årligt fald i EBITDA-marginen på 1%-point vil reducere IRR til 18,4%, og dermed 

under en kapitalfonds umiddelbare afkastkrav. Dog er IRR beregningen ikke synderlig følsom over 

for EBITDA-marginen i de første budgetår. Derimod er det særligt EBITDA ved exittidspunktet, 

som danner grundlaget for exitprisen, der er væsentlig. Såfremt budgetniveauet for EBITDA-

marginen ved exittidspunktet indfries, kan EBITDA-marginen i de foregående år falde op til 

omkring 4%-point uden, at IRR kommer under 20%. Under kapitalfondsejerskab og fokus på 

yderligere effektiviseringer vurderes det som værende realistisk, at EBITDA-marginen i 2017/18 

kan hæves til 13,5%, svarende til 2,5%-point i forhold til det nuværende niveau. 

Omsætningsvækstens indflydelse på IRR er specificeret i bilag 65. Herved ses, at IRR kan tåle et 

fald i omsætningsvæksten på 1%-point årligt. En gennemsnitlig omsætningsvækst på 3,2% vil 

sammen med indfrielsen af de øvrige budgetforudsætninger føre til en IRR over 20%, hvilket 

vurderes realistisk.  

I bilag 67 ses en matrix med den estimerede IRR ved forskellige kombinationer af indgangs- og exit 

EV/EBITDA multipler. Ved en uændret exitmultipel vil en kapitalfond maksimalt være villig til at 

betale en opkøbspræmie på 24,5% i bestræbelserne efter IRR på minimum 20%. Ved 

indgangsmultiplen på 12,6x kan exitmultiplen maksimalt falde til 12x før IRR falder under 20%, 

hvorfor opfyldelse af afkastkravet er afhængig af en opkøbspræmie på mindst 14% i exitmultiplen, 

såfremt der ikke sker multipel ekspansion.  

I forbindelse med beregningen af egenkapitalen på exittidspunkt fremgår det, at LBO gælden ikke 

er fuldstændig nedbragt. Såfremt gælden skal nedbringes fuldstændigt kan IC Companys maksimalt 

bære en gearing omkring 3x, hvorved afkastkravet ikke opfyldes. Som det fremgår af bilag 69 skal 

en gearing på minimum 4x kunne opnås for at IC Companys fremstår som et attraktivt 

kapitalfondsemne.  

Andelen af fremmedkapitalen, der udgøres af mezzaninkapital, har imidlertid en beskeden 

indflydelse på IRR beregningen, jf. figur 9. Herudover har niveauet for rentesatserne på LBO-
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gælden ligeledes en beskeden indflydelse på IRR, og selv med renteniveauer 3%-point højere end 

antaget i budgetforudsætningerne vil afkastkravet blive opfyldt.  

En stigning i niveauet for CapEx kan potentielt sende IRR under en kapitalfonds afkastkrav, jf. 

bilag 71. Idet der er tale om en effektiviseringsstrategi uden behov for særlige nye investeringer, 

vurderes dette imidlertid ikke som væsentligt. Nettoarbejdskapitalen blev i afsnit 6.2.3 nævnt som 

et væsentligt element ved ekspansionsstrategien, men styringen af denne har kun en lille betydning 

for afkastpotentialet, jf. bilag 62. Afslutningsvis har exittidspunktet stor betydning for 

afkastpotentialet, jf. bilag 73. Såfremt investeringen ikke kan afhændes til en acceptabel pris inden 

for fire år, vil IRR falde til under 20%. Et sløjt marked for køb og salg af virksomheder på det 

ønskede exittidspunkt kan således være ødelæggende for afkastpotentialet.  

 

De ovenstående strategier kan suppleres med et fraslag af ikke-kerneforretningen, kapitalandele i 

associerede virksomheder og værdipapirer. Hvorvidt sådanne frasalg er mulige vil afhænge af de 

specifikke vilkår i de enkelte lånekontrakter, men såfremt salgsprovenuet anvendes til nedbringelse 

af gælden og ikke skader mulighederne for værdiskabelse på sigt, bør frasalgene ikke komme i 

konflikt med låneaftalerne. Først og fremmest har frasalg af kapitalandele i associerede 

virksomheder og værdipapirer har en meget lille betydning for afkastpotentialet, idet provenuet går 

til nedbringelse af gælden mens de finansielle aktiver ikke længere fratrækkes i beregningen af 

NRBG, og derved udligner sig. Dog reduceres rentebetalingerne som følge af nedbringelsen af 

gælden, hvilket fører til større afdrag de følgende år, hvorfor hvert frasalg hæver IRR med cirka 

0,1%-point. Frasalget af kapitalandelen i DK Company antages gennemført til den bogførte værdi, 

om end en yderligere rabat kan være nødvendig. 

Provenuet ved frasalget af ikke-kerneforretningen afhænger af den valgte EV/EBITDA multipel for 

ikke-kerneforretningen. Der anvendes en EV/EBITDA på 9,0x, svarende nogenlunde til Kappahls 

EV/EBITDA multipel, der synes at have en sammenlignelig performance i fast fashion segmentet 

(KappAhl, 2013). Betalingen antages at ske udelukkende ved kontanter, hvorfor den fulde salgspris 

indgår som cash flow. Der ses bort fra en mere detaljeret regnskabsmæssig behandling, idet den 

simplificerede version vurderes at illustrere effekten af et frasalg på IRR i tilstrækkelig grad. 

Frasalget antages at ske i 2014/15, hvorfor EBITDA fra 2013/14 bruges i beregningen af 

salgssummen. Frasalget vil naturligvis påvirke udviklingen i balancen fremadrettet, men en egentlig 

modellering af dette vurderes behæftet med for stor usikkerhed og udelades. Der tages dog højde 

for ændringen i arbejdskapitalen som følge af frasalget.  
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Såfremt frasalget sker til en EV/EBITDA multipel på 9x påvirker salget IRR negativt, idet man går 

glip af EBITDA til 12,6x i opgørelsen af exitprisen. Frasalget skal dermed ske til EV/EBITDA 

omkring 13x før indvirkningen på IRR er positiv, jf. bilag 75. En multipel i dette niveau vurderes 

ikke som synderlig realistisk, ikke-kerneforretningens indtjeningsniveau taget i betragtning.  

6.8	  Øget	  salgbarhed	  
Det vurderes umiddelbart ikke særlig meningsfulgt eller relevant at forsøge at øge IC Companys 

salgbarhed overfor kapitalfonde. Dette skyldes, at et øget afkastpotentiale ved en overtagelse af IC 

Companys kræver et større forbedringspotentiale eller bedre vækstmuligheder. Udviklingen af et 

større forbedringspotentiale kræver bevidst ineffektivitet eller dårlig ledelse, hvilket vil være i 

uoverensstemmelse med aktionærernes interesser. Bedre vækstmuligheder vil i høj grad være 

bestemt af eksterne faktorer og såfremt de opstår skal de udnyttes af IC Companys, uafhængigt af 

en kapitalfonds indblanding. Dog vil en lavere værdiansættelse og dermed indgangsmultipel øge 

afkastpotentialet. En sådan lavere værdiansættelse vil formentlig i høj grad være drevet af lavere 

generelle værdiansættelser, der ofte indikerer ringere muligheder for optagelse af gældsfinansiering, 

hvorved den forudsatte gearing ikke længere vil være gældende. Hvorvidt en lavere værdiansættelse 

er positivt for afkastpotentialet vil således afhænge af ændringen i de øvrige budgetforudsætninger.  

6.9	  Delkonklusion	  på	  IC	  Companys	  som	  kapitalfondsemne	  	  
IC Companys kan ved en succesfuld gennemførsel af en effektiviseringsstrategi lige akkurat 

opfattes som et attraktivt kapitalfondsemne, givet IRR estimatet på 21,8%. IRR beregningen er dog 

i høj grad afhængig af udviklingen i EBITDA-marginen, omsætningsvækst, indgangs- og 

exitmultipler samt gearingen, herunder muligheden for ikke at nedbringe gælden fuldstændigt i 

løbet af ejerskabsperioden. Niveauerne for EBITDA-margin og omsætningsvækst, der kræves for 

en IRR på minimum 20%, vurderes at være realistiske og bør kunne opnås. Såfremt der ikke sker 

multipel ekspansion, er IC Companys som et attraktivt kapitalfondsemne afhængig af en exit 

gennem salg til en finansiel eller strategisk køber. Herudover skal der som minimum kunne opnås 

en gearing svarende til 4x, hvilket betyder, at bankerne skal tillade en manglende fuldstændig 

tilbagebetaling. Afslutningsvis er afkastpotentialet sårbart overfor manglende exitmuligheder på det 

ønskede exittidspunkt. Ved opfyldelse af de øvrige budgetforudsætninger vil en kapitalfond ved 

effektiviseringsstrategien maksimalt være villig til at betale en opkøbspræmie på 24,5%. Samlet set 

vurderes IC Companys attraktivitet som kapitalfondsemne at være relativ solid, om end 

exitmultipel, -tidspunkt og gearing udgør væsentlige risici. Herudover vil et øget afkastkravet for en 

finansiel køber naturligvis reducere IC Companys attraktivitet som kapitalfondsemne. 
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Ved ekspansionsstrategien estimeres IRR til 20,1%, hvorfor IC Companys som et attraktivt 

kapitalfondsemne hviler på et spinkelt grundlag.   

 

Ved salget af IC Companys til en kapitalfond, der antages at ske til en opkøbspræmie på 20%, vil 

værdien af Friheden Invests 7.191.128 aktier være DKK 1.480 mio., før inddragelse af 

skattehensyn. Ved den maksimale opkøbspræmie på 24,5%, der ikke medfører ændringer i de 

øvrige budgetforudsætninger, ville aktiernes værdi i stedet være DKK 1.535 mio.  

7.	  Salg	  til	  Strategisk	  Køber	  
Et samlet salg af IC Companys er mere oplagt efter frasalget af Midmarket divisionen, idet 

selskabet nu fremstår som en mere homogen premium modekoncern. Dog vil en potentiel køber 

fortsat skulle kunne rumme både premium outdoor og premium contemporary elementerne. Ved 

vurderingen af mulige købere tages der udgangspunkt i konkurrenterne nævnt i afsnit 3. I den 

finansielle analyse blev konkurrenterne udvalgt på baggrund af deres fokus på enten premium 

outdoor eller premium contemporary. Af denne grund er Columbia, Hugo Boss, Ralph Lauren og 

Ted Baker ikke synderligt relevante som mulige købere, grundet deres snævre fokus. Herudover 

vurderes Amer Sports ikke som en realistisk køber af hele IC Companys, idet de gennem deres 

portefølje af brands ligeledes har et relativt snævert fokus på outdoor, om end de henvender sig lidt 

bredere end Peak Performance. V.F. Corp har en stor portefølje af brands med en tilstrækkelig 

bredde til at omfatte IC Companys. Dog er det primære fokus på jeanswear og outdoor, hvorfor 

V.F. Corp ikke virker som en oplagt ejer af Tiger of Sweden og By Malene Birger. PVH. Corp, der 

ejer Tommy Hilfiger og Calvin Klein, vil umiddelbart være en fin ejer for Tiger of Sweden og By 

Malene Birger. PVH. Corp vurderes ikke som den oplagte ejer af Peak Performance, men spænder 

relativt bredt i deres Heritage Brands. Således vurderes det, at Peak Performance også kunne indgå i 

et salg til PVH. Corp. Ikke-kerneforretningen, herunder særligt Saint Tropez, er ikke oplagt for 

PVH. Corp, men antages alligevel at indgå i salget. I søgningen efter potentielle købere er der set 

bort fra ikke-børsnoterede selskaber. 

Strategiske opkøb er ofte drevet af et ønske om udvidelse til nye geografiske områder, nye 

produkttyper eller nye distributionskanaler, opnåelse af særlige kompetencer eller ressourcer samt 

udnyttelsen af potentielle synergieffekter (Rosenbaum & Pearl, 2013 s. 356). Idet de mulige køber i 

overvejende grad befinder sig på de samme geografiske markeder, producerer de samme 
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produkttyper og anvender de samme distributionskanaler, virker disse ikke som oplagte motiver for 

et køb af IC Companys.  

I forbindelse med den strategiske analyse blev det vurderet, at IC Companys ikke er i besiddelse af 

ressourcer, der giver anledning til vedvarende konkurrencemæssige fordele, hvorfor opnåelse af 

særlige kompetencer eller ressourcer ligeledes ikke virker som et oplagt motiv. En strategisk køber 

får ved et køb af IC Companys naturligvis adgang til de immaterielle værdier, der ligger i brandsne 

og den dertilhørende kundeloyalitet og mærkegenkendelse samt designmæssige kompetencer. Disse 

må dog ventes at være afspejlet i IC Companys markedsværdi, hvorfor en eventuel opkøbspræmie 

skal retfærdiggøres ved potentielle og sandsynlige synergieffekter. 

En oplagt omkostningssynergi er ofte en reduktion i antallet af medarbejdere og en nedlæggelse af 

opstået dobbeltfunktioner (Rosenbaum & Pearl, 2013). Ved købet af IC Companys vil der 

formentlig være en del af IC Companys fællesfunktioner, der kan skæres væk og i stedet varetages 

af PVH. Corp. Muligheden for nedlæggelse af sourcingfunktionen vil dog afhænge af overlappet i 

de anvendte leverandører og hvorvidt IC Companys brands fremover skal anvende PVH. Corps 

leverandører, såfremt de anvender andre. Idet PVH. Corp har lagerfaciliteter i Holland og øvrige 

beliggenheder (PVH, 2014), vil IC Companys lagerfaciliteter formentlig blive overflødige, hvorfor 

logistikfunktionen vurderes at kunne nedlægges.  

Idet PVH. Corps markedsværdi på ca. DKK 55 mia. markant overgår IC Companys, ventes opkøbet 

ikke at give anledning til yderligere stordriftsfordele eller en forbedret forhandlingsposition overfor 

leverandører og kunder. Dog kan det spekuleres i hvorvidt IC Companys omsætning kan gøres mere 

profitabel under PVH. Corps ejerskab, eksempelvis gennem lavere produktionsomkostning ved 

flytning til PVH Corps. leverandører. Dette er dog behæftet med stor usikkerhed, hvorfor det ses 

bort fra ved vurderingen af størrelsen af potentielle synergieffekter.  

Idet delingen af best practice på nuværende tidspunkt giver anledning til synergieffekter blandt IC 

Companys brands, må denne synergieffekt forventes at kunne udvides ved tilstedeværelsen af flere 

lignende brands. Værdien af delingen af best practice er dog vanskelig at kvantificere og undlades i 

nedenstående vurdering af størrelsen af potentielle synergieffekter.  

Herudover er der potentielt en omsætningssynergi ved salg af IC Companys produkter gennem 

PVH. Corps distributionskanaler. En sådan øget distribution af IC Companys produkter skal 

naturligvis foretages under hensyntagen til en potentiel kannibalisering af PVH Corps omsætning. 

En øget distribution vil naturligvis også kræve øget markedsføringsomkostninger, men den 

nuværende ekspansionsstrategi vil blive lettere tilgængelig. Omsætningssynergieffekter er dog 
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behæftet med et større spekulationselement, hvorfor disse i bedste fald indregnes konservativt i en 

værdiansættelse af potentielle synergieffekter (Rosenbaum & Pearl, 2013 s. 358). Idet en øget 

profitabilitet af IC Companys nuværende omsætning og en forøget omsætning gennem PVH. Corps 

distributionskanaler er behæftet med stor spekulation, inddrager den følgende vurdering af 

størrelsen på potentielle synergieffekter udelukkende en nedlæggelse af en række af 

fællesfunktionerne. Dog inddrages eventuelle frasalg af lagerfaciliteter eller andre bygninger ikke, 

hvorfor besparelsen udelukkende baseres på en medarbejderreduktion.  

 

Grundet usikkerheden og vanskeligheden forbundet med en fastlæggelse af mulige synergieffekter, 

estimeres det i stedet hvor store synergieffekter der kræves for, at PVH. Corp vil være villige til at 

betale en opkøbspræmie på 24,5%. En egentlig beregning af WACC og efterfølgende diskussion af 

hvorvidt potentielle fremtidige synergieffekter skal tilbagediskonteres ved IC Companys WACC, en 

ny efter-fusion WACC eller en diskonteringssats, der afspejler usikkerheden ved opnåelsen af den 

specifikke synergieffekt, undlades. Nedlæggelsen af en række fællesfunktioner antages at være 

behæftet med en årlig besparelse i al fremtid. For at en opkøbspræmie på mindst 24,5% kan 

retfærdiggøres, skal nutidsværdien af forøgelsen i de fremtidige cash flows som minimum svare til 

denne opkøbspræmie, navnlig DKK 693 mio. I beregningen anvendes en diskonteringsrente på 10% 

og en vækstrate på 1,5%, svarende til et gennemsnitlig fremtidigt inflationsniveau. Udgangspunktet 

for den årlige cash flow forbedring bestemmes til DKK 59 mio., jf. beregningerne i bilag 77. Idet 

den nødvendige forbedring i cash flowet er efter skat, kræves en besparelse på DKK 78 mio. før 

skat. IC Companys opgiver ikke deres omkostninger til medarbejdere i fællesfunktionen, hvorfor 

den nødvendige besparelse sættes i forhold til omkostningerne til gage og lønninger. Omkostninger 

til gage og lønninger udgjorde ifølge note 2.5 DKK 451,9 mio. i seneste regnskabsår (ICC, 2014a). 

Besparelser i størrelsesordenen DKK 78 mio. ville således betyde at omkring 17% af omkostninger 

til gage og lønninger skulle skæres væk. At 17% af omkostningerne til gage og lønninger vedrører 

fællesfunktioner, der kan skæres væk, forekommer ikke urealistisk. Dog vil der være omkostninger 

forbundet med en reduktion i medarbejderstaben, hvorfor mere end 17% af omkostningerne gerne 

skulle vedrøre fællesfunktionerne.  

Niveauet for de nødvendige besparelser afhænger imidlertid af den valgte diskonteringsrente og 

vækstrate, hvorfor der er foretaget en følsomhedsanalyse på disse input, jf. bilag 78. Ved en forskel 

mellem diskonteringsrenten og vækstraten gående fra 4,5% til 12,5% spænder niveauet for den 

nødvendige besparelse fra 9% til 26% af omkostninger til gage og lønninger. Selv ved en højere 
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diskonteringsrente synes niveauet for de nødvendige besparelser at være realistiske. Herudover vil 

en strategisk køber formentlig kunne inddrage de øvrige potentielle synergieffekter og være villig til 

at betale en endnu større opkøbspræmie, såfremt der opstår konkurrence fra finansielle købere. 

Således vurderes en strategisk køber at være mere oplagt end en finansiel køber, ved Friheden 

Invests exit af IC Companys.  

 

En strategisk købers interesse for IC Companys vil først og fremmest være drevet af muligheden for 

opnåelsen af synergieffekter. Det vil dog være svært aktivt at øge disse potentielle synergieffekter, 

idet de som nævnt primært bygger på en nedlæggelse af en række fællesfunktioner. Såfremt der var 

tale om en mere jævnbyrdig køber kunne øget stordriftsfordele og forhandlingsstyrke komme på 

tale, men sådanne findes ikke umiddelbart blandt de potentielle købere. Alternativt kunne opkøb af 

andre Premium brands øge IC Companys størrelse, hvorved øget stordriftsfordele og 

forhandlingsstyrke kunne blive relevant ved et salg til en større spiller. Herudover vil IC Companys 

salgbarhed kunne øges gennem en styrkelse af den underliggende forretning, eksempelvis i form af 

en forbedret indtjeningsevne, der signalerer øget konkurrencekraft og dygtighed. En sådan forbedret 

indtjeningsevne vil dog formentlig øge selskabets markedsværdi, hvorfor købet fortsat skal kunne 

retfærdiggøres gennem potentielle synergieffekter. Dernæst vil en mere spredt omsætning ligeledes 

øge attraktiviteten, idet risikoprofilen vil blive forbedret og selskabet i højere grad vil operere på 

markeder med større vækst. En større spredning på omsætningen vil imidlertid reducere den 

potentielle synergieffekt i form af øget salg gennem købers eksisterende distributionsnetværk. 

Afslutningsvis vil et frasalg af Saint Tropez og en afklaring af Designers Remix øge salgbarheden, 

idet IC Companys da vil fremstå som en mere homogen koncern.  

 

Ved et salg af IC Companys til en strategisk køber, der antages at ske til en opkøbspræmie på 

24,5%, vil værdien af Friheden Invests 7.191.128 aktier være DKK 1.535 mio., før inddragelse af 

skattehensyn. 

8.	  Salg	  af	  Ejerandel	  på	  Aktiemarkedet	  
Såfremt finansielle eller strategiske købere ikke finder det interessant med et opkøb af IC 

Companys i forbindelse med Friheden Invests exit, må Friheden Invest sælge deres aktiepost på 

anden vis. Et salg af aktieposten kan enten ske som et normalt salg af de enkelte aktier på 

aktiemarkedet eller et salg af større dele af aktieposten til eksempelvis institutionelle investorer. 
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Salget af aktieposten vil øge antallet af aktier i omløb og således forstyrre den historiske balance 

mellem udbud og efterspørgsel, hvorfor aktiekursen må forventes at falde, selvom IC Companys 

fremtidige forventede cash flows forbliver uændret. Et aktiesalg førende til en faldende aktiekurs er 

således umiddelbart mindre attraktivt for aktionærerne end en finansiel eller strategisk købers 

opkøb til en opkøbspræmie, om end aktionærerne muligvis vil se mere værdi i IC Companys 

fortsættende i sin nuværende form ved en tilstrækkelig lille opkøbspræmie.  

Friheden Invests aktiebeholdning, der svarer til 7.191.128 styk (ICC, 2014a s. 43), vil ved den 

gennemsnitlige omsætning i aktien på 17.454 styk tage omkring 412 børsdage at afhænde. Data på 

omsætning er hentet fra www.euroinvestor.dk og gennemsnittet er lavet for perioden 13. september 

2013 til 12. september 2014. Ved 250 årlige børsdage svarer dette til over halvandet år, hvorfor et 

løbende salg ikke vurderes som værende realistisk. Et løbende frasalg vil ligeledes presse 

aktiekursen, idet enhver købsordrer omkring aktiekursen vil blive parret med Friheden Invests 

salgsønske. For at undgå et sådant langt exitforløb kan aktieposten søges solgt til institutionelle 

investorer gennem en bookbuilding-proces, hvilket ofte vil ske til en rabat i forhold til 

markedskursen. Denne rabat gives for at Friheden Invest kan opnå en hurtigere exit. I tilfælde hvor 

enkelte institutionelle investorer indtræder med større aktieposter, vil rabatten også skulle dække 

den manglende likviditet, hvorved investoren vil have lignende problemer i en exitsituation. 

Grundet denne rabat vil værdien af aktieposten således være mindre end den umiddelbare 

markedsværdi. Størrelsen på rabatten, der historisk set i overvejende grad har ligget i spændet 

mellem 0-15%, afhænger imidlertid af en række faktorer og en præcis fastlæggelse kræver en 

dyberegående analyse (Reilly & Schweihs, 2000 s. 144). En sådan dyberegående analyse foretages 

ikke, men det noteres, at aktiernes omsættelighed spiller en væsentlig rolle. Idet FS Invest, som 

EQT, Goldman Sachs og Ontario Teachers’ Pension Plan Board står bag, for nyligt måtte tilbyde en 

rabat på 4,9% ved et frasalg af ISS aktier (Børsen, 2014c), må Friheden Invest formentlig forvente 

en rabat på over 5%, givet den ringere likviditet i IC Companys aktien. Således vil en rabat i 

størrelsesorden omkring 10% formentlig være realistisk. I sidste ende vil størrelsen på rabatten i høj 

grad afhænge af de institutionelle investorers appetit på aktien. Givet IC Companys stærke 

udbytteprofil, der fremover ventes både at omfatte ordinære- og ekstraordinære udbytter, synes 

aktien at passe godt til pensionskasser, hvilket ATPs aktiepost på 10,1% bakker op om. I sidste ende 

er den eksakte størrelse på rabatten ikke altafgørende, idet blot det, at den er til stede, gør et salg på 

aktiemarkedet mindre attraktivt end en finansiel- eller strategisk købers opkøb for Friheden Invest. 

Såfremt et salg på aktiemarkedet skulle blive aktuelt, vil en højest mulig aktiekurs, inden der 
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korrigeres for rabatten, naturligvis maksimere Friheden Invests exitværdi. En højere aktiekurs vil i 

høj grad drives af en bedre indtjeningsevne og større spredning i omsætningen, hvilket således må 

siges at være de væsentligste områder for Niels Martinsen og IC Companys fremadrettet.  

 

Ved et salg af Friheden Invests aktier til aktiemarkedet, der antages at ske til en rabat på 10%, vil 

værdien være DKK 1.110 mio., før inddragelse af skattehensyn. 

9.	  Diskussion	  
Indledningsvis blev det vurderet, at Niels Martinsen gennem sin bestyrelsesrolle ville have 

mulighed for at påvirke IC Companys udvikling, idet hans interesser i høj grad stemmer overens 

med de øvrige aktionærer. Der er imidlertid ingen drastiske tiltag i forhold til potentielle 

salgsmodningstiltag, idet der i høj grad er tale om en naturlig udvikling med fokus på øget 

indtjeningsevne og større spredning i omsætningen. Dette stemmer overens med den ventede 

udvikling, hvorfor en manglende indflydelse på udviklingen ikke væsentligt vil skade Friheden 

Invests exitmuligheder. Herved er antagelsen om, at Niels Martinsens ”degradering” til 

næstformand ikke har betydning for hans muligheder for at påvirke udviklingen, relativt uvæsentlig. 

Herudover er det ikke sådan, at Niels Martinsen skal ud og opsøge potentielle købere. Såfremt de 

finder IC Companys interessant, må de ventes selv at henvende sig i forbindelse med det 

forestående ejerskifte. I sidste ende vil det være aktionærernes valg om de vil sælge til en finansiel 

eller strategisk køber til en given opkøbspræmie, og de vil naturligvis inddrage alternativet med 

pres på aktiekursen i deres overvejelser. Graden af overlap i Friheden Invests og de øvrige 

aktionærers interesser gør således, at Niels Martinsen på ingen måder skal tage drastiske midler i 

brug for at opnå en god exit.  

 

Givet at de danske rentefradragsbegrænsninger er et relativt væsentligt element i danske LBOer, 

vurderes afgrænsningen herfra potentielt at have stor betydning for de opnåede resultater. 

Inddragelse af reglerne kan således potentielt reducere afkastpotentialet i tilstrækkelig grad til, at IC 

Companys ikke længere fremstår som et attraktivt kapitalfondsemne.  

Fastsættelsen af kapitalfondes afkastkrav til 20% er sket uden inddragelse af flere kilder, hvorfor 

der er en vis usikkerhed herom. Såfremt afkastkravet for en given kapitalfond eksempelvis ligger på 

25%, vil IC Companys ved de øvrige budgetforudsætninger ikke være attraktivt for den pågældende 

kapitalfond.  
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Herudover er særligt antagelsen om, at fremmedkapitalen har løbetider, der overgår budgetperioden 

og ikke nødvendigvis skal nedbringes fuldstændigt noget urealistisk. Et krav om fuldstændig 

nedbringelse af gælden samt de ovenstående forhold vil reducere IC Companys attraktivitet som 

kapitalfondsemne og understrege den overordnede konklusion om, at et salg til en strategisk køber 

fremkommer mere realistisk.  

Afslutningsvis vil IC Companys attraktivitet for en strategisk køber og de potentielle 

synergieffekter i høj grad afhænge af den specifikke køber, hvorfor valget af en anden oplagt køber 

potentielt kunne ændre konklusionen omkring attraktiviteten af et salg af IC Companys til en 

strategisk køber. 

10.	  Konklusion	  
I den strategiske analyse blev det fastslået, at særligt spørgsmålet omkring bæredygtighed og den 

store konjunkturfølsomhed er væsentlige samfundsmæssige faktorer i forbindelse med IC 

Companys fremtidige værdiskabelsespotentiale, mens den høje konkurrenceintensitet er en vigtig 

branchemæssig faktor. Den store omsætningskoncentration i markeder med lav vækst er 

bekymrende, mens den stærkere vækst i områder uden for EU bekræfter fornuften i den 

igangværende ekspansion.  

Ved den finansielle analyse tydeliggøres IC Companys lave indtjeningsniveau, der tynger afkastet 

på den investerede kapital, og må klassificeres som en væsentlig finansiel svaghed. Dette 

identificeres således som et oplagt indsatsområde fremadrettet, mens nettoarbejdskapitalen styres 

tilfredsstillende. 

IC Companys vurderes indledningsvist som et relativt attraktivt kapitalfondsemne, givet solide 

historiske cash flows, et overkommeligt CapEx behov, udmærket aktivbase, stærke brands, god 

ledelse samt gode vækst- og exitmuligheder. Dog har IC Companys en høj værdiansættelse og de 

fremtidige cash flows er behæftet med relativt stor usikkerhed. Det vurderes, at en kapitalfond kan 

anvende en effektiviserings- eller ekspansionsstrategi i forbindelse med en investering i IC 

Companys. Efter en budgettering af fremtidige resultatopgørelser og balancer samt fastlæggelse af 

en passende kapitalstruktur og afdrag herpå estimeres IRR til henholdsvis 21,8- og 20,1%. Således 

overstiger disse lige akkurat et antaget afkastkrav på 20%. IC Companys som kapitalfondsemne er 

dog afhængig af flere faktorer, herunder særligt exitmultiplen, bankernes lånevillighed og vilkår, 

exittidspunkt og afkastkrav. En finansiel køber vil ved uændrede øvrige budgetforudsætninger 

maksimalt være villig til at betale en opkøbspræmie på 24,5%. 
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En strategisk købers opkøb af IC Companys kan i høj grad berettiges ved synergieffekten, der 

opstår som følge af nedlæggelsen af en række fællesfunktioner. Den nødvendige besparelse til 

retfærdiggørelse af en opkøbspræmie på 24,5% vurderes realistisk, og en opkøbspræmie større end 

24,5% vil formentlig kunne retfærdiggøres, såfremt det blev nødvendigt. Synergieffekterne 

afhænger naturligvis af den endelige køber, men et salg til en strategisk køber virker umiddelbart 

mere realistisk og opnåeligt end et salg til en finansiel køber.  

Størrelsen på den rabat, der må tilbydes ved et salg af aktieposten på aktiemarkedet afhænger af en 

lang række faktorer og er vanskelig at estimere, men ventes at ligge omkring 10%. Blot det, at en 

rabat er tilstede, gør et salg på aktiemarkedet mindre attraktivt end ovenstående salg til finansielle 

eller strategiske købere. Denne exitmetode skal således ses som en sidste udvej, men bør ikke 

komme på tale givet den ventede interesse fra særligt strategiske købere.  

Omfanget af salgsmodningstiltag stemmer i høj grad overens med den nuværende og naturlige 

udvikling, herunder et øget indtjeningsniveau og en større spredning i omsætningen. Af inddragede 

faktorer er det særligt tilstedeværelsen af interesserede strategiske købere, der er afgørende for 

indeværende konklusion. Såfremt disse ikke findes vil et salg til en strategisk køber naturligvis ikke 

være muligt, hvorved et salg til en finansiel køber kan afsøges. De finansielle købers interesse er 

imidlertid særligt afhængig af førnævnte faktorer. Såfremt et salg på aktiemarkedet bliver 

nødvendigt er det særligt institutionelle investorers appetit på IC Companys aktier, der vil påvirke 

exitværdien. Af ikke-inddragede faktorer er det særligt skattemæssige hensyn, der kan ventes at 

påvirke varetagelsen af ejerskiftet.  

11.	  Perspektivering	  
Opgaven har i høj grad bygget på IC Companys som kapitalfondsemne og dermed et salg til en 

finansiel køber. Således foreligger der potentiale for en mere dybdegående analyse af et salg til en 

strategisk køber og de potentielle synergieffekter. Efter fastlæggelse af den mest oplagte køber kan 

de potentielle synergieffekter udledes som forskellen mellem værdien af det nye selskab og værdien 

af de to selskaber hver for sig. Dette vil biddrage med større sikkerhed omkring, hvorvidt IC 

Companys rent faktisk er interessant for en strategisk køber. 

Opgaven afgrænser sig fra at behandle særskilte frasalg af de enkelte brands og en efterfølgende 

opløsning af IC Companys, grundet stor usikkerhed omkring hvordan frasalgene vil ske og hvordan 

den efterfølgende opløsning vil foregå. En dybdegående analyse af hvordan de enkelte frasalg kan 

tænkes at gennemføres og behandlingen af de efterfølgende opsplitning kan således biddrage med 
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en yderligere potentiel exitmetode. I denne forbindelse synes det oplagt at inddrage de 

skattemæssige hensyn, særligt i forbindelse med valget mellem salg af aktier eller aktiver. 

Herudover kan inddragelsen af Friheden Invests skattemæssige hensyn, og disses betydning for den 

forestående exit, biddrage med øget sikkerhed omkring hvordan ejerskiftet bedst kan varetages.  
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Bilag 15: Hugo Boss officielle balance 

Bilag 16: Hugo Boss operationelle leasing 

Bilag 17: Hugo Boss reformulerede resultatopgørelse 
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Bilag 31: Afskrivninger i % af omsætning 

Bilag 32: EBIT-margin før skat, eksklusiv operationel leasing 

Bilag 33: EBIT-margin før skat, inklusiv operationel leasing 

Bilag 34: EBIT-margin efter skat, eksklusiv operationel leasing 
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konkurrenter 
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Bilag 1 – Lånekonstruktionen 
Ved udløb af fristen for købstilbuddet samt tilfredsstillende 

opbakning blandt långiverne oprettes et holdingselskab, 

ofte med en række anpartsselskaber under sig. 

Holdingstrukturen, der består af flere selskaber, muliggør 

en adskillelse af de forskellige lånefaciliteter, hvorved de 

mest sikre lån kan placeres tættest på målselskabet. 

Herudover letter den debt pushdown transaktionerne og 

reducerer långivernes risiko ved gennemførslen af 

transaktionen, idet lånene først reelt ydes, når 

tilfredsstillende sikkerhed i målselskabet er opnået 

(Andersen & Melander, 2007).  
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra 

Andersen & Melander, 2007 

Selskabet Equity Konsortium er ejet af den (de) deltagende kapitalfond(e), hvori kapitalfonden(e) 

indskyder egenkapitalindskuddet. I PIK Co. placeres de usikre lån, herunder mezzaninkapital og 

high yield obligationer, der har prioritet lige før egenkapitalen. Denne lave rangering i 

prioritetsrækkefølgen forklarer lånefaciliteternes placering højt oppe i selskabskonstruktionen, langt 

fra målselskabet og sikkerhed heri. I Debt Pushdown Co. placeres den sikre seniorgæld. Det skal 

bemærkes, at de sikre lånefaciliteter inden overtagelsen finder sted udelukkende har sikkerhed i 

form af pantsætning af målselskabets aktier, når disse erhverves, samt Debt Pushdown Co. Denne 

sikkerhed i form af pantsætning af aktier suppleres med negativ pledge erklæringer fra målselskabet 

og Debt Pushdown Co., hvorved bestyrelse samt ledelse i selskaberne indvilliger i ikke at frasælge, 

pantsætte eller gældsætte sig yderligere, før långiverne har opnået deres ønskede prioritetssikring. 

Bid Co. modtager herefter et egenkapitalindskud fra de tre ovenstående selskaber, der efterfølgende 

bruges til at erhverve aktierne i målselskabet. Hermed optager Bid Co. ingen lån til købet af 

målselskabet, men bruger udelukkende den nyindskudte egenkapital (Andersen & Melander, 2007). 

Långivernes villighed til at yde lån til Debt Pushdown Co., et selskab uden aktiver til 

sikkerhedsstillelse, er betinget af efterfølgende debt pushdown transaktioner, hvorved de sikre lån 

”flyttes ned” i målselskabet. Baggrunden for disse transaktioner er, at lånene er bedre sikret i 

selskabet, der genererer cash flowene. Forinden debt pushdown transaktionerne finder sted vælges 

en ny bestyrelse på en ekstraordinær generalforsamling, hvorefter bestyrelsen er bemyndiget til at 

udbetale et ekstraordinært udbytte. Herudover vil kapitalfonden forsøge at tvangsindløse eventuelt 
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resterende aktionærer ved den ekstraordinære generalforsamling. For at muliggøre flytningen af 

lånene ned i målselskabet er låneaftalen ofte udformet som en dobbelteksponeret låneaftale, 

hvorved det oprindelige lån, der fortsat ligger i Debt Pushdown Co., kan genlånes i målselskabet. 

Når lånet er optaget i målselskabet, kanaliseres midlerne, eventuelt suppleret med frie reserver i 

målselskabet, via udbytte Bid Co. videre til Debt Pushdown Co., hvor det oprindelige lån 

refinansieres. Således bliver målselskabet gældsat med lån, der oprindeligt er optaget til 

finansiering af aktierne i selskabet, långiver opnår førsteprioritets sikkerhed og køber får fuld 

kontrol over aktierne, idet de ikke længere er pantsat. Idet lånene fremadrettet er en del af 

målselskabet, og er sikret i selskabets midler, kan det siges, at det i høj grad er målselskabets egne 

midler, der benyttes til at finansiere overtagelsen. Afslutningsvis skal det nævnes, at de 

risikobehæftede lån, der placeres i PIK Co, ikke skubbes ned i målselskabet. Placeringen af disse 

udenfor målselskabet er imidlertid ikke problematisk, idet de er sikret gennem såkaldte cash flow 

garantier, der sikrer afdrag på lånene ved udbyttebetaling, og ikke har sikkerhed i selskabets aktiver 

(Andersen & Melander, 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

92 

Bilag 2 – Kriterier ved attraktive kapitalfondsemner 
Rosenbaum & Pearl (2013) Viebig et al.  (2008) Castillo & McAniff (2006) 

• Stærk cash flow generering 

• Lavt CapEx behov 

• Stærk aktivbase 

• Stærk markedsposition 

• Stærk ledelse 

• Mulighed for 

omkostningsreduktion 

• Vækst muligheder 

 

• Stærke og forudsigelige cash 

flows 

• Stærk markedsposition 

• Stærk ledelse 

• Vækst muligheder 

• Tilstedeværelse af ikke-

kerne aktiver 

• Profitabel historik 

• Produkter med velkendte 

mærker  

• Konkurrencemæssig fordel 

gennem lave omkostninger 

• Skærmet for cykliske 

udsving i rentabiliteten 

• Skærmet for hurtig 

teknologisk avancement 

• Stabile cash flows 

• Lavt CapEx behov 

• Stor andel materielle aktiver 

• Moden industri 

• Tilstedeværelse af ikke-

kerne aktiver 

Fundamental Finance Macabus Street of Walls 

• Stabile og forudsigelige cash 

flows 

• Lavt CapEx behov 

• Lavt behov for 

arbejdskapital 

• Lav EV/EBITDA 

• Stor andel materielle aktiver 

• Lav gearing 

• Stærk markedsposition 

• Mulighed for 

omkostningsreduktion 

• Tilstedeværelse af ikke-

kerne aktiver 

• Rentable exitmuligheder 

• Stærke og forudsigelige cash 

flows 

• Lavt CapEx og R&D behov 

• Lavt behov for 

arbejdskapital 

• Stor andel materielle aktiver 

• Stærk markedsposition 

• Stærk ledelse 

• Moden industri 

• Rentable exitmuligheder 

• Undervurderet 

• Motiveret sælger 

• Stabile cash flows 

• Lavt CapEx behov 

• Lavt behov for 

arbejdskapital 

• Lav gearing 

• Stærk markedsposition 

• Stærk ledelse 

• Moden industri 

• Mulighed for 

omkostningsreduktion 

• Tilstedeværelse af ikke-

kerne aktiver 

• Rentable exitmuligheder 

 
 
 
 
 
 



 

93 

Bilag 3 – Yderligere information om reformuleringer 
IC Companys 

I en reformulering ønskes det at fokusere på selskabers kerneaktiviteter, hvorfor ikke-kerne 

aktiviteter ofte skilles ud. Selvom IC Companys anser Saint Tropez og Designers Remix som ikke 

værende en del af kerneforretningen, er disse ikke udskilt, idet de vurderes at ligge tæt op af 

kerneaktiviteten og endvidere kan deres andel af balancen ikke udskilles fra investeret kapital.  

Gevinst eller tab på frasalg af brands opfattes ikke som en tilbagevendende post og skulle optimalt 

set korrigeres. Dog er den ved frasalget af The Original Group medtaget i ophørte aktiviteter, 

hvorfor en korrektion ikke er nødvendig. Salgsprovenuet ved Jackpot og Cottenfield er indeholdt i 

Andre driftsindtægter- og omkostninger og kan ikke skilles fra.  

Andre driftsindtægter og –omkostninger vedrører primært tab ved salg af aktiver, der vurderes at 

være en tilbagevendende begivenhed og beholdes derfor som en del af driften.  

Den igangværende salgsproces vedrørende hovedkontoret medfører, at det i 2012/13 og 2013/14 er 

et aktiv bestemt for salg. For at skabe konsistens bagudrettet, hvor hovedkontoret er en del af 

grunde og bygninger, klassificeres aktiver bestemt for salg som operationelle. Den tilhørende 

forpligtelse klassificeres dog som værende finansiel.   

Finansielle kontrakter udskilles fra andre tilgodehavender og andre gældsforpligtelser og 

klassificeres som en finansiel post. Denne udskilning af finansielle kontrakter foretages i øvrigt 

ligeledes hos konkurrenter når muligt. De resterende dele af posterne klassificeres som værende 

operationelle. I forbindelse med andre tilgodehavender er det særligt tilstedeværelsen af moms og 

afgifter, der fører til en operationel klassifikation. Optimalt set var kreditkorttilgodehavender 

klassificeret som finansielle, men en udskilning er ikke mulig.  

 

Columbia 

Anden ikke-drifts omkostning udspecificeres ikke, er uvæsentlig og beholdes efter EBIT. 

Columbia har ikke på samme måde som IC Companys en ydelsesbaseret pensionsordning, hvorfor 

pension ikke fremgår på balancen. De har dog en deferred compensation liability, der udskilles fra 

andre langfristede forpligtelser og klassificeres som finansiel. Samme behandling får mutual funds 

fra andre langfristede aktiver.  

 

Hugo Boss 

Særlige poster vedrører organisatoriske ændringer, der må ventes at være nogenlunde 

tilbagevendende begivenheder. Af denne grund beholdes de før EBIT.  
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Den operationelle leasingydelse opgøres eksklusiv contingent rental expenses, der antages at 

vedrøre ikke-leaset ejendom.  

Assets held for sale er uvæsentlige og klassificeres som en del af driften. 

Hensatte forpligtelser udskilles fra langfristede hensatte forpligtelser og klassificeres som finansiel. 

Den øvrige del af hensatte forpligtelser er operationel. Forudbetalt leje udskilles fra finansielle 

aktiver og klassificeres som drift. Kreditkorttilgodehavender klassificeres som værende finansiel 

(Koller, Goedhart & Wessels, 2010) 

 

Ralph Lauren 

Den operationelle leasingydelse opgøres eksklusiv contingent rental expenses, der antages at 

vedrøre ikke-leaset ejendom. Equity method investments klassificeres som et finansielt aktiv, 

hvorfor gevinst eller tab herpå holdes efter EBIT. Gevinst på opkøb vurderes som en ikke-

tilbagevendende post, hvorfor gevinsten på opkøbet af Chaps flyttes ned efter EBIT. 

Restruktureringer og andre omkostninger vurderes dog at være tilbagevendende og en del af driften, 

hvorfor de holdes før EBIT. 

De finansielle instrumenter under periodeafgrænsningsposter og andre kortfristede aktiver 

klassificeres som finansiel, mens resten af posten klassificeres som drift. Restricted cash og aktiver 

vedrørende deferred compensation plan klassificeres som finansiel mens de øvrige andre 

langfristede aktiver klassificeres som drift. 

Den kortfristede finansielle leasing forpligtelse skilles ud fra skyldige omkostninger og andre 

kortfristede forpligtelser og klassificeres som finansiel. Den øvrige del af skyldige omkostninger og 

andre kortfristede forpligtelser vedrører særligt lønomkostninger og andre operationelle 

omkostninger, hvorfor den klassificeres som operationel. Den langfristede finansielle leasing 

forpligtelse, den udskudte skatteforpligtelse og deferred compensation klassificeres som finansielle 

poster, mens de øvrige andre langsigtede forpligtelser er operationelle.  

 

Ted Baker 

Equity method investments klassificeres som et finansielt aktiv, hvorfor gevinst eller tab herpå 

holdes efter EBIT. Særlige poster relaterer sig til den igangværende ekspansion, og vurderes at være 

tilbagevendende. Ted Baker anvender udelukkende bidragsbaseret pension, hvorfor den ikke 

fremgår af balancen. 
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Bilag 4: IC Companys ”officielle” resultatopgørelse (fortsættende aktiviteter – udledt på 

baggrund af hovedtal) 

Fuld resultatopgørelse 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Nettoomsætning  1.929,2      2.250,8      2.297,2     2423,7 2563,4 
Vareforbrug -786,8     -949,5     -1.044,5     -1052,7 -1093,5 
Bruttoresultat  1.142,4      1.301,3      1.252,7     1371 1469,9 
Andre eksterne omkostninger 

   
-585,7 -625,9 

Personaleomkostninger 
   

-531,5 -561,5 
Andre driftsindtægter og -omkostninger 

   
1,1 0,7 

Af- og nedskrivninger -62,6     -64,3     -63,6     -63,5 -62,7 
Resultat af primær drift  246,7      263,9      155,5     191,4 220,5 
Finansielle indtægter 

   
9,3 14,5 

Finansielle omkostninger 
   

-22,4 -19,7 
Resultat før skat  241,5      250,5      154,8     178,3 215,3 
Skat -35,9     -51,3     -48,0     -40,1 -55,6 
Resultat af fortsættende aktiviteterne  205,6      199,2      106,8     138,2 159,7 
Resultat af ophørte aktiviteter  29,1      47,9     -17,1     -134,4 4,8 
Resultat  234,7      247,1      89,7     3,8 164,5 
Heraf minoritetsinteresser 

   
2,1 1 

Heraf IC Companys A/S       1,7 163,5 
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Bilag 5: IC Companys ”officielle” balance (fortsættende aktiviteter – korrigeret bagudrettet) 

Balance 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Goodwill  194,3      199,4      205,1      205,5      199,3     

Software og IT systemer  21,4      28,6      48,5      36,9      26,9     

Varemærkerettigheder  0,1      0,1      -        -        -       

Lejerettigheder  19,2      20,1      17,1      15,0      11,5     

Øvrige immaterielle aktiver  13,6      13,8      9,5      -        4,8     

Immaterielle aktiver i alt  248,6      262,0      280,2      257,4      242,5     

Grunde og bygninger  161,5      155,0      151,7      8,6      7,7     

Indretning af lejede lokaler  115,8      101,3      81,0      53,7      43,5     

Driftsmateriel og inventar  99,7      89,4      78,8      50,4      50,5     

Materielle aktiver under opførelse  7,5      5,9      2,5      6,9      6,3     

Materielle aktiver i alt  384,5      351,6      314,0      119,6      108,0     

Kapitalandele i associerede virksomheder  -        -        -        -        111,0     

Finansielle aktiver  27,1      24,9      31,4      30,4      35,8     

Udskudt skatteaktiv  91,2      90,3      55,4      71,0      62,1     

Andre langfristede aktiver i alt  118,3      115,2      86,8      101,4      208,9     

Langsigtede aktiver i alt  751,4      728,8      681,0      478,4      559,4     

Varebeholdninger  310,3      438,1      410,1      411,0      396,3     

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser  170,7      266,6      300,5      299,4      293,9     

Tilgodehavende selskabsskat  28,4      33,4      33,0      58,7      44,0     

Andre tilgodehavender  109,7      42,2      134,2      68,3      91,8     

Heraf finansielle instrumenter  30,6      2,0      76,1      25,7      18,5     

Periodeafgrænsningsposter  95,2      97,3      99,9      85,5      79,4     

Værdipapirer  -        -        -        100,9      101,1     

Likvide beholdninger  69,1      51,0      79,8      106,8      123,9     

Aktiver bestemt for salg  -        -        -        144,3      144,5     

Kortsigtede aktiver i alt  783,4      928,6      1.057,5      1.274,9      1.274,9     

AKTIVER I ALT  1.534,8      1.657,4      1.738,5      1.753,3      1.834,3     
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Aktiekapital  169,4      169,4      169,4      169,4      169,4     

Reserve for sikringstransaktioner  2,4     -47,7      15,9      16,8      8,8     

Reserve for valutakursregulering -30,4     -40,6     -36,1     -46,6     -62,0     

Overført resultat  591,9      657,5      679,5      665,5      711,0     

Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer  733,3      738,6      828,7      805,1      827,2     

Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser  13,9      4,1      1,9      3,7      4,5     

Egenkapital i alt  601,7      597,2      685,1      663,3      831,7     

Pensionsforpligtelser  6,9      5,8      12,9      8,1      9,4     

Udskudt skattepassiv  42,0      50,8      46,7      31,1      33,2     

Hensatte forpligtelser  2,2      -        7,1      12,3      4,0     

Andre gældsforpligtelser  -        44,0      34,6      25,5      16,8     

Heraf finansielle instrumenter  -        10,7      -        25,5      16,8     

Gældsforpligtelser til kreditinstitutter  140,0      140,0      140,0      -        -       

Langsigtede forpligtelser i alt  191,1      240,6      241,3      77,0      63,4     

Gældsforpligtelser til kreditinstitutter  102,7      152,1      118,1      116,1      137,1     

Levarandører af varer og tjenesteydelser  354,8      348,9      396,5      420,1      289,6     

Selskabsskat  11,6      9,5      18,3      30,0      31,4     

Andre gældsforpligtelser  272,9      309,1      279,2      207,6      298,2     

Heraf finansielle instrumenter  -        67,7      39,7      191,8      282,4     

Hensatte forpligtelser  -        -        -        99,2      42,9     

Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg  -        -        -        140,0      140,0     

Kortfristede forpligtelser i alt  742,0      819,6      812,1      1.013,0      939,2     

Forpligtelser i alt  933,1      1.060,2      1.053,4      1.090,0      1.002,6     

PASSIVER I ALT  1.534,8      1.657,4      1.738,5      1.753,3      1.834,3     
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Bilag 6: IC Companys operationelle leasing 

Leasing 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Lejeomkostning -314 -329,7 -360,2 -394,5 -300 
Lejeindtægt 23 17,8 16,7 19,7 14,4 
Netto lejeomkostning -291 -311,9 -343,5 -374,8 -285,6 

      År 1 omkostning -242,6 -296,7 -279,1 -224 -117,9 
År 2-5 omkostning -431,9 -478,3 -363,4 -252,5 -147 
År 1-6 indtægt 74 79,1 90,4 87,7 88,5 
År 6-10 omkostning -70,2 -67,2 -40,5 -32,9 -42,4 
Leasingydelser i alt -670,7 -763,1 -592,6 -421,7 -218,8 

      Nutidsværdi 606,4 693,2 543,5 388,2 198,3 
Afskrivning og afdrag -270,2 -288,1 -324,9 -361,5 -278,8 
Renteomkostning -20,8 -23,8 -18,6 -13,3 -6,8 
 

Eksempel på beregning af nutidsværdi: 

Som nævnt i afsnit 5.2.1 antages leasingydelser at være jævnt fordelt i perioderne og 3,43% 

anvendes som diskonteringsrente. 

Nutidsværdi 2013/14 
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= 𝐷𝐾𝐾  198,3  𝑚𝑖𝑜. 

 

Den negative leasingydelse i år 6 svarer til en nettoleasingindtægt, idet leasingindtægten overstiger 

leasingomkostningen i det år. 
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Bilag 7: IC Companys reformulerede resultatopgørelse 

Reformuleret resultatopgørelse 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Nettoomsætning  1.929,2      2.250,8      2.297,2      2.423,7      2.563,4     
Vareforbrug -786,8     -949,5     -1.044,5     -1.052,7     -1.093,5     
Bruttoresultat  1.142,4      1.301,3      1.252,7      1.371,0      1.469,9     
Rapporteret EBIT  246,7      263,9      155,5      191,4      220,5     

Operationel leasing udelades 291 311,9 343,5 374,8 285,6 
Afskrivning på leasede aktiver -270,2 -288,1 -324,9 -361,5 -278,8 

Korrigeret EBIT  267,5      287,7      174,1      204,7      227,3     
Skat på EBIT -39,8 -58,9 -54,0 -46,0 -58,7 
NOPAT  227,7      228,8      120,1      158,7      168,6     
Rente vedr. leasede aktiver -20,8     -23,8     -18,6     -13,3     -6,8     
Skatteskjold 3,1 4,9 5,8 3,0 1,8 
Netto finansielle omkostninger -5,2     -13,4     -0,7     -13,1     -5,2     
Skatteskjold 0,8 2,7 0,2 2,9 1,3 
Resultat af fortsættende aktiviteter  205,6      199,2      106,8      138,2      159,7     
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Bilag 8: IC Companys investeret kapital 

Investeret kapital opgjort som operationelle aktiver fratrukket operationelle forpligtelser: 

Reformuleret balance - Investeret Kapital 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Goodwill  194,3      199,4      205,1      205,5      199,3     

Software og IT systemer  21,4      28,6      48,5      36,9      26,9     

Varemærkerettigheder  0,1      0,1      -        -        -       

Lejerettigheder  19,2      20,1      17,1      15,0      11,5     

Øvrige immaterielle aktiver  13,6      13,8      9,5      -        4,8     

Grunde og bygninger  161,5      155,0      151,7      8,6      7,7     

Indretning af lejede lokaler  115,8      101,3      81,0      53,7      43,5     

Driftsmateriel og inventar  99,7      89,4      78,8      50,4      50,5     

Materielle aktiver under opførelse  7,5      5,9      2,5      6,9      6,3     

Operationel leasing aktiv  606,4      693,2      543,5      388,2      198,3     

Langfristede operationelle aktiver  1.239,5      1.306,8      1.137,7      765,2      548,8     

Varebeholdninger  310,3      438,1      410,1      411,0      396,3     

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser  170,7      266,6      300,5      299,4      293,9     

Tilgodehavende selskabsskat  28,4      33,4      33,0      58,7      44,0     

Andre tilgodehavender, ekskl. Finansielle instrumenter  79,1      40,2      58,1      42,6      73,3     

Periodeafgrænsningsposter  95,2      97,3      99,9      85,5      79,4     

Aktiver bestemt for salg  -        -        -        144,3      144,5     

Kortfristede operationelle aktiver  683,7      875,6      901,6      1.041,5      1.031,4     

Operationelle aktiver  1.923,2      2.182,4      2.039,3      1.806,7      1.580,2     

Langfristede hensatte forpligtelser -2,2      -       -7,1     -12,3     -4,0     
Andre langfristede gældsforpligtelser, ekskl. Finansielle 
instrumenter  -       -33,3     -34,6      -        -       

Langfristede operationelle forpligtelser -2,2     -33,3     -41,7     -12,3     -4,0     

Leverandører af varer og tjenesteydelser -354,8     -348,9     -396,5     -420,1     -289,6     

Skyldig selskabsskat -11,6     -9,5     -18,3     -30,0     -31,4     
Andre kortfristede gældsforpligtelser, ekskl. Finansielle 
instrumenter -272,9     -241,4     -239,5     -15,8     -15,8     

Kortfristede hensatte forpligtelser  -        -        -       -99,2     -42,9     

Kortfristede operationelle forpligtelser -639,3     -599,8     -654,3     -565,1     -379,7     

Operationelle forpligtelser -641,5     -633,1     -696,0     -577,4     -383,7     

INVESTERET KAPITAL  1.281,7      1.549,3      1.343,3      1.229,3      1.196,5     
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Investeret kapital opgjort som egenkapital tillagt nettorentebærende gæld: 

Reformuleret balance - Investeret Kapital 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Aktiekapital  169,4      169,4      169,4      169,4      169,4     

Reserve for sikringstransaktioner  2,4     -47,7      15,9      16,8      8,8     

Reserve for valutakursregulering -30,4     -40,6     -36,1     -46,6     -62,0     

Overført resultat  591,9      657,5      679,5      665,5      711,0     

Minoritetsinteresser  13,9      4,1      1,9      3,7      4,5     

Egenkapital  601,7      597,2      685,1      663,3      831,7     

Pensionsforpligtelser  6,9      5,8      12,9      8,1      9,4     

Udskudt skattepassiv  42,0      50,8      46,7      31,1      33,2     

Langfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter  140,0      140,0      140,0      -        -       

Finansielle instrumenter, andre gældsforpligtelser  -        10,7      -        25,5      16,8     

Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg  -        -        -        140,0      140,0     

Operationel leasing forpligtelse  606,4      693,2      543,5      388,2      198,3     

Langfristede finansielle forpligtelser  795,3      900,5      743,1      592,9      397,7     

Kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter  102,7      152,1      118,1      116,1      137,1     

Finansielle instrumenter, andre gældsforpligtelser  -        67,7      39,7      191,8      282,4     

Kortfristede finansielle forpligtelser  102,7      219,8      157,8      307,9      419,5     

Finansielle forpligtelser  898,0      1.120,3      900,9      900,8      817,2     

Kapitalandele i associerede virksomheder  -        -        -        -       -111,0     

Langfristede finansielle aktiver -27,1     -24,9     -31,4     -30,4     -35,8     

Udskudt skatteaktiv -91,2     -90,3     -55,4     -71,0     -62,1     

Langfristede finansielle aktiver -118,3     -115,2     -86,8     -101,4     -208,9     

Værdipapirer  -        -        -       -100,9     -101,1     

Likvide beholdninger -69,1     -51,0     -79,8     -106,8     -123,9     

Finansielle instrumenter, andre tilgodehavender -30,6     -2,0     -76,1     -25,7     -18,5     

Kortfristede finansielle aktiver -99,7     -53,0     -155,9     -233,4     -243,5     

Finansielle aktiver  -218,0     -168,2     -242,7     -334,8     -452,4     

INVESTERET KAPITAL  1.281,7      1.549,3      1.343,3      1.229,3      1.196,5     
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Bilag 9: Columbias officielle resultatopgørelse 

Fuld resultatopgørelse 2009 2010 2011 2012 2013 
Nettoomsætning  1.244,0      1.483,5      1.694,0      1.669,6      1.685,0     
Vareforbrug -719,9     -854,1     -958,7     -953,2     -941,3     
Bruttoresultat  524,1      629,4      735,3      716,4      743,7     
SG&A -444,7     -534,1     -614,7     -596,6     -625,7     
Licensindtægt, netto  8,4      8,0      15,8      13,8      13,8     
Resultat af primær drift  87,8      103,3      136,4      133,5      131,8     
Netto finansielle indtægter  2,1      1,6      1,3      0,4      0,5     
Anden ikke-drifts omkostning  -        -        -        -       -0,9     
Resultat før skat  89,8      104,9      137,7      133,9      131,4     
Skat -22,8     -27,9     -34,2     -34,0     -37,8     
Resultat  67,0      77,0      103,5      99,9      93,6     
Heraf minoritetsinteresser  -        -        -        -       -0,7     
Heraf aktionærer  67,0      77,0      103,5      99,9      94,3     
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Bilag 10: Columbias officielle balance 

Balance 2009 2010 2011 2012 2013 

Likvide beholdninger  386,7      234,3      241,0      290,8      437,5     

Kortfristede investeringer  22,8      68,8      2,9      44,7      91,8     

Tilgodehavender, netto  226,5      300,2      351,5      334,3      306,9     

Varelager, netto  222,2      314,3      365,2      363,3      329,2     

Udskudt skatteaktiv  31,6      45,1      52,5      50,9      52,0     

Periodeafgrænsningsposter  32,0      28,2      36,4      38,6      33,1     

Kortsigtede aktiver i alt  921,7      990,9      1.049,5      1.122,6      1.250,5     

Materielle aktiver, netto  235,4      221,8      250,9      260,5      279,4     

Immaterielle aktiver, netto  27,8      40,4      39,0      37,6      36,3     

Goodwill  12,7      14,5      14,4      14,4      14,4     

Andre langfristede aktiver  15,3      27,2      28,6      23,7      25,0     

Heraf Deferred Compensation Plan  0,8      1,7      2,5      4,1      4,9     

Langfristede aktiver i alt  291,2      303,9      333,0      336,2      355,1     

AKTIVER I ALT  1.212,9      1.294,8      1.382,5      1.458,8      1.605,6     
  

    
  

Aktiekapital, preference  -        -        -   -        -       

Aktiekapital, ordinær  0,8      5,1      3,0      24,8      52,3     

Overført resultat  952,9      950,2      1.024,6      1.094,7      1.157,7     

Akkumuleret anden totalindkomst  43,4      46,7      46,9      46,7      35,4     
Egenkapital tilhørende moderselskabets 
aktionærer  997,2      1.002,0      1.074,5      1.166,2      1.245,4     

Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser  -        -        -        -        7,4     

Egenkapital i alt  997,2      1.002,0      1.074,5      1.166,2      1.252,9     

Gældsforpligtelser til kreditinstitutter  -        -        -        0,2      -       

Leverandører af varer og tjenesteydelser  102,5      130,6      149,0      142,2      173,6     

Hensatte forpligtelser  67,3      102,8      104,5      105,2      120,4     

Skyldig selskabsskat  6,9      16,0      12,6      4,4      7,3     

Udskudt kortfristet skattepassiv  2,6      2,2      1,0      0,1      0,0     

Kortfristede forpligtelser i alt  179,3      251,6      267,0      252,1      301,3     

Andre langfristede forpligtelser  15,0      21,5      23,9      27,2      29,5     

Heraf Deferred Compensation Plan  0,8      1,7      2,5      4,1      4,9     

Skyldig selskabsskat  19,8      19,7      15,4      11,6      14,0     

Udskudt langfristet skattepassiv  1,5      -        1,8      1,8      8,0     

Langfristede forpligtelser i alt  36,4      41,2      41,0      40,6      51,5     

Forpligtelser i alt  215,7      292,8      308,0      292,7      352,7     

PASSIVER I ALT  1.212,9      1.294,8      1.382,5      1.458,8      1.605,6     
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Bilag 11: Columbias operationelle leasing 

Leasing 2009 2010 2011 2012 2013 
Lejeomkostning, SG&A -31,1     -39,9     -46,9     -51,9     -54,0     
Lejeomkostning, vareforbrug -1,5     -1,4     -1,4     -1,5     -1,6     
Lejeomkostning i alt -32,6     -41,2     -48,3     -53,4     -55,6     

      År 1 -29,0     -34,1     -38,8     -42,8     -44,7     
År 2 -28,2     -31,2     -35,1     -37,5     -40,3     
År 3 -26,2     -29,0     -29,8     -33,8     -37,3     
År 4 -25,8     -25,3     -26,9     -32,0     -34,0     
År 5 -23,9     -23,6     -25,3     -31,2     -30,5     
Derefter -128,7     -110,4     -94,9     -92,7     -88,9     
Leasingydelser i alt -261,7     -253,8     -250,7     -270,1     -275,7     

      Nutidsværdi 219,1 214,9 214,6 232,2 238,0 
Afskrivning og afdrag -25,1 -33,9 -40,9 -45,4 -47,4 
Renteomkostning -7,5 -7,4 -7,4 -8,0 -8,2 
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Bilag 12: Columbias reformulerede resultatopgørelse 

Reformuleret resultatopgørelse 2009 2010 2011 2012 2013 
Nettoomsætning  1.244,0      1.483,5      1.694,0      1.669,6      1.685,0     
Vareforbrug -719,9     -854,1     -958,7     -953,2     -941,3     
Rapporteret bruttoresultat  524,1      629,4      735,3      716,4      743,7     

Operationel leasing udeladt, vareforbrug  1,5      1,4      1,4      1,5      1,6     
Korrigeret bruttoresultat  525,5      630,8      736,7      717,9      745,2     
SG&A -444,7     -534,1     -614,7     -596,6     -625,7     

Operationel leasing udeladt, SG&A  31,1      39,9      46,9      51,9      54,0     
Afskrivning på leasede aktiver -25,1     -33,9     -40,9     -45,4     -47,4     

Licensindtægt, netto  8,4      8,0      15,8      13,8      13,8     
Korrigeret EBIT  95,3      110,7      143,8      141,5      140,0     
Skat på EBIT -24,2     -29,4     -35,7     -36,0     -40,3     
NOPAT  71,1      81,3      108,1      105,5      99,7     
Rente vedr. leasede aktiver -7,5     -7,4     -7,4     -8,0     -8,2     
Skatteskjold  1,9      2,0      1,8      2,0      2,3     
Netto finansielle indtægter  2,1      1,6      1,3      0,4      0,5     
Skatteskjold -0,5     -0,4     -0,3     -0,1     -0,1     
Anden ikke-drifts omkostning  -        -        -        -       -0,9     
Skatteskjold  -        -        -        -        0,3     
Resultat  67,0      77,0      103,5      99,9      93,6     
Heraf minoritetsinteresser  -        -        -        -       -0,7     
Heraf aktionærer  67,0      77,0      103,5      99,9      94,3     
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Bilag 13: Columbias investeret kapital 

Investeret kapital opgjort som operationelle aktiver fratrukket operationelle forpligtelser: 

Reformuleret balance - Investeret Kapital 2009 2010 2011 2012 2013 

Materielle aktiver, netto  235,4      221,8      250,9      260,5      279,4     

Immaterielle aktiver, netto  27,8      40,4      39,0      37,6      36,3     

Goodwill  12,7      14,5      14,4      14,4      14,4     

Andre langfristede aktiver, ekskl. Deferred Compensation Plan  14,5      25,5      26,1      19,6      20,2     

Operationel leasing aktiv  219,1      214,9      214,6      232,2      238,0     

Langfristede operationelle aktiver  509,5      517,1      545,1      564,4      588,3     

Tilgodehavender, netto  226,5      300,2      351,5      334,3      306,9     

Varelager, netto  222,2      314,3      365,2      363,3      329,2     

Periodeafgrænsningsposter  32,0      28,2      36,4      38,6      33,1     

Kortfristede operationelle aktiver  480,7      642,7      753,1      736,2      669,2     

Operationelle aktiver  990,2      1.159,9      1.298,2      1.300,6      1.257,5     
Andre langfristede forpligtelser, ekskl. Deferred Compensation 
Plan -14,2     -19,8     -21,3     -23,1     -24,7     

Skyldig selskabsskat -19,8     -19,7     -15,4     -11,6     -14,0     

Langfristede operationelle forpligtelser -34,0     -39,5     -36,7     -34,7     -38,7     

Leverandører af varer og tjenesteydelser -102,5     -130,6     -149,0     -142,2     -173,6     

Hensatte forpligtelser -67,3     -102,8     -104,5     -105,2     -120,4     

Skyldig selskabsskat -6,9     -16,0     -12,6     -4,4     -7,3     

Kortfristede operationelle forpligtelser -176,7     -249,5     -266,0     -251,8     -301,2     

Operationelle forpligtelser -210,7     -289,0     -302,8     -286,6     -339,9     

INVESTERET KAPITAL  779,5      870,9      995,4      1.014,0      917,6     
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Investeret kapital opgjort som egenkapital tillagt nettorentebærende gæld: 

Reformuleret balance - Investeret Kapital 2009 2010 2011 2012 2013 

Aktiekapital, preference  -        -        -   -        -       

Aktiekapital, ordinær  0,8      5,1      3,0      24,8      52,3     

Overført resultat  952,9      950,2      1.024,6      1.094,7      1.157,7     

Akkumuleret anden totalindkomst  43,4      46,7      46,9      46,7      35,4     

Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser  -        -        -        -        7,4     

Egenkapital  997,2      1.002,0      1.074,5      1.166,2      1.252,9     

Deferred Compensation Plan  0,8      1,7      2,5      4,1      4,9     

Udskudt langfristet skattepassiv  1,5      -        1,8      1,8      8,0     

Operationel leasing forpligtelse  219,1      214,9      214,6      232,2      238,0     

Langfristede finansielle forpligtelser  221,4      216,6      218,9      238,1      250,8     

Gældsforpligtelser til kreditinstitutter  -        -        -        0,2      -       

Udskudt kortfristet skattepassiv  2,6      2,2      1,0      0,1      0,0     

Kortfristede finansielle forpligtelser  2,6      2,2      1,0      0,2      0,0     

Finansielle forpligtelser  224,0      218,8      219,8      238,3      250,9     

Deferred Compensation Plan -0,8     -1,7     -2,5     -4,1     -4,9     

Langfristede finansielle aktiver -0,8     -1,7     -2,5     -4,1     -4,9     

Likvide beholdninger -386,7     -234,3     -241,0     -290,8     -437,5     

Kortfristede investeringer -22,8     -68,8     -2,9     -44,7     -91,8     

Udskudt skatteaktiv -31,6     -45,1     -52,5     -50,9     -52,0     

Kortfristede finansielle aktiver -441,0     -348,2     -296,4     -386,4     -581,3     

Finansielle aktiver  -441,8     -349,8     -298,9     -390,5     -586,1     

INVESTERET KAPITAL  779,5      870,9      995,4      1.014,0      917,6     
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Bilag 14: Hugo Boss officielle resultatopgørelse 

Fuld resultatopgørelse 2009 2010 2011 2012 2013 
Nettoomsætning  1.561,9      1.729,4      2.058,8      2.345,9      2.432,1     
Vareforbrug -714,7     -702,3     -794,0     -892,6     -852,6     
Bruttoresultat  847,1      1.027,2      1.264,8      1.453,2      1.579,6     
Salg- og distributionsomkostninger -487,9     -574,4     -682,2     -808,9     -891,6     
Administrationsomkostninger -203,8     -188,8     -188,6     -211,2     -231,8     
Resultat af primær drift  155,4      263,9      394,1      433,2      456,2     
Netto finansielle omkostninger -22,4     -17,3     -16,2     -16,1     -14,4     
Andre finansielle poster  3,6      2,5      4,5     -7,5     -8,3     
Resultat før skat  136,6      249,2      382,4      409,6      433,5     
Skat -32,7     -59,9     -91,4     -98,1     -100,1     
Resultat  104,0      189,2      291,0      311,5      333,4     
Heraf minoritetsinteresser -0,0      3,3      6,5      4,1      4,4     
Heraf aktionærer  104,0      185,9      284,5      307,4      329,0     
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Bilag 15: Hugo Boss officielle balance 

Balance 2009 2010 2011 2012 2013 

Immaterielle aktiver  101,4      126,9      141,1      142,2      139,2     

Materielle aktiver  270,4      264,4      285,5      357,5      368,6     

Udskudt skatteaktiv  45,1      49,0      79,2      67,0      80,7     

Langfristede finansielle aktiver  10,4      20,8      13,7      14,5      17,4     

Heraf forudbetalt leje 
  

 2,6      -        -       

Langfristede tilgodehavende selskabsskat  3,3      3,1      2,7      2,1      1,7     

Andre langfristede aktiver  4,4      2,9      2,7      2,6      4,0     

Langfristede aktiver i alt  435,0      467,2      524,9      585,9      611,5     

Varebeholdninger  306,0      377,3      457,9      430,3      440,8     

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser  140,1      133,4      174,6      214,9      226,2     

Kortfristet tilgodehavende selskabsskat  14,6      8,8      8,2      10,9      10,8     

Kortfristede finansielle aktiver  5,7      10,6      11,7      26,5      23,3     

Heraf forudbetalt leje 
  

 11,7      15,1      13,0     

Andre kortfristede aktiver  49,9      61,9      71,3      61,3      69,4     

Likvide beholdninger  114,1      294,9      200,4      254,6      119,2     

Aktiver bestemt for salg  -        1,3      -        -        -       

Kortfristede aktiver i alt  630,4      888,3      924,1      998,6      889,8     

AKTIVER I ALT  1.065,4      1.355,4      1.449,0      1.584,5      1.501,3     
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Aktiekapital  70,4      70,4      70,4      70,4      70,4     

Egne aktier -42,4     -42,4     -42,4     -42,4     -42,4     

Reserve  0,4      0,4      0,4      0,4      0,4     

Overført resultat  123,8      161,2      207,3      286,2      701,5     

Akkumuleret anden totalindkomst -50,2     -31,7     -20,9     -8,7     -15,8     

Indkomst tilhørende moderselskabets aktionærer  104,0      185,9      284,5      307,4      -       
Egenkapital tilhørende moderselskabets 
aktionærer  206,0      343,8      499,4      613,3      714,2     

Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser -0,5      17,4      23,8      24,6      26,1     

Egenkapital i alt  205,5      361,2      523,2      637,9      740,3     

Langfristede hensatte forpligtelser  32,6      39,0      40,9      55,2      52,7     

Heraf pension 
  

 20,7      31,9      29,8     

Langfristede finansielle forpligtelser  494,2      514,1      355,0      63,3      164,8     

Udskudt skatteforpligtelse  16,4      24,9      49,6      19,6      17,5     

Andre langfristede forpligtelser  24,4      27,1      15,6      14,0      31,0     

Langfristede forpligtelser i alt  567,7      605,2      461,0      152,1      265,9     

Kortfristede hensatte forpligtelser  55,8      86,8      89,8      90,3      99,9     

Kortfristede finansielle forpligtelser  28,2      18,8      33,5      332,2      14,7     

Skyldig selskabsskat  16,7      37,6      36,3      51,2      63,4     

Leverandører af varer og tjenesteydelser  150,5      188,0      225,1      227,6      235,3     

Andre kortfristede forpligtelser  41,1      57,8      80,0      93,3      81,9     

Kortfristede forpligtelser i alt  292,2      389,1      464,7      794,5      495,1     

Forpligtelser i alt  859,9      994,2      925,8      946,6      761,0     

PASSIVER I ALT  1.065,4      1.355,4      1.449,0      1.584,5      1.501,3     
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Bilag 16: Hugo Boss operationelle leasing 

Leasing 2009 2010 2011 2012 2013 
Lejeomkostning -114,5     -127,7     -141,8     -178,6     -260,5     
Lejeindtægt  -        -        -        0,5      0,3     
Lejeomkostning, netto -114,5     -127,7     -141,8     -178,1     -260,2     

      År 1 omkostning -99,8     -110,9     -132,6     -140,7     -189,0     
År 2-5 omkostning -254,2     -302,0     -363,5     -425,1     -588,7     
År 1-6 indtægt  -        -        -        1,6      1,9     
År 6-10 omkostning -161,4     -180,5     -187,5     -240,8     -373,6     
Leasingydelser, netto -515,4     -593,4     -683,6     -805,1     -1.149,4     

      Nutidsværdi 445,9 513,8 594,8 696,8 990,2 
Afskrivning og afdrag -99,3 -110,0 -121,4 -154,2 -226,2 
Renteomkostning -15,3 -17,6 -20,4 -23,9 -34,0 
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Bilag 17: Hugo Boss reformulerede resultatopgørelse 

Reformuleret resultatopgørelse 2009 2010 2011 2012 2013 
Nettoomsætning  1.561,9      1.729,4      2.058,8      2.345,9      2.432,1     
Vareforbrug -714,7     -702,3     -794,0     -892,6     -852,6     
Bruttoresultat  847,1      1.027,2      1.264,8      1.453,2      1.579,6     
Salg- og distributionsomkostninger -487,9     -574,4     -682,2     -808,9     -891,6     

Operationel leasing udeladt  114,5      127,7      141,8      178,1      260,2     
Afskrivning på leasede aktiver -99,3     -110,0     -121,4     -154,2     -226,2     

Administrationsomkostninger -203,8     -188,8     -188,6     -211,2     -231,8     
Korrigeret EBIT  170,7      281,6      414,5      457,1      490,1     
Skat på EBIT -40,8     -67,7     -99,1     -109,5     -113,2     
NOPAT  129,9      213,8      315,4      347,6      376,9     
Rente vedr. leasede aktiver -15,3     -17,6     -20,4     -23,9     -34,0     
Skatteskjold  3,7      4,2      4,9      5,7      7,8     
Netto finansielle omkostninger -22,4     -17,3     -16,2     -16,1     -14,4     
Skatteskjold  5,3      4,2      3,9      3,9      3,3     
Andre finansielle poster  3,6      2,5      4,5     -7,5     -8,3     
Skatteskjold -0,9     -0,6     -1,1      1,8      1,9     
Resultat  104,0      189,2      291,0      311,5      333,4     
Heraf minoritetsinteresser -0,0      3,3      6,5      4,1      4,4     
Heraf aktionærer  104,0      185,9      284,5      307,4      329,0     
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Bilag 18: Hugo Boss investeret kapital 

Investeret kapital opgjort som operationelle aktiver fratrukket operationelle forpligtelser: 

Reformuleret balance - Investeret Kapital 2009 2010 2011 2012 2013 

Immaterielle aktiver  101,4      126,9      141,1      142,2      139,2     

Materielle aktiver  270,4      264,4      285,5      357,5      368,6     

Forudbetalt leje, langfristede finansielle aktiver  -        -        2,6      -        -       

Langfristede tilgodehavende selskabsskat  3,3      3,1      2,7      2,1      1,7     

Andre langfristede aktiver  4,4      2,9      2,7      2,6      4,0     

Operationel leasing aktiv  445,9      513,8      594,8      696,8      990,2     

Langfristede operationelle aktiver  825,4      911,1      1.029,3      1.201,2      1.503,6     

Varebeholdninger  306,0      377,3      457,9      430,3      440,8     

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser  140,1      133,4      174,6      214,9      226,2     

Kortfristet tilgodehavende selskabsskat  14,6      8,8      8,2      10,9      10,8     

Forudbetalt leje, kortfristede finansielle aktiver  -        -        11,7      15,1      13,0     

Andre kortfristede aktiver  49,9      61,9      71,3      61,3      69,4     

Aktiver bestemt for salg  -        1,3      -        -        -       

Kortfristede operationelle aktiver  510,6      582,8      723,7      732,5      760,2     

Operationelle aktiver  1.336,0      1.493,9      1.753,0      1.933,7      2.263,8     

Langfristede hensatte forpligtelser, ekskl. Pension -32,6     -39,0     -20,2     -23,3     -22,9     

Andre langfristede forpligtelser -24,4     -27,1     -15,6     -14,0     -31,0     

Langfristede operationelle forpligtelser -57,0     -66,2     -35,8     -37,3     -53,9     

Kortfristede hensatte forpligtelser -55,8     -86,8     -89,8     -90,3     -99,9     

Skyldig selskabsskat -16,7     -37,6     -36,3     -51,2     -63,4     

Leverandører af varer og tjenesteydelser -150,5     -188,0     -225,1     -227,6     -235,3     

Andre kortfristede forpligtelser -41,1     -57,8     -80,0     -93,3     -81,9     

Kortfristede operationelle forpligtelser -264,0     -370,3     -431,3     -462,3     -480,4     

Operationelle forpligtelser -321,0     -436,4     -467,1     -499,6     -534,4     

INVESTERET KAPITAL  1.015,0      1.057,5      1.286,0      1.434,1      1.729,4     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 

Investeret kapital opgjort som egenkapital tillagt nettorentebærende gæld: 

Reformuleret balance - Investeret Kapital 2009 2010 2011 2012 2013 

Aktiekapital  70,4      70,4      70,4      70,4      70,4     

Egne aktier -42,4     -42,4     -42,4     -42,4     -42,4     

Reserve  0,4      0,4      0,4      0,4      0,4     

Overført resultat  123,8      161,2      207,3      286,2      701,5     

Akkumuleret anden totalindkomst -50,2     -31,7     -20,9     -8,7     -15,8     

Indkomst tilhørende moderselskabets aktionærer  104,0      185,9      284,5      307,4      -       

Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser -0,5      17,4      23,8      24,6      26,1     

Egenkapital  205,5      361,2      523,2      637,9      740,3     

Pension, langfristede hensatte forpligtelser  -        -        20,7      31,9      29,8     

Langfristede finansielle forpligtelser  494,2      514,1      355,0      63,3      164,8     

Udskudt skatteforpligtelse  16,4      24,9      49,6      19,6      17,5     

Operationel leasing forpligtelse  445,9      513,8      594,8      696,8      990,2     

Langfristede finansielle forpligtelser  956,6      1.052,8      1.020,1      811,7      1.202,2     

Kortfristede finansielle forpligtelser  28,2      18,8      33,5      332,2      14,7     

Kortfristede finansielle forpligtelser  28,2      18,8      33,5      332,2      14,7     

Finansielle forpligtelser  984,8      1.071,6      1.053,5      1.143,8      1.216,8     

Udskudt skatteaktiv -45,1     -49,0     -79,2     -67,0     -80,7     
Langfristede finansielle aktiver, ekskl. Forudbetalt 
leje -10,4     -20,8     -11,2     -14,5     -17,4     

Langfristede finansielle aktiver -55,5     -69,8     -90,4     -81,5     -98,1     

Kortfristede finansielle aktiver, ekskl. Forudbetalt leje -5,7     -10,6      -      -11,5     -10,4     

Likvide beholdninger -114,1     -294,9     -200,4     -254,6     -119,2     

Kortfristede finansielle aktiver -119,8     -305,5     -200,4     -266,1     -129,6     

Finansielle aktiver  -175,3     -375,3     -290,8     -347,6     -227,7     

INVESTERET KAPITAL  1.015,0      1.057,5      1.286,0      1.434,1      1.729,4     
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Bilag 19: Ralph Lauren officielle resultatopgørelse 

Fuld resultatopgørelse 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Nettoomsætning  4.978,9      5.660,3      6.860,0      6.945,0      7.450,0     
Vareforbrug -2.079,8     -2.342,0     -2.862,0     -2.789,0     -3.140,0     
Bruttoresultat  2.899,1      3.318,3      3.998,0      4.156,0      4.310,0     
SG&A -2.157,0     -2.442,7     -2.916,0     -2.971,0     -3.142,0     
Amortisering af immaterielle aktiver -21,7     -25,4     -29,0     -27,0     -35,0     
Gevinst på opkøb af Chaps  -        -        -        -        16,0     
Nedskrivinger på aktiver -6,6     -2,5     -2,0     -19,0     -1,0     
Restruktureringer og andre omkostninger -6,9     -2,6     -12,0     -12,0     -18,0     
Resultat af primær drift  706,9      845,1      1.039,0      1.127,0      1.130,0     
Tab på fremmed valuta -2,2     -1,4     -2,0     -12,0     -8,0     
Renteomkostninger -22,2     -18,3     -24,0     -22,0     -20,0     
Rente og andre indtægter, netto  12,4      7,7      11,0      6,0      3,0     
Tab fra equity-method investees -5,6     -7,7     -9,0     -10,0     -9,0     
Resultat før skat  689,3      825,4      1.015,0      1.089,0      1.096,0     
Skat -209,8     -257,8     -334,0     -339,0     -320,0     
Resultat  479,5      567,6      681,0      750,0      776,0     
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Bilag 20: Ralph Lauren officielle balance 

Balance 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Likvide beholdninger  563,1      453,0      671,6      974,0      797,0     

Værdipapirer, kortsigtet  584,1      593,9      515,7      325,0      488,0     

Tilgodehavdender fra salg af varer og tjenesteydelser  381,9      442,8      547,2      458,0      588,0     

Varebeholdninger  504,0      702,1      841,6      896,0      1.020,0     

Tilgodehavdende selskabsskat  -        57,8      17,2      29,0      62,0     

Kortfristet udskudt skatteaktiv  103,0      92,1      125,6      120,0      150,0     

Periodeafgrænsningsposter og andre kortfristede aktiver  139,7      136,3      181,0      161,0      224,0     

Heraf finansielle instrumenter  15,5      2,0      32,1      15,0      3,0     

Heraf restricted cash  21,8      8,5      14,0     
 

  

Kortfristede aktiver i alt  2.275,8      2.478,0      2.899,9      2.963,0      3.329,0     

Værdipapirer, langsigtet  75,5      83,6      99,9      81,0      2,0     

Materielle aktiver  697,2      788,8      884,1      932,0      1.322,0     

Langfristet udskudt skatteaktiv  101,9      76,7      39,8      22,0      39,0     

Goodwill  986,6      1.016,3      1.004,0      968,0      964,0     

Immaterielle aktiver  363,2      387,7      359,0      328,0      299,0     

Andre langfristede aktiver  148,7      150,0      129,7      124,0      135,0     

Heraf restricted cash  53,6      42,8      33,7      40,0      42,0     

Heraf Deferred Compensation Plan  -        -        -        3,0      20,0     

Heraf Equity-method investments  4,8      5,3      2,5     
 

  

Langfristede aktiver i alt  2.373,1      2.503,1      2.516,5      2.455,0      2.761,0     

AKTIVER I ALT  4.648,9      4.981,1      5.416,4      5.418,0      6.090,0     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 

Aktiekapital, Class A  0,8      0,9      0,9      1,0      1,0     

Aktiekapital, Class B  0,4      0,3      0,3      -        -       

Yderligere indbetalt kapital  1.243,8      1.444,7      1.624,0      1.752,0      1.979,0     

Overført resultat  2.915,3      3.435,3      4.042,4      4.647,0      5.257,0     

Egne aktier, Class A -1.197,7     -1.792,3     -2.211,7     -2.709,0     -3.317,0     

Akkumuleret anden totalindkomst  154,0      215,8      196,6      94,0      114,0     

Egenkapital i alt  3.116,6      3.304,7      3.652,5      3.785,0      4.034,0     

Kortfristet del af langfristet gæld  -        -        -        267,0      -       

Leverandører af varer og tjenesteydelser  149,8      141,3      180,6      147,0      203,0     

Skyldig selskabsskat  37,8      8,9      71,9      43,0      77,0     
Skyldige omkostninger og andre kortfristede 
forpligtelser  559,7      681,8      693,7      664,0      690,0     

Heraf finansiel leasing forpligtelse  -        -        -        4,0      16,0     

Kortfristede forpligtelser i alt  747,3      832,0      946,2      1.121,0      970,0     

Langfristet gæld  282,1      291,9      274,4      -        300,0     

Forpligtelse vedr. Indregnede skattefordele  126,0      156,4      168,0      150,0      132,0     

Andre langsigtede forpligtelser  376,9      396,1      375,3      362,0      654,0     

Heraf finansiel leasing forpligtelse  38,2      40,4      38,3      38,0      255,0     

Heraf udskudt skatteforpligtelse  -        41,4      35,2      30,0      81,0     

Heraf Deferred compensation  -        -        -        12,0      29,0     

Langfristede forpligtelser i alt  785,0      844,4      817,7      512,0      1.086,0     

Forpligtelser i alt  1.532,3      1.676,4      1.763,9      1.633,0      2.056,0     

PASSIVER I ALT  4.648,9      4.981,1      5.416,4      5.418,0      6.090,0     
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Bilag 21: Ralph Lauren operationelle leasing 

Leasing 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Lejeomkostning -193,0     -208,0     -245,0     -256,0     -279,0     
Lejeomkostning, netto -193,0     -208,0     -245,0     -256,0     -279,0     

      År 1 -205,6     -227,6     -259,2     -279,9     -336,0     
År 2 -198,2     -228,6     -248,2     -281,6     -315,0     
År 3 -196,0     -215,0     -233,9     -264,5     -290,0     
År 4 -184,4     -199,2     -208,8     -241,8     -271,0     
År 5 -169,8     -177,0     -184,6     -223,9     -247,0     
Derefter -877,3     -843,7     -827,8     -887,8     -927,0     
Leasingydelser, netto -1.831,3     -1.891,1     -1.962,5     -2.179,5     -2.386,0     

      Nutidsværdi 1536,4 1596,6 1665,2 1852,0 2035,5 
Afskrivning og afdrag -140,3 -153,2 -187,9 -192,5 -209,2 
Renteomkostning -52,7 -54,8 -57,1 -63,5 -69,8 
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Bilag 22: Ralph Lauren reformulerede resultatopgørelse 

Reformuleret resultatopgørelse 2009 2010 2011 2012 2013 
Nettoomsætning  4.978,9      5.660,3      6.860,0      6.945,0      7.450,0     
Vareforbrug -2.079,8     -2.342,0     -2.862,0     -2.789,0     -3.140,0     
Bruttoresultat  2.899,1      3.318,3      3.998,0      4.156,0      4.310,0     
SG&A -2.157,0     -2.442,7     -2.916,0     -2.971,0     -3.142,0     

Operationel leasing udeladt  193,0      208,0      245,0      256,0      279,0     
Afskrivning på leasede aktiver -140,3     -153,2     -187,9     -192,5     -209,2     

Amortisering af immaterielle aktiver -21,7     -25,4     -29,0     -27,0     -35,0     
Nedskrivninger på aktiver -6,6     -2,5     -2,0     -19,0     -1,0     
Restruktureringer og andre omkostninger -6,9     -2,6     -12,0     -12,0     -18,0     
Korrigeret EBIT  759,6      899,9      1.096,1      1.190,5      1.183,8     
Skat på EBIT -231,2     -281,1     -360,7     -370,6     -345,6     
NOPAT  528,4      618,8      735,4      819,9      838,2     
Rente vedr. leasede aktiver -52,7     -54,8     -57,1     -63,5     -69,8     
Skatteskjold  16,0      17,1      18,8      19,8      20,4     
Gevinst på opkøb af Chaps  -        -        -        -        16,0     
Skatteskjold  -        -        -        -       -4,7     
Tab på fremmedvaluta -2,2     -1,4     -2,0     -12,0     -8,0     
Skatteskjold  0,7      0,4      0,7      3,7      2,3     
Renteomkostninger -22,2     -18,3     -24,0     -22,0     -20,0     
Skatteskjold  6,8      5,7      7,9      6,8      5,8     
Rente og andre indtægter, netto  12,4      7,7      11,0      6,0      3,0     
Skatteskjold -3,8     -2,4     -3,6     -1,9     -0,9     
Tab fra equity-method investees -5,6     -7,7     -9,0     -10,0     -9,0     
Skatteskjold  1,7      2,4      3,0      3,1      2,6     
Resultat  479,5      567,6      681,0      750,0      776,0     
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Bilag 23: Ralph Lauren investeret kapital 

Investeret kapital opgjort som operationelle aktiver fratrukket operationelle forpligtelser: 

Reformuleret balance - Investeret Kapital 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Tilgodehavdender fra salg af varer og tjenesteydelser  381,9      442,8      547,2      458,0      588,0     

Varebeholdninger  504,0      702,1      841,6      896,0      1.020,0     

Tilgodehavdende selskabsskat  -        57,8      17,2      29,0      62,0     

Periodeafgrænsningsposter, ekskl. Finansiel  102,4      125,8      134,9      146,0      221,0     

Kortfristede operationelle aktiver  988,3      1.328,5      1.540,9      1.529,0      1.891,0     

Materielle aktiver  697,2      788,8      884,1      932,0      1.322,0     

Goodwill  986,6      1.016,3      1.004,0      968,0      964,0     

Immaterielle aktiver  363,2      387,7      359,0      328,0      299,0     

Andre langfristede aktiver, ekskl. Finansiel  90,3      101,9      93,5      81,0      73,0     

Operationel leasing aktiv  1.536,4      1.596,6      1.665,2      1.852,0      2.035,5     

Langristede operationelle aktiver  3.673,7      3.891,3      4.005,8      4.161,0      4.693,5     

Operationelle aktiver  4.662,0      5.219,8      5.546,7      5.690,0      6.584,5     

Leverandører af varer og tjenesteydelser -149,8     -141,3     -180,6     -147,0     -203,0     

Skyldig selskabsskat -37,8     -8,9     -71,9     -43,0     -77,0     

Skyldige omkostninger, ekskl. Finansiel -559,7     -681,8     -693,7     -660,0     -674,0     

Kortfristede operationelle forpligtelser -747,3     -832,0     -946,2     -850,0     -954,0     

Andre langfristede forpligtelser, ekskl. Finansiel -338,7     -314,3     -301,8     -282,0     -289,0     

Langfristede operationelle forpligtelser -338,7     -314,3     -301,8     -282,0     -289,0     

Operationelle forpligtelser -1.086,0     -1.146,3     -1.248,0     -1.132,0     -1.243,0     

INVESTERET KAPITAL  3.576,0      4.073,5      4.298,7      4.558,0      5.341,5     
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Investeret kapital opgjort som egenkapital tillagt nettorentebærende gæld: 

Reformuleret balance - Investeret Kapital 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Aktiekapital, Class A  0,8      0,9      0,9      1,0      1,0     

Aktiekapital, Class B  0,4      0,3      0,3      -        -       

Yderligere indbetalt kapital  1.243,8      1.444,7      1.624,0      1.752,0      1.979,0     

Overført resultat  2.915,3      3.435,3      4.042,4      4.647,0      5.257,0     

Egne aktier, Class A -1.197,7     -1.792,3     -2.211,7     -2.709,0     -3.317,0     

Akkumuleret anden totalindkomst  154,0      215,8      196,6      94,0      114,0     

Egenkapital  3.116,6      3.304,7      3.652,5      3.785,0      4.034,0     

Kortfristet del af langfristet gæld  -        -        -        267,0      -       

Finansiel leasing forpligtelse, skyldige omkostninger  -        -        -        4,0      16,0     

Kortfristede finansielle forpligtelser  -        -        -        271,0      16,0     

Langfristet gæld  282,1      291,9      274,4      -        300,0     

Forpligtelse vedr. Indregnede skattefordele  126,0      156,4      168,0      150,0      132,0     
Finansiel leasing forpligtelse, andre langsigtede 
forpligtelser  38,2      40,4      38,3      38,0      255,0     

Udskudt skatteforpligtelse, andre langsigtede forpligtelser  -        41,4      35,2      30,0      81,0     

Deferred Compensation, andre langsigtede forpligtelser  -        -        -        12,0      29,0     

Operationel leasing forpligtelse  1.536,4      1.596,6      1.665,2      1.852,0      2.035,5     

Langfristede finansielle forpligtelser  1.982,7      2.126,7      2.181,1      2.082,0      2.832,5     

Finansielle forpligtelser  1.982,7      2.126,7      2.181,1      2.353,0      2.848,5     

Likvide beholdninger -563,1     -453,0     -671,6     -974,0     -797,0     

Værdipapirer, kortsigtet -584,1     -593,9     -515,7     -325,0     -488,0     

Kortfristet udskudt skatteaktiv -103,0     -92,1     -125,6     -120,0     -150,0     

Finansielle instrumenter, periodeafgrænsingsposter -15,5     -2,0     -32,1     -15,0     -3,0     

Restricted cash, periodeafgrænsingsposter -21,8     -8,5     -14,0      -        -       

Kortfristede finansielle aktiver -1.287,5     -1.149,5     -1.359,0     -1.434,0     -1.438,0     

Værdipapirer, langsigtet -75,5     -83,6     -99,9     -81,0     -2,0     

Langfristet udskudt skatteaktiv -101,9     -76,7     -39,8     -22,0     -39,0     

Restricted cash, andre langfristede aktiver -53,6     -42,8     -33,7     -40,0     -42,0     

Deferred Compensation Plan, andre langfristede aktiver  -        -        -       -3,0     -20,0     

Equity-method investments, andre langfristede aktiver -4,8     -5,3     -2,5      -        -       

Langfristede finansielle aktiver -235,8     -208,4     -175,9     -146,0     -103,0     

Finansielle aktiver  -1.523,3     -1.357,9     -1.534,9     -1.580,0     -1.541,0     

INVESTERET KAPITAL  3.576,0      4.073,5      4.298,7      4.558,0      5.341,5     
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Bilag 24: Ted Baker officielle resultatopgørelse 

Fuld resultatopgørelse 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Nettoomsætning  163,6      187,7      215,6      254,5      321,9     
Vareforbrug -63,7     -71,9     -83,4     -95,7     -123,5     
Bruttoresultat  99,9      115,8      132,2      158,7      198,5     
Distributionsomkostninger -64,6     -73,7     -82,4     -101,4     -123,2     
Administrative omkostninger -21,1     -24,3     -29,6     -33,0     -43,4     
Særlige poster   -        -       -2,8     -2,6     -1,0     
Licensindtægt  5,5      6,2      6,7      7,5      8,9     
Andre driftsindtægter og -omkostninger  0,1      0,1      0,1      0,2     -0,1     
Resultat af primær drift  19,8      24,1      24,3      29,5      39,6     
Finansielle indtægter  0,0      0,0      0,0      0,0      0,3     
Finansielle omkostninger -0,4     -0,1     -0,2     -0,8     -1,3     
Profit fra equity-method investments  0,1      0,2      0,1      0,2      0,3     
Resultat før skat  19,5      24,2      24,3      28,9      38,9     
Skat -6,0     -6,9     -6,7     -7,3     -10,1     
Resultat  13,5      17,3      17,6      21,6      28,9     
Heraf minoritetsinteresser -0,0      -        -        -        -       
Heraf aktionærer  13,6      17,3      17,6      21,6      28,9     
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Bilag 25: Ted Baker officielle balance 

Balance 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Immaterielle aktiver  0,6      1,0      1,0      1,0      6,1     

Materielle aktiver  25,5      28,4      35,7      45,4      45,1     

Equity-method investments  0,2      0,3      0,5      0,7      1,0     

Udskudt skatteaktiv  1,6      2,5      3,4      4,5      4,5     

Periodeafgrænsningsposter  0,8      0,8      0,7      0,7      0,6     

Langfristede aktiver i alt  28,8      33,0      41,3      52,3      57,2     

Varebeholdninger  33,5      42,5      51,9      67,7      80,4     

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser  19,7      27,4      30,6      34,1      34,8     

Tilgodehavender fra equity-method investments  0,3      0,3      0,4      0,2      0,2     

Finansielle instrumenter  0,3      0,1      0,4      0,5      0,5     

Likvide beholdninger  13,7      13,5      8,6      9,8      28,5     

Kortfristede aktiver i alt  67,4      83,8      91,8      112,4      144,4     

AKTIVER I ALT  96,1      116,8      133,1      164,7      201,6     

  
    

  

Aktiekapital  2,2      2,2      2,2      2,2      2,2     

Overkurs  9,1      9,1      9,1      9,1      9,1     

Andre reserver -0,0     -0,1     -0,3      0,1     -1,9     

Reserve for valutaomregning  0,1      0,2      0,1      0,3     -3,0     

Overført resultat  54,9      64,6      74,1      87,2      105,6     
Egenkapital tilhørende moderselskabets 
aktionærer  66,3      76,0      85,2      98,9      112,1     

Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser -0,1     
   

  

Egenkapital i alt  66,2      76,0      85,2      98,9      112,1     

Leverandører af varer og tjenesteydelser  24,8      35,0      35,3      40,8      45,3     

Kassekredit  -        -        6,8      19,9      37,3     

Skyldig selskabsskat  3,5      3,8      3,4      4,4      3,9     

Finansielle instrumenter  0,3      0,5      1,1      0,3      3,1     

Kortfristede forpligtelser i alt  28,6      39,2      46,5      65,3      89,5     

Udskudt skatteforpligtelse  1,3      1,5      1,4      0,5      -       

Langfristede forpligtelser i alt  1,3      1,5      1,4      0,5      -       

Forpligtelser i alt  29,9      40,7      47,9      65,8      89,5     

PASSIVER I ALT  96,1      116,8      133,1      164,7      201,6     
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Bilag 26: Ted Baker operationelle leasing 

Leasing 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Lejeomkostning -15,5     -15,9     -18,9     -22,4     -27,7     
Lejeomkostning, netto -15,5     -15,9     -18,9     -22,4     -27,7     

      År 1 -15,4     -18,3     -17,6     -23,1     -24,7     
År 2-5 -62,8     -59,0     -64,8     -69,6     -81,2     
År 6-10 -35,7     -36,6     -50,1     -55,0     -53,3     
Leasingydelser, netto -113,9     -113,9     -132,5     -147,7     -159,2     

      Nutidsværdi 98,0 98,1 113,0 126,2 136,8 
Afskrivning og afdrag -12,1 -12,5 -15,0 -18,1 -23,0 
Renteomkostning -3,4 -3,4 -3,9 -4,3 -4,7 
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Bilag 27: Ted Baker reformulerede resultatopgørelse 

Reformuleret resultatopgørelse 2009 2010 2011 2012 2013 
Nettoomsætning  163,6      187,7      215,6      254,5      321,9     
Vareforbrug -63,7     -71,9     -83,4     -95,7     -123,5     
Bruttoresultat  99,9      115,8      132,2      158,7      198,5     
Distributionsomkostninger -64,6     -73,7     -82,4     -101,4     -123,2     

Operationel leasing udeladt  15,5      15,9      18,9      22,4      27,7     
Afskrivning på leasede aktiver -12,1     -12,5     -15,0     -18,1     -23,0     

Administrative omkostninger -21,1     -24,3     -29,6     -33,0     -43,4     
Ekstraordinære omkostninger  -        -       -2,8     -2,6     -1,0     
Licensindtægt  5,5      6,2      6,7      7,5      8,9     
Andre driftsindtægter og -omkostninger  0,1      0,1      0,1      0,2     -0,1     
Korrigeret EBIT  23,1      27,5      28,1      33,8      44,3     
Skat på EBIT -7,1     -7,9     -7,8     -8,6     -11,5     
NOPAT  16,1      19,6      20,4      25,3      32,8     
Rente vedr. leasede aktiver -3,4     -3,4     -3,9     -4,3     -4,7     
Skatteskjold  1,0      1,0      1,1      1,1      1,2     
Finansielle indtægter  0,0      0,0      0,0      0,0      0,3     
Skatteskjold -0,0     -0,0     -0,0     -0,0     -0,1     
Finansielle omkostninger -0,4     -0,1     -0,2     -0,8     -1,3     
Skatteskjold  0,1      0,0      0,1      0,2      0,3     
Profit fra equity-method investments  0,1      0,2      0,1      0,2      0,3     
Skatteskjold -0,0     -0,0     -0,0     -0,1     -0,1     
Resultat  13,5      17,3      17,6      21,6      28,9     
Heraf minoritetsinteresser -0,0      -        -        -        -       
Heraf aktionærer  13,6      17,3      17,6      21,6      28,9     
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Bilag 28: Ted Baker investeret kapital 

Investeret kapital opgjort som operationelle aktiver fratrukket operationelle forpligtelser: 

Reformuleret balance - Investeret Kapital 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Immaterielle aktiver  0,6      1,0      1,0      1,0      6,1     

Materielle aktiver  25,5      28,4      35,7      45,4      45,1     

Periodeafgrænsningsposter  0,8      0,8      0,7      0,7      0,6     

Operationel leasing aktiv  98,0      98,1      113,0      126,2      136,8     

Langfristede operationelle aktiver  125,0      128,3      150,3      173,3      188,5     

Varebeholdninger  33,5      42,5      51,9      67,7      80,4     
Tilgodehavender fra salg af varer og 
tjenesteydelser  19,7      27,4      30,6      34,1      34,8     

Kortristede operationelle aktiver  53,1      69,9      82,5      101,8      115,2     

Operationelle aktiver  178,2      198,1      232,8      275,1      303,8     

Leverandører af varer og tjenesteydelser -24,8     -35,0     -35,3     -40,8     -45,3     

Skyldig selskabsskat -3,5     -3,8     -3,4     -4,4     -3,9     

Kortfristede operationelle forpligtelser -28,3     -38,7     -38,6     -45,2     -49,1     

Langfristede operationelle forpligtelser  -        -        -        -        -       

Operationelle forpligtelser -28,3     -38,7     -38,6     -45,2     -49,1     

INVESTERET KAPITAL  149,9      159,4      194,1      229,9      254,6     
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Investeret kapital opgjort som egenkapital tillagt nettorentebærende gæld: 

Reformuleret balance - Investeret Kapital 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Aktiekapital  2,2      2,2      2,2      2,2      2,2     

Overkurs  9,1      9,1      9,1      9,1      9,1     

Andre reserver -0,0     -0,1     -0,3      0,1     -1,9     

Reserve for valutaomregning  0,1      0,2      0,1      0,3     -3,0     

Overført resultat  54,9      64,6      74,1      87,2      105,6     

Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser -0,1      -        -        -        -       

Egenkapital  66,2      76,0      85,2      98,9      112,1     

Kassekredit  -        -        6,8      19,9      37,3     

Finansielle instrumenter  0,3      0,5      1,1      0,3      3,1     

Kortfristede finansielle forpligtelser  0,3      0,5      7,9      20,1      40,4     

Udskudt skatteforpligtelse  1,3      1,5      1,4      0,5      -       

Operationel leasing forpligtelse  98,0      98,1      113,0      126,2      136,8     

Langfristede finansielle forpligtelser  99,4      99,7      114,4      126,7      136,8     

Finansielle forpligtelser  99,7      100,1      122,2      146,9      177,2     

Equity-method investments -0,2     -0,3     -0,5     -0,7     -1,0     

Udskudt skatteaktiv -1,6     -2,5     -3,4     -4,5     -4,5     

Langfristede finansielle aktiver -1,8     -2,8     -3,9     -5,2     -5,5     

Tilgodehavender fra equity-method investments -0,3     -0,3     -0,4     -0,2     -0,2     

Finansielle instrumenter -0,3     -0,1     -0,4     -0,5     -0,5     

Likvide beholdninger -13,7     -13,5     -8,6     -9,8     -28,5     

Kortfristede finansielle aktiver -14,2     -13,9     -9,4     -10,6     -29,2     

Finansielle aktiver  -16,0     -16,7     -13,3     -15,8     -34,7     

INVESTERET KAPITAL  149,9      159,4      194,1      229,9      254,6     
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Bilag 29: EBITDA-margin, eksklusiv operationel leasing 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0% 

7,0% 

9,0% 

11,0% 

13,0% 

15,0% 

17,0% 

19,0% 

21,0% 

23,0% 

25,0% 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

IC Companys Columbia Hugo Boss Ralph Lauren Ted Baker 



 

129 

Bilag 30: EBITDA-margin, inklusiv operationel leasing 
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Bilag 31: Afskrivninger i % af omsætning 
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Bilag 32: EBIT-margin før skat, eksklusiv operationel leasing 
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Bilag 33: EBIT-margin før skat, inklusiv operationel leasing 
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Bilag 34: EBIT-margin efter skat, eksklusiv operationel leasing 
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Bilag 35: ROIC før skat, eksklusiv operationel leasing 
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Bilag 36: ROIC før skat, inklusiv operationel leasing 
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Bilag 37: ROIC efter skat, eksklusiv operationel leasing 
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Bilag 38: IC Companys investeret kapital, days on hand 

Days on hand 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Goodwill  31,5      31,7      30,5      28,4     

Software og IT systemer  4,0      6,0      6,3      4,5     

Varemærkerettigheder  0,0      0,0      -        -       

Lejerettigheder  3,1      2,9      2,4      1,9     

Øvrige immaterielle aktiver  2,2      1,8      0,7      0,3     

Grunde og bygninger  25,3      24,0      11,9      1,1     

Indretning af lejede lokaler  17,4      14,3      10,0      6,8     

Driftsmateriel og inventar  15,1      13,2      9,6      7,1     

Materielle aktiver under opførelse  1,1      0,7      0,7      0,9     

Operationel leasing aktiv  103,9      96,9      69,2      41,2     

Langfristede operationelle aktiver  203,6      191,5      141,3      92,3     

Varebeholdninger  59,9      66,5      61,0      56,7     

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser  35,0      44,4      44,6      41,7     

Tilgodehavende selskabsskat  4,9      5,2      6,8      7,2     

Andre tilgodehavender, ekskl. Finansielle instrumenter  9,5      7,7      7,5      8,1     

Periodeafgrænsningsposter  15,4      15,5      13,8      11,6     

Aktiver bestemt for salg  -        -        10,7      20,3     

Kortfristede operationelle aktiver  124,7      139,3      144,3      145,6     

Operationelle aktiver  328,3      330,8      285,6      237,8     

Langfristede hensatte forpligtelser -0,2     -0,6     -1,4     -1,1     
Andre langfristede gældsforpligtelser, ekskl. Finansielle 
instrumenter -2,7     -5,3     -2,6      -       

Langfristede operationelle forpligtelser -2,8     -5,9     -4,0     -1,1     

Leverandører af varer og tjenesteydelser -56,3     -58,4     -60,6     -49,8     

Skyldig selskabsskat -1,7     -2,2     -3,6     -4,3     
Andre kortfristede gældsforpligtelser, ekskl. Finansielle 
instrumenter -41,1     -37,7     -19,0     -2,2     

Kortfristede hensatte forpligtelser  -        -       -7,4     -10,0     

Kortfristede operationelle forpligtelser -99,1     -98,3     -90,6     -66,3     

Operationelle forpligtelser -101,9     -104,1     -94,6     -67,5     

INVESTERET KAPITAL  226,4      226,7      191,1      170,3     

 

Baseret på gennemsnitstal. 
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Bilag 39: Columbia investeret kapital, days on hand 

Days on hand 2010 2011 2012 2013 

Materielle aktiver, netto  55,5      50,2      55,1      57,7     

Immaterielle aktiver, netto  8,3      8,4      8,3      7,9     

Goodwill  3,3      3,1      3,1      3,1     

Andre langfristede aktiver, ekskl. Deferred Compensation Plan  4,9      5,5      4,9      4,2     

Operationel leasing aktiv  52,7      45,6      48,2      50,2     

Langfristede operationelle aktiver  124,6      112,9      119,6      123,1     

Tilgodehavender, netto  63,9      69,3      73,9      68,5     

Varelager, netto  65,1      72,2      78,5      74,0     

Periodeafgrænsningsposter  7,3      6,9      8,1      7,7     

Kortfristede operationelle aktiver  136,3      148,3      160,6      150,1     

Operationelle aktiver  260,9      261,2      280,2      273,3     
Andre langfristede forpligtelser, ekskl. Deferred Compensation 
Plan -4,1     -4,4     -4,8     -5,1     

Skyldig selskabsskat -4,8     -3,7     -2,9     -2,7     

Langfristede operationelle forpligtelser -8,9     -8,1     -7,7     -7,8     

Leverandører af varer og tjenesteydelser -28,3     -29,7     -31,4     -33,7     

Hensatte forpligtelser -20,6     -22,0     -22,6     -24,1     

Skyldig selskabsskat -2,8     -3,0     -1,8     -1,2     

Kortfristede operationelle forpligtelser -51,7     -54,8     -55,8     -59,1     

Operationelle forpligtelser -60,6     -62,9     -63,5     -66,9     

INVESTERET KAPITAL  200,2      198,3      216,6      206,3     

 

Baseret på gennemsnitstal. 
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Bilag 40: Hugo Boss investeret kapital, days on hand 

Days on hand 2010 2011 2012 2013 

Immaterielle aktiver  23,8      23,4      21,7      20,8     

Materielle aktiver  55,7      48,1      49,3      53,7     

Forudbetalt leje, langfristede finansielle aktiver  -        0,2      0,2      -       

Langfristede tilgodehavende selskabsskat  0,7      0,5      0,4      0,3     

Andre langfristede aktiver  0,8      0,5      0,4      0,5     

Operationel leasing aktiv  99,9      96,9      99,1      124,9     

Langfristede operationelle aktiver  180,7      169,7      171,2      200,2     

Varebeholdninger  71,1      73,0      68,2      64,5     
Tilgodehavender fra salg af varer og 
tjenesteydelser  28,5      26,9      29,9      32,6     

Kortfristet tilgodehavende selskabsskat  2,4      1,5      1,5      1,6     

Forudbetalt leje, kortfristede finansielle aktiver  -        1,0      2,1      2,1     

Andre kortfristede aktiver  11,6      11,6      10,2      9,7     

Aktiver bestemt for salg  0,1      0,1      -        -       

Kortfristede operationelle aktiver  113,8      114,2      111,7      110,5     

Operationelle aktiver  294,5      283,9      282,9      310,7     

Langfristede hensatte forpligtelser, ekskl. Pension -7,5     -5,2     -3,3     -3,4     

Andre langfristede forpligtelser -5,4     -3,7     -2,3     -3,3     

Langfristede operationelle forpligtelser -12,8     -8,9     -5,6     -6,7     

Kortfristede hensatte forpligtelser -14,8     -15,4     -13,8     -14,1     

Skyldig selskabsskat -5,7     -6,5     -6,7     -8,5     

Leverandører af varer og tjenesteydelser -35,2     -36,1     -34,7     -34,3     

Andre kortfristede forpligtelser -10,3     -12,1     -13,3     -13,0     

Kortfristede operationelle forpligtelser -66,0     -70,1     -68,6     -69,8     

Operationelle forpligtelser -78,8     -79,0     -74,2     -76,5     

INVESTERET KAPITAL  215,7      204,9      208,7      234,1     

 

Baseret på gennemsnitstal. 
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Bilag 41: Ralph Lauren investeret kapital, days on hand 

Days on hand 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Tilgodehavdender fra salg af varer og tjenesteydelser  26,2      26,0      26,1      25,3     
Varebeholdninger  38,4      40,5      45,0      46,3     
Tilgodehavdende selskabsskat  1,8      2,0      1,2      2,2     
Periodeafgrænsningsposter, ekskl. Finansiel  7,3      6,8      7,3      8,9     
Kortfristede operationelle aktiver  73,7      75,3      79,6      82,6     
Materielle aktiver  47,3      43,9      47,1      54,5     
Goodwill  63,7      53,0      51,1      46,7     
Immaterielle aktiver  23,9      19,6      17,8      15,1     
Andre langfristede aktiver, ekskl. Finansiel  6,1      5,1      4,5      3,7     
Operationel leasing aktiv  99,6      85,6      91,2      93,9     
Langristede operationelle aktiver  240,6      207,2      211,7      213,9     
Operationelle aktiver  314,2      282,5      291,2      296,6     
Leverandører af varer og tjenesteydelser -9,3     -8,4     -8,5     -8,5     
Skyldig selskabsskat -1,5     -2,1     -3,0     -2,9     
Skyldige omkostninger, ekskl. Finansiel -39,5     -36,1     -35,1     -32,2     
Kortfristede operationelle forpligtelser -50,2     -46,7     -46,6     -43,6     
Andre langfristede forpligtelser, ekskl. Finansiel -20,8     -16,2     -15,1     -13,8     
Langfristede operationelle forpligtelser -20,8     -16,2     -15,1     -13,8     
Operationelle forpligtelser -71,0     -62,8     -61,7     -57,4     
INVESTERET KAPITAL  243,3      219,7      229,5      239,2     
 

Baseret på gennemsnitstal. 
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Bilag 42: Ted Baker investeret kapital, days on hand 

Days on hand 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Immaterielle aktiver  1,6      1,6      1,4      3,9     

Materielle aktiver  51,7      53,5      57,4      50,6     

Periodeafgrænsningsposter  1,6      1,2      1,0      0,7     

Operationel leasing aktiv  188,1      176,2      169,2      147,1     

Langfristede operationelle aktiver  242,9      232,5      228,9      202,3     

Varebeholdninger  72,8      78,8      84,6      82,8     
Tilgodehavender fra salg af varer og 
tjenesteydelser  45,2      48,4      45,8      38,5     

Kortristede operationelle aktiver  118,0      127,2      130,3      121,3     

Operationelle aktiver  360,9      359,7      359,2      323,7     

Leverandører af varer og tjenesteydelser -57,3     -58,6     -53,8     -48,1     

Skyldig selskabsskat -7,0     -5,9     -5,5     -4,6     

Kortfristede operationelle forpligtelser -64,3     -64,6     -59,3     -52,7     

Langfristede operationelle forpligtelser  -        -        -        -       

Operationelle forpligtelser -64,3     -64,6     -59,3     -52,7     

INVESTERET KAPITAL  296,6      295,1      300,0      270,9     

 

Baseret på gennemsnitstal. 
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Bilag 43: Nettoarbejdskapital, days on hand 

Vigtigste elementer af NWC 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Varebeholdninger         
IC Companys  59,85      66,46      60,98      56,69     
Columbia  65,09      72,20      78,54      73,98     
Hugo Boss  71,12      73,02      68,15      64,47     
Ralph Lauren  38,35      40,51      45,03      46,29     
Ted Baker  72,83      78,77      84,56      82,81     
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser     
IC Companys  34,97      44,44      44,55      41,66     
Columbia  63,91      69,25      73,94      68,50     
Hugo Boss  28,46      26,92      29,88      32,65     
Ralph Lauren  26,23      25,98      26,05      25,27     
Ted Baker  45,15      48,39      45,77      38,53     
Leverandører af varer og tjenesteydelser       
IC Companys -56,28     -58,41     -60,65     -49,83     
Columbia -28,29     -29,71     -31,40     -33,74     
Hugo Boss -35,23     -36,12     -34,74     -34,26     
Ralph Lauren -9,26     -8,45     -8,49     -8,46     
Ted Baker -57,30     -58,64     -53,81     -48,13     
Likviditetscyklus (målt i 
dage)         
IC Companys  38,55      52,49      44,89      48,51     
Columbia  100,71      111,74      121,09      108,74     
Hugo Boss  64,35      63,83      63,30      62,86     
Ralph Lauren  55,32      58,04      62,60      63,11     
Ted Baker  60,68      68,52      76,52      73,21     

     Total NWC likviditetscyklus 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
IC Companys  25,61      40,99      43,03      58,94     
Columbia  84,60      93,54      104,74      91,06     
Hugo Boss  47,78      44,14      43,16      40,70     
Ralph Lauren  23,45      28,63      33,01      39,04     
Ted Baker  53,71      62,58      71,07      68,62     
 

Baseret på gennemsnitstal. 
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Bilag 44: Omsætningsvækst, enkelte brands 
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Bilag 45: EBITDA-margin, enkelte brands 
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Bilag 46: Peak Performance, omsætningsvækst sammenlignet med konkurrenter 
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Bilag 47: Peak Performance, EBITDA-margin sammenlignet med konkurrenter 
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Bilag 48: Tiger of Sweden og By Malene Birger, omsætningsvækst sammenlignet med 

konkurrenter 
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Bilag 49: Tiger of Sweden og By Malene Birger, EBITDA-margin sammenlignet med 

konkurrenter 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

2011/12 2012/13 2013/14 

Tiger of Sweden By Malene Birger Hugo Boss 

Ralph Lauren Tommy Hilfiger Ted Baker 



 

149 

Bilag 50: Budgettering af omsætningsvæksten 

Uden kapitalfond 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Nettoomsætning  2.734,8      2.929,0      3.183,9      3.474,3      3.743,8     

Omsætningsvækst 6,7% 7,1% 8,7% 9,1% 7,8% 

Peak Performance  938,9      948,3      967,3      986,6      1.016,2     

Omsætningsvækst 1,0% 1,0% 2,0% 2,0% 3,0% 

Tiger of Sweden  1.006,1      1.146,9      1.330,4      1.543,3      1.728,5     

Omsætningsvækst 14,0% 14,0% 16,0% 16,0% 12,0% 

By Malene Birger  360,9      400,6      448,7      502,5      552,8     

Omsætningsvækst 10,5% 11,0% 12,0% 12,0% 10,0% 

Ikke-kerneforretning  428,9      433,2      437,6      441,9      446,4     

Omsætningsvækst 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Effektivisering 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Nettoomsætning  2.691,3      2.803,8      2.923,9      3.021,7      3.100,3     

Omsætningsvækst 5,0% 4,2% 4,3% 3,3% 2,6% 

Peak Performance  938,9      948,3      957,8      967,3      977,0     

Omsætningsvækst 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Tiger of Sweden  970,8      1.048,4      1.132,3      1.200,2      1.248,2     

Omsætningsvækst 10,0% 8,0% 8,0% 6,0% 4,0% 

By Malene Birger  352,7      373,9      396,3      412,2      428,7     

Omsætningsvækst 8,0% 6,0% 6,0% 4,0% 4,0% 

Ikke-kerneforretning  428,9      433,2      437,6      441,9      446,4     

Omsætningsvækst 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Ekspansion 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Nettoomsætning  2.776,4      3.023,6      3.350,0      3.727,7      4.131,1     

Omsætningsvækst 8,3% 8,9% 10,8% 11,3% 10,8% 

Peak Performance  948,2      967,2      1.005,8      1.046,1      1.098,4     

Omsætningsvækst 2,0% 2,0% 4,0% 4,0% 5,0% 

Tiger of Sweden  1.023,7      1.187,5      1.401,2      1.653,5      1.918,0     

Omsætningsvækst 16,0% 16,0% 18,0% 18,0% 16,0% 

By Malene Birger  375,6      435,7      505,4      586,3      668,3     

Omsætningsvækst 15,0% 16,0% 16,0% 16,0% 14,0% 

Ikke-kerneforretning  428,9      433,2      437,6      441,9      446,4     

Omsætningsvækst 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 
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Uden kapitalfond 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

Nettoomsætning  4.041,4      4.264,3      4.503,0      4.640,6      4.782,9     

Omsætningsvækst 8,0% 5,5% 5,6% 3,1% 3,1% 

Peak Performance  1.046,7      1.067,6      1.089,0      1.110,7      1.133,0     

Omsætningsvækst 3,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

Tiger of Sweden  1.935,9      2.090,7      2.258,0      2.348,3      2.442,3     

Omsætningsvækst 12,0% 8,0% 8,0% 4,0% 4,0% 

By Malene Birger  608,0      650,6      696,1      717,0      738,5     

Omsætningsvækst 10,0% 7,0% 7,0% 3,0% 3,0% 

Ikke-kerneforretning  450,8      455,3      459,9      464,5      469,1     

Omsætningsvækst 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Effektivisering 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

Nettoomsætning  3.181,6      3.261,3      3.343,6      3.423,8      3.506,7     

Omsætningsvækst 2,6% 2,5% 2,5% 2,4% 2,4% 

Peak Performance  986,8      996,7      1.006,6      1.016,7      1.026,9     

Omsætningsvækst 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Tiger of Sweden  1.298,2      1.350,1      1.404,1      1.460,3      1.518,7     

Omsætningsvækst 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

By Malene Birger  445,8      459,2      473,0      482,4      492,1     

Omsætningsvækst 4,0% 3,0% 3,0% 2,0% 2,0% 

Ikke-kerneforretning  450,8      455,3      459,9      464,5      469,1     

Omsætningsvækst 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Ekspansion 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

Nettoomsætning  4.550,2      4.961,8      5.338,8      5.664,1      5.934,9     

Omsætningsvækst 10,1% 9,0% 7,6% 6,1% 4,8% 

Peak Performance  1.164,3      1.234,1      1.295,8      1.347,7      1.401,6     

Omsætningsvækst 6,0% 6,0% 5,0% 4,0% 4,0% 

Tiger of Sweden  2.186,5      2.448,9      2.693,8      2.909,3      3.083,9     

Omsætningsvækst 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 

By Malene Birger  748,5      823,4      889,3      942,6      980,3     

Omsætningsvækst 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 

Ikke-kerneforretning  450,8      455,3      459,9      464,5      469,1     

Omsætningsvækst 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 
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Bilag 51: Budgettering af EBITDA-margin 

Uden kapitalfond 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

EBITDA  243,2      321,2      372,6      409,2      476,0     

EBITDA-margin 8,9% 11,0% 11,7% 11,8% 12,7% 

Peak Performance  89,2      94,8      106,4      108,5      121,9     

EBITDA-margin 9,5% 10,0% 11,0% 11,0% 12,0% 

Tiger of Sweden  120,7      143,4      173,0      200,6      242,0     

EBITDA-margin 12,0% 12,5% 13,0% 13,0% 14,0% 

By Malene Birger  39,7      44,1      53,8      60,3      71,9     

EBITDA-margin 11,0% 11,0% 12,0% 12,0% 13,0% 

Ikke-kerneforretning  38,6      39,0      39,4      39,8      40,2     

EBITDA-margin 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 

Effektivisering 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

EBITDA  265,4      348,2      389,2      407,4      418,7     

EBITDA-margin 9,9% 12,4% 13,3% 13,5% 13,5% 

Peak Performance  103,3      113,8      124,5      125,8      127,0     

EBITDA-margin 11,0% 12,0% 13,0% 13,0% 13,0% 

Tiger of Sweden  126,2      146,8      169,8      180,0      187,2     

EBITDA-margin 13,0% 14,0% 15,0% 15,0% 15,0% 

By Malene Birger  42,3      48,6      55,5      61,8      64,3     

EBITDA-margin 12,0% 13,0% 14,0% 15,0% 15,0% 

Ikke-kerneforretning  38,6      39,0      39,4      39,8      40,2     

EBITDA-margin 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 

Ekspansion 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

EBITDA  229,1      300,2      363,7      407,3      490,5     

EBITDA-margin 8,3% 9,9% 10,9% 10,9% 11,9% 

Peak Performance  85,3      87,0      100,6      104,6      120,8     

EBITDA-margin 9,0% 9,0% 10,0% 10,0% 11,0% 

Tiger of Sweden  112,6      130,6      168,1      198,4      249,3     

EBITDA-margin 11,0% 11,0% 12,0% 12,0% 13,0% 

By Malene Birger  37,6      43,6      55,6      64,5      80,2     

EBITDA-margin 10,0% 10,0% 11,0% 11,0% 12,0% 

Ikke-kerneforretning  38,6      39,0      39,4      39,8      40,2     

EBITDA-margin 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 
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Uden kapitalfond 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

EBITDA  516,2      584,5      619,1      638,8      659,2     

EBITDA-margin 12,8% 13,7% 13,7% 13,8% 13,8% 

Peak Performance  125,6      138,8      141,6      144,4      147,3     

EBITDA-margin 12,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 

Tiger of Sweden  271,0      313,6      338,7      352,2      366,3     

EBITDA-margin 14,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 

By Malene Birger  79,0      91,1      97,5      100,4      103,4     

EBITDA-margin 13,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 

Ikke-kerneforretning  40,6      41,0      41,4      41,8      42,2     

EBITDA-margin 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 

Effektivisering 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

EBITDA  430,5      441,9      453,8      465,4      477,3     

EBITDA-margin 13,5% 13,6% 13,6% 13,6% 13,6% 

Peak Performance  128,3      129,6      130,9      132,2      133,5     

EBITDA-margin 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 

Tiger of Sweden  194,7      202,5      210,6      219,0      227,8     

EBITDA-margin 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 

By Malene Birger  66,9      68,9      70,9      72,4      73,8     

EBITDA-margin 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 

Ikke-kerneforretning  40,6      41,0      41,4      41,8      42,2     

EBITDA-margin 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 

Ekspansion 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

EBITDA  531,1      614,3      663,7      706,4      741,6     

EBITDA-margin 11,7% 12,4% 12,4% 12,5% 12,5% 

Peak Performance  116,4      123,4      129,6      134,8      140,2     

EBITDA-margin 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 

Tiger of Sweden  284,3      342,8      377,1      407,3      431,7     

EBITDA-margin 13,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 

By Malene Birger  89,8      107,0      115,6      122,5      127,4     

EBITDA-margin 12,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 

Ikke-kerneforretning  40,6      41,0      41,4      41,8      42,2     

EBITDA-margin 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 
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Bilag 52: Budgettering af af- og nedskrivninger 

Uden kapitalfond 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 
Af- og 
nedskrivninger -82,0     -87,9     -95,5     -104,2     -112,3     -141,4     -149,2     -157,6     -162,4     -167,4     

I % af omsætning 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 

Effektivisering 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 
Af- og 
nedskrivninger -80,7     -84,1     -87,7     -90,7     -93,0     -95,4     -97,8     -100,3     -102,7     -105,2     

I % af omsætning 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 

Ekspansion 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 
Af- og 
nedskrivninger -83,3     -90,7     -100,5     -130,5     -144,6     -159,3     -198,5     -213,6     -226,6     -237,4     

I % af omsætning 3,0% 3,0% 3,0% 3,5% 3,5% 3,5% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 
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Bilag 53: Budgettering af EBIT-margin 

Uden kapitalfond 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

EBIT  161,2      233,4      277,1      305,0      363,6      374,8      435,2      461,5      476,4      491,8     

EBIT-margin 5,9% 8,0% 8,7% 8,8% 9,7% 9,3% 10,2% 10,2% 10,3% 10,3% 

Effektivisering 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

EBIT  184,7      264,1      301,5      316,7      325,7      335,0      344,1      353,5      362,7      372,1     

EBIT-margin 6,9% 9,4% 10,3% 10,5% 10,5% 10,5% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 

Ekspansion 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

EBIT  145,8      209,5      263,2      276,8      345,9      371,8      415,8      450,2      479,9      504,2     

EBIT-margin 5,3% 6,9% 7,9% 7,4% 8,4% 8,2% 8,4% 8,4% 8,5% 8,5% 
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Bilag 54: Budgettering af fuld balance 

Effektiviseringsstrategi - aktiver: 

  2013/14 2014/15 åbning 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Goodwill  199,3      2.759,9      2.759,9      2.759,9      2.759,9      2.759,9     

Software og IT systemer  26,9      26,9      26,9      26,9      26,9      26,9     

Varemærkerettigheder  -        -        -        -        -        -       

Lejerettigheder  11,5      11,5      11,5      11,5      11,5      11,5     

Øvrige immaterielle aktiver  4,8      4,8      4,8      4,8      4,8      4,8     

Grunde og bygninger  7,7      7,7      7,7      7,7      7,7      7,7     

Indretning af lejede lokaler  43,5      43,5      43,5      43,5      43,5      43,5     

Driftsmateriel og inventar  50,5      50,5      50,5      50,5      50,5      50,5     

Materielle aktiver under opførelse  6,3      6,3      6,3      6,3      6,3      6,3     

Langfristede operationelle aktiver  350,5      2.911,1      2.911,1      2.911,1      2.911,1      2.911,1     

Varebeholdninger  396,3      396,3      411,9      420,6      429,8      430,8     
Tilgodehavender fra salg af varer og 
tjenesteydelser  293,9      293,9      305,5      311,9      318,7      319,5     

Tilgodehavende selskabsskat  44,0      44,0      46,2      48,1      50,2      51,9     

Andre tilgodehavender, ekskl. Fin. In.  73,3      73,3      77,0      80,2      83,6      86,4     

Periodeafgrænsningsposter  79,4      79,4      83,4      86,8      90,6      93,6     

Aktiver bestemt for salg  144,5      144,5     0 0 0 0 

Kortfristede operationelle aktiver  1.031,4      1.031,4      923,9      947,6      972,9      982,2     

Operationelle aktiver  1.381,9      3.942,5      3.835,0      3.858,7      3.884,0      3.893,3     

Kapitalandele i associerede virksomheder  111,0      111,0      111,0      111,0      111,0      111,0     

Langfristede finansielle aktiver  35,8      35,8      35,8      35,8      35,8      35,8     

Udskudt skatteaktiv  62,1      62,1      62,1      62,1      62,1      62,1     

Langfristede finansielle aktiver  208,9      208,9      208,9      208,9      208,9      208,9     

Værdipapirer  101,1      101,1      101,1      101,1      101,1      101,1     

Likvide beholdninger  123,9      123,9      115,7      113,4      111,0      104,0     

Finansielle instrumenter, andre tilgodehavender  18,5      18,5      18,5      18,5      18,5      18,5     

Kortfristede finansielle aktiver  243,5      243,5      235,3      233,0      230,6      223,6     

Finansielle aktiver   452,4      452,4      444,2      441,9      439,5      432,5     

AKTIVER I ALT  1.834,3      4.394,9      4.279,2      4.300,6      4.323,5      4.325,9     
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  2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

Goodwill  2.759,9      2.759,9      2.759,9      2.759,9      2.759,9      2.759,9     

Software og IT systemer  26,9      26,9      26,9      26,9      26,9      26,9     

Varemærkerettigheder  -        -        -        -        -        -       

Lejerettigheder  11,5      11,5      11,5      11,5      11,5      11,5     

Øvrige immaterielle aktiver  4,8      4,8      4,8      4,8      4,8      4,8     

Grunde og bygninger  7,7      7,7      7,7      7,7      7,7      7,7     

Indretning af lejede lokaler  43,5      43,5      43,5      43,5      43,5      43,5     

Driftsmateriel og inventar  50,5      50,5      50,5      50,5      50,5      50,5     

Materielle aktiver under opførelse  6,3      6,3      6,3      6,3      6,3      6,3     

Langfristede operationelle aktiver  2.911,1      2.911,1      2.911,1      2.911,1      2.911,1      2.911,1     

Varebeholdninger  433,2      440,1      446,6      457,9      468,9      480,2     

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser  321,3      326,4      331,2      339,6      347,7      356,2     

Tilgodehavende selskabsskat  53,2      54,6      56,0      57,4      58,8      60,2     

Andre tilgodehavender, ekskl. Fin. In.  88,7      91,0      93,3      95,6      97,9      100,3     

Periodeafgrænsningsposter  96,0      98,5      101,0      103,6      106,1      108,6     

Aktiver bestemt for salg 0 0 0 0 0 0 

Kortfristede operationelle aktiver  992,4      1.010,7      1.028,1      1.054,1      1.079,4      1.105,5     

Operationelle aktiver  3.903,5      3.921,7      3.939,2      3.965,1      3.990,5      4.016,6     

Kapitalandele i associerede virksomheder  111,0      111,0      111,0      111,0      111,0      111,0     

Langfristede finansielle aktiver  35,8      35,8      35,8      35,8      35,8      35,8     

Udskudt skatteaktiv  62,1      62,1      62,1      62,1      62,1      62,1     

Langfristede finansielle aktiver  208,9      208,9      208,9      208,9      208,9      208,9     

Værdipapirer  101,1      101,1      101,1      101,1      101,1      101,1     

Likvide beholdninger  99,1      98,9      98,6      279,6      546,3      823,0     

Finansielle instrumenter, andre tilgodehavender  18,5      18,5      18,5      18,5      18,5      18,5     

Kortfristede finansielle aktiver  218,7      218,5      218,2      399,2      665,9      942,6     

Finansielle aktiver   427,6      427,4      427,1      608,1      874,8      1.151,5     

AKTIVER I ALT  4.331,0      4.349,2      4.366,3      4.573,2      4.865,3      5.168,0     
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Effektiviseringsstrategi – passiver: 

Egenkapital  831,7      1.976,3      2.054,6      2.196,8      2.371,0      2.561,3     

Langfristede hensatte forpligtelser  4,0      4,0      4,0      4,0      4,0      4,0     
Andre langfristede gældsforpligtelser, ekskl. Fin. 
In.  -        -       

   
  

Langfristede operationelle forpligtelser  4,0      4,0      4,0      4,0      4,0      4,0     

Leverandører af varer og tjenesteydelser  289,6      289,6      395,3      415,9      438,1      457,2     

Skyldig selskabsskat  31,4      31,4      33,0      34,3      35,8      37,0     
Andre kortfristede gældsforpligtelser, ekskl. Fin. 
In.  15,8      15,8      16,6      17,3      18,0      18,6     

Kortfristede hensatte forpligtelser  42,9      42,9      45,0      46,9      48,9      50,6     

Kortfristede operationelle forpligtelser  379,7      379,7      489,9      514,5      540,8      563,4     

Operationelle forpligtelser  383,7      383,7      493,9      518,5      544,8      567,4     

Pensionsforpligtelser  9,4      9,4      9,4      9,4      9,4      9,4     

Udskudt skattepassiv  33,2      33,2      33,2      33,2      33,2      33,2     

Langfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter  -        -        -        -        -        -       

Finansielle instrumenter, andre gældsforpligtelser  16,8      16,8      16,8      16,8      16,8      16,8     

Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg  140,0      140,0      -        -        -        -       

First-lien seniorgæld 
 

 375,0      297,0      225,4      137,8      36,1     

Second-lien seniorgæld 
 

 375,0      297,0      225,4      137,8      36,1     

Mezzaninkapital 
 

 666,0      666,0      666,0      666,0      666,0     

Langfristede finansielle forpligtelser  199,4      1.615,4      1.319,4      1.176,3      1.001,1      797,5     

Kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter  137,1      137,1      128,9      126,6      124,2      117,2     

Finansielle instrumenter, andre gældsforpligtelser  282,4      282,4      282,4      282,4      282,4      282,4     

Kortfristede finansielle forpligtelser  419,5      419,5      411,3      409,0      406,6      399,6     

Finansielle forpligtelser  618,9      2.034,9      1.730,7      1.585,3      1.407,7      1.197,2     

FORPLIGTELSER I ALT  1.002,6      2.418,6      2.224,5      2.103,7      1.952,5      1.764,6     

PASSIVER I ALT  1.834,3      4.394,9      4.279,2      4.300,6      4.323,5      4.325,9     
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Egenkapital  2.763,7      2.983,6      3.223,3      3.484,3      3.758,5      4.042,9     

Langfristede hensatte forpligtelser  4,0      4,0      4,0      4,0      4,0      4,0     

Andre langfristede gældsforpligtelser, ekskl. Fin. In. 
    

  

Langfristede operationelle forpligtelser  4,0      4,0      4,0      4,0      4,0      4,0     

Leverandører af varer og tjenesteydelser  473,8      486,2      498,4      511,0      523,3      535,9     

Skyldig selskabsskat  38,0      39,0      39,9      41,0      41,9      43,0     

Andre kortfristede gældsforpligtelser, ekskl. Fin. In.  19,1      19,6      20,1      20,6      21,1      21,6     

Kortfristede hensatte forpligtelser  51,9      53,2      54,6      56,0      57,3      58,7     

Kortfristede operationelle forpligtelser  582,8      598,1      613,1      628,5      643,6      659,2     

Operationelle forpligtelser  586,8      602,1      617,1      632,5      647,6      663,2     

Pensionsforpligtelser  9,4      9,4      9,4      9,4      9,4      9,4     

Udskudt skattepassiv  33,2      33,2      33,2      33,2      33,2      33,2     

Langfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter  -        -        -        -        -        -       

Finansielle instrumenter, andre gældsforpligtelser  16,8      16,8      16,8      16,8      16,8      16,8     

Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg  -        -        -        -        -        -       

First-lien seniorgæld  -        -        -        -        -        -       

Second-lien seniorgæld  -        -        -        -        -        -       

Mezzaninkapital  526,4      309,6      72,4      -        -        -       

Langfristede finansielle forpligtelser  585,8      369,0      131,8      59,4      59,4      59,4     

Kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter  112,3      112,1      111,8      114,6      117,3      120,2     

Finansielle instrumenter, andre gældsforpligtelser  282,4      282,4      282,4      282,4      282,4      282,4     

Kortfristede finansielle forpligtelser  394,7      394,5      394,2      397,0      399,7      402,6     

Finansielle forpligtelser  980,5      763,5      526,0      456,4      459,1      462,0     

FORPLIGTELSER I ALT  1.567,3      1.365,6      1.143,0      1.088,9      1.106,8      1.125,2     

PASSIVER I ALT  4.331,0      4.349,2      4.366,3      4.573,2      4.865,3      5.168,0     
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Ekspansionsstrategi – aktiver: 

  2013/14 2014/15 åbning 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Goodwill  199,3      2.759,9      2.759,9      2.759,9      2.759,9      2.759,9     

Software og IT systemer  26,9      26,9      26,9      26,9      26,9      26,9     

Varemærkerettigheder  -        -        -        -        -        -       

Lejerettigheder  11,5      11,5      11,5      11,5      11,5      11,5     

Øvrige immaterielle aktiver  4,8      4,8      4,8      4,8      4,8      4,8     

Grunde og bygninger  7,7      7,7      7,7      7,7      7,7      7,7     

Indretning af lejede lokaler  43,5      43,5      43,5      43,5      43,5      43,5     

Driftsmateriel og inventar  50,5      50,5      106,0      166,5      233,5      270,8     

Materielle aktiver under opførelse  6,3      6,3      6,3      6,3      6,3      6,3     

Langfristede operationelle aktiver  350,5      2.911,1      2.966,6      3.027,1      3.094,1      3.131,4     

Varebeholdninger  396,3      396,3      429,2      467,4      517,9      576,3     
Tilgodehavender fra salg af varer og 
tjenesteydelser  293,9      293,9      318,3      346,7      384,1      427,4     

Tilgodehavende selskabsskat  44,0      44,0      47,7      51,9      57,5      64,0     

Andre tilgodehavender, ekskl. Fin. In.  73,3      73,3      79,4      86,5      95,8      106,6     

Periodeafgrænsningsposter  79,4      79,4      86,0      93,7      103,8      115,5     

Aktiver bestemt for salg  144,5      144,5     0 0 0 0 

Kortfristede operationelle aktiver  1.031,4      1.031,4      960,6      1.046,1      1.159,1      1.289,7     

Operationelle aktiver  1.381,9      3.942,5      3.927,2      4.073,2      4.253,2      4.421,1     

Kapitalandele i associerede virksomheder  111,0      111,0      111,0      111,0      111,0      111,0     

Langfristede finansielle aktiver  35,8      35,8      35,8      35,8      35,8      35,8     

Udskudt skatteaktiv  62,1      62,1      62,1      62,1      62,1      62,1     

Langfristede finansielle aktiver  208,9      208,9      208,9      208,9      208,9      208,9     

Værdipapirer  101,1      101,1      101,1      101,1      101,1      101,1     

Likvide beholdninger  123,9      123,9      122,7      132,3      148,3      166,8     

Finansielle instrumenter, andre tilgodehavender  18,5      18,5      18,5      18,5      18,5      18,5     

Kortfristede finansielle aktiver  243,5      243,5      242,3      251,9      267,9      286,4     

Finansielle aktiver   452,4      452,4      451,2      460,8      476,8      495,3     

AKTIVER I ALT  1.834,3      4.394,9      4.378,4      4.534,0      4.730,0      4.916,4     
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  2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

Goodwill  2.759,9      2.759,9      2.759,9      2.759,9      2.759,9      2.759,9     

Software og IT systemer  26,9      26,9      26,9      26,9      26,9      26,9     

Varemærkerettigheder  -        -        -        -        -        -       

Lejerettigheder  11,5      11,5      11,5      11,5      11,5      11,5     

Øvrige immaterielle aktiver  4,8      4,8      4,8      4,8      4,8      4,8     

Grunde og bygninger  7,7      7,7      7,7      7,7      7,7      7,7     

Indretning af lejede lokaler  43,5      43,5      43,5      43,5      43,5      43,5     

Driftsmateriel og inventar  312,1      357,6      357,6      357,6      357,6      357,6     

Materielle aktiver under opførelse  6,3      6,3      6,3      6,3      6,3      6,3     

Langfristede operationelle aktiver  3.172,7      3.218,2      3.218,2      3.218,2      3.218,2      3.218,2     

Varebeholdninger  638,7      703,5      767,1      825,4      875,7      917,5     

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser  473,6      521,7      568,9      612,1      649,4      680,5     

Tilgodehavende selskabsskat  70,9      78,1      85,2      91,6      97,2      101,9     

Andre tilgodehavender, ekskl. Fin. In.  118,1      130,1      141,9      152,7      162,0      169,7     

Periodeafgrænsningsposter  128,0      140,9      153,7      165,4      175,4      183,8     

Aktiver bestemt for salg 0 0 0 0 0 0 

Kortfristede operationelle aktiver  1.429,3      1.574,3      1.716,7      1.847,2      1.959,7      2.053,4     

Operationelle aktiver  4.602,0      4.792,5      4.934,9      5.065,3      5.177,9      5.271,6     

Kapitalandele i associerede virksomheder  111,0      111,0      111,0      111,0      111,0      111,0     

Langfristede finansielle aktiver  35,8      35,8      35,8      35,8      35,8      35,8     

Udskudt skatteaktiv  62,1      62,1      62,1      62,1      62,1      62,1     

Langfristede finansielle aktiver  208,9      208,9      208,9      208,9      208,9      208,9     

Værdipapirer  101,1      101,1      101,1      101,1      101,1      101,1     

Likvide beholdninger  186,5      207,1      227,2      245,7      261,6      274,8     

Finansielle instrumenter, andre tilgodehavender  18,5      18,5      18,5      18,5      18,5      18,5     

Kortfristede finansielle aktiver  306,1      326,7      346,8      365,3      381,2      394,4     

Finansielle aktiver   515,0      535,6      555,7      574,2      590,1      603,3     

AKTIVER I ALT  5.117,0      5.328,0      5.490,6      5.639,5      5.768,0      5.874,9     
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Ekspansionsstrategi – passiver: 

Egenkapital  831,7      1.976,3      2.025,5      2.124,0      2.262,7      2.412,1     

Langfristede hensatte forpligtelser  4,0      4,0      4,0      4,0      4,0      4,0     
Andre langfristede gældsforpligtelser, ekskl. Fin. 
In.  -        -       

   
  

Langfristede operationelle forpligtelser  4,0      4,0      4,0      4,0      4,0      4,0     

Leverandører af varer og tjenesteydelser  289,6      289,6      407,8      444,1      492,0      547,5     

Skyldig selskabsskat  31,4      31,4      34,0      37,0      41,0      45,7     
Andre kortfristede gældsforpligtelser, ekskl. Fin. 
In.  15,8      15,8      17,1      18,6      20,6      23,0     

Kortfristede hensatte forpligtelser  42,9      42,9      46,5      50,6      56,1      62,4     

Kortfristede operationelle forpligtelser  379,7      379,7      505,4      550,3      609,8      678,5     

Operationelle forpligtelser  383,7      383,7      509,4      554,3      613,8      682,5     

Pensionsforpligtelser  9,4      9,4      9,4      9,4      9,4      9,4     

Udskudt skattepassiv  33,2      33,2      33,2      33,2      33,2      33,2     

Langfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter  -        -        -        -        -        -       

Finansielle instrumenter, andre gældsforpligtelser  16,8      16,8      16,8      16,8      16,8      16,8     

Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg  140,0      140,0      -        -        -        -       

First-lien seniorgæld 
 

 375,0      349,9      349,9      340,8      315,8     

Second-lien seniorgæld 
 

 375,0      349,9      349,9      340,8      315,8     

Mezzaninkapital 
 

 666,0      666,0      666,0      666,0      666,0     

Langfristede finansielle forpligtelser  199,4      1.615,4      1.425,3      1.425,3      1.407,1      1.356,9     

Kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter  137,1      137,1      135,9      148,0      164,0      182,5     

Finansielle instrumenter, andre gældsforpligtelser  282,4      282,4      282,4      282,4      282,4      282,4     

Kortfristede finansielle forpligtelser  419,5      419,5      418,3      430,4      446,4      464,9     

Finansielle forpligtelser  618,9      2.034,9      1.843,6      1.855,7      1.853,5      1.821,8     

FORPLIGTELSER I ALT  1.002,6      2.418,6      2.353,0      2.410,0      2.467,3      2.504,3     

PASSIVER I ALT  1.834,3      4.394,9      4.378,4      4.534,0      4.730,0      4.916,4     
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Egenkapital  2.614,6      2.839,0      3.099,3      3.390,4      3.709,7      4.063,1     

Langfristede hensatte forpligtelser  4,0      4,0      4,0      4,0      4,0      4,0     

Andre langfristede gældsforpligtelser, ekskl. Fin. In. 
    

  

Langfristede operationelle forpligtelser  4,0      4,0      4,0      4,0      4,0      4,0     

Leverandører af varer og tjenesteydelser  606,7      668,3      728,7      784,1      831,9      871,6     

Skyldig selskabsskat  50,6      55,7      60,8      65,4      69,4      72,7     

Andre kortfristede gældsforpligtelser, ekskl. Fin. In.  25,5      28,0      30,6      32,9      34,9      36,6     

Kortfristede hensatte forpligtelser  69,1      76,1      83,0      89,3      94,8      99,3     

Kortfristede operationelle forpligtelser  751,9      828,2      903,1      971,7      1.031,0      1.080,3     

Operationelle forpligtelser  755,9      832,2      907,1      975,7      1.035,0      1.084,3     

Pensionsforpligtelser  9,4      9,4      9,4      9,4      9,4      9,4     

Udskudt skattepassiv  33,2      33,2      33,2      33,2      33,2      33,2     

Langfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter  -        -        -        -        -        -       

Finansielle instrumenter, andre gældsforpligtelser  16,8      16,8      16,8      16,8      16,8      16,8     

Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg  -        -        -        -        -        -       

First-lien seniorgæld  268,2      213,1      116,7      2,1      -        -       

Second-lien seniorgæld  268,2      213,1      116,7      2,1      -        -       

Mezzaninkapital  666,0      666,0      666,0      666,0      404,2      95,3     

Langfristede finansielle forpligtelser  1.261,8      1.151,6      958,9      729,6      463,6      154,7     

Kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter  202,2      222,7      242,9      261,4      277,3      290,5     

Finansielle instrumenter, andre gældsforpligtelser  282,4      282,4      282,4      282,4      282,4      282,4     

Kortfristede finansielle forpligtelser  484,6      505,1      525,3      543,8      559,7      572,9     

Finansielle forpligtelser  1.746,5      1.656,8      1.484,2      1.273,4      1.023,3      727,6     

FORPLIGTELSER I ALT  2.502,4      2.489,0      2.391,3      2.249,1      2.058,3      1.811,8     

PASSIVER I ALT  5.117,0      5.328,0      5.490,6      5.639,5      5.768,0      5.874,9     
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Bilag 55: Budgettering af CapEx 

Uden kapitalfond 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

CapEx -109,4     -117,2     -127,4     -139,0     -149,8     -161,7     -170,6     -180,1     -185,6     -191,3     

I % af omsætning 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

Effektivisering 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

CapEx -80,7     -84,1     -87,7     -90,7     -93,0     -95,4     -97,8     -100,3     -102,7     -105,2     

I % af omsætning 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 

Ekspansion 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

CapEx -138,8     -151,2     -167,5     -167,7     -185,9     -204,8     -198,5     -213,6     -226,6     -237,4     

I % af omsætning 5,0% 5,0% 5,0% 4,5% 4,5% 4,5% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 
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Bilag 56: Budgettering af nettoarbejdskapitalen 

Uden kapitalfond 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

Varebeholdninger  55,1      54,5      54,0      53,5      52,9      52,9      52,9      52,9      52,9      52,9     

Vækst -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tilgodehavender  40,9      40,5      40,0      39,6      39,3      39,3      39,3      39,3      39,3      39,3     

Vækst -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Leverandører -52,9     -53,4     -53,9     -54,5     -55,0     -55,0     -55,0     -55,0     -55,0     -55,0     

Vækst 30,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Nettoarbejdskapital, 
min  441,1      460,3      487,2      517,4      542,1      585,2      617,5      652,1      672,0      692,6     

I % af omsætning 16,1% 15,7% 15,3% 14,9% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 

Nettoarbejdskapital, IC  327,3      338,5      354,8      372,9      386,4      417,2      440,2      464,8      479,0      493,7     

I % af omsætning 12,0% 11,6% 11,1% 10,7% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 10,3% 

Effektivisering 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

Varebeholdninger  55,1      54,0      52,9      51,3      50,3      49,8      49,3      49,3      49,3      49,3     

Vækst -1,0% -2,0% -2,0% -3,0% -2,0% -1,0% -1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tilgodehavender  40,9      40,0      39,2      38,1      37,3      36,9      36,6      36,6      36,6      36,6     

Vækst -1,0% -2,0% -2,0% -3,0% -2,0% -1,0% -1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Leverandører -52,9     -53,4     -53,9     -54,5     -55,0     -55,0     -55,0     -55,0     -55,0     -55,0     

Vækst 30,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Nettoarbejdskapital, 
min  434,0      433,1      432,1      418,8      409,6      412,6      415,1      425,5      435,7      446,3     

I % af omsætning 16,1% 15,4% 14,8% 13,9% 13,2% 13,0% 12,7% 12,7% 12,7% 12,7% 

Nettoarbejdskapital, IC  322,1      316,5      310,5      293,1      280,7      280,3      279,4      286,5      293,4      300,5     

I % af omsætning 12,0% 11,3% 10,6% 9,7% 9,1% 8,8% 8,6% 8,6% 8,6% 8,6% 

Ekspansion 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

Varebeholdninger  55,7      55,7      55,7      55,7      55,7      55,7      55,7      55,7      55,7      55,7     

Vækst 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tilgodehavender  41,3      41,3      41,3      41,3      41,3      41,3      41,3      41,3      41,3      41,3     

Vækst 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Leverandører -52,9     -52,9     -52,9     -52,9     -52,9     -52,9     -52,9     -52,9     -52,9     -52,9     

Vækst 30,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Nettoarbejdskapital, 
min  455,3      495,8      549,3      611,2      677,4      746,1      813,6      875,4      928,7      973,1     

I % af omsætning 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% 

Nettoarbejdskapital, IC  339,8      370,0      410,0      456,2      505,6      556,9      607,2      653,4      693,2      726,3     

I % af omsætning 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 12,2% 
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Bilag 57: Primo beholdninger og rentebetalinger, effektiviseringsstrategi 

  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Primo beholdning 
     

Likvide beholdninger  123,9      115,7      113,4      111,0      104,0     

Tilgodehavender  293,9      305,5      311,9      318,7      319,5     

Kortfristede gældsforpligtelser  137,1      128,9      126,6      124,2      117,2     

First-lien seniorgæld  375,0      297,0      225,4      137,8      36,1     

Second-lien seniorgæld  375,0      297,0      225,4      137,8      36,1     

Mezzaninkapital  666,0      666,0      666,0      666,0      666,0     

      
Renter af bankindestående   1,9      1,7      1,7      1,7      1,6     

Renter af tilgodehavender  2,9      3,1      3,1      3,2      3,2     

Renter på kortfristet gæld -5,5     -5,2     -5,1     -5,0     -4,7     

Renter på almindelige poster -0,7     -0,4     -0,2     -0,1      0,1     

Renter på first-lien seniorgæld -11,3     -8,9     -6,8     -4,1     -1,1     
Renter på second-lien 
seniorgæld -15,0     -11,9     -9,0     -5,5     -1,4     

Renter på mezzaninkapital -53,3     -53,3     -53,3     -53,3     -53,3     

Renter på LBO poster -79,5     -74,1     -69,1     -62,9     -55,8     

Renter i alt -80,2     -74,4     -69,3     -63,0     -55,7     
 

  2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

Primo beholdning 
     

Likvide beholdninger  99,1      98,9      98,6      279,6      546,3     

Tilgodehavender  321,3      326,4      331,2      339,6      347,7     

Kortfristede gældsforpligtelser  112,3      112,1      111,8      114,6      117,3     

First-lien seniorgæld  -       -       -       -       -      

Second-lien seniorgæld  -       -       -       -       -      

Mezzaninkapital  526,4      309,6      72,4      -       -      

      
Renter af bankindestående   1,5      1,5      1,5      4,2      8,2     

Renter af tilgodehavender  3,2      3,3      3,3      3,4      3,5     

Renter på kortfristet gæld -4,5     -4,5     -4,5     -4,6     -4,7     

Renter på almindelige poster  0,2      0,3      0,3      3,0      7,0     

Renter på first-lien seniorgæld  -       -       -       -       -      
Renter på second-lien 
seniorgæld  -       -       -       -       -      

Renter på mezzaninkapital -42,1     -24,8     -5,8      -       -      

Renter på LBO poster -42,1     -24,8     -5,8      -       -      

Renter i alt -41,9     -24,5     -5,5      3,0      7,0     
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Bilag 58: Primo beholdninger og rentebetalinger, ekspansionsstrategi 

  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Primo beholdning 
     

Likvide beholdninger  123,9      115,7      113,4      111,0      104,0     

Tilgodehavender  396,3      411,9      420,6      429,8      430,8     

Kortfristede gældsforpligtelser  137,1      128,9      126,6      124,2      117,2     

First-lien seniorgæld  375,0      296,6      224,6      136,6      34,4     

Second-lien seniorgæld  375,0      296,6      224,6      136,6      34,4     

Mezzaninkapital  666,0      666,0      666,0      666,0      666,0     

      
Renter af bankindestående   1,9      1,7      1,7      1,7      1,6     

Renter af tilgodehavender  4,0      4,1      4,2      4,3      4,3     

Renter på kortfristet gæld -5,5     -5,2     -5,1     -5,0     -4,7     

Renter på almindelige poster  0,3      0,7      0,8      1,0      1,2     

Renter på first-lien seniorgæld -11,3     -8,9     -6,7     -4,1     -1,0     
Renter på second-lien 
seniorgæld -15,0     -11,9     -9,0     -5,5     -1,4     

Renter på mezzaninkapital -53,3     -53,3     -53,3     -53,3     -53,3     

Renter på LBO poster -79,5     -74,0     -69,0     -62,8     -55,7     

Renter i alt -79,2     -73,3     -68,2     -61,8     -54,5     
 

  2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

Primo beholdning 
     

Likvide beholdninger  99,1      98,9      98,6      287,3      555,1     

Tilgodehavender  433,2      440,1      446,6      457,9      468,9     

Kortfristede gældsforpligtelser  112,3      112,1      111,8      114,6      117,3     

First-lien seniorgæld  -       -       -       -       -      

Second-lien seniorgæld  -       -       -       -       -      

Mezzaninkapital  522,2      304,2      65,9      -       -      

      
Renter af bankindestående   1,5      1,5      1,5      4,3      8,3     

Renter af tilgodehavender  4,3      4,4      4,5      4,6      4,7     

Renter på kortfristet gæld -4,5     -4,5     -4,5     -4,6     -4,7     

Renter på almindelige poster  1,3      1,4      1,5      4,3      8,3     

Renter på first-lien seniorgæld  -       -       -       -       -      
Renter på second-lien 
seniorgæld  -       -       -       -       -      

Renter på mezzaninkapital -41,8     -24,3     -5,3      -       -      

Renter på LBO poster -41,8     -24,3     -5,3      -       -      

Renter i alt -40,4     -22,9     -3,8      4,3      8,3     
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Bilag 59: Cash flows, afdrag på gæld og ultimo beholdninger på LBO gæld, 

ekspansionsstrategi 

  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Cash flow til afdrag på gæld  50,1     -2,5      18,2      50,2      95,1     

Afdrag på first-lien seniorgæld -25,1      -      -9,1     -25,1     -47,5     
Afdrag på second-lien 
seniorgæld -25,1      -      -9,1     -25,1     -47,5     

Afdrag på mezzaninkapital  -       -       -       -       -      

Samlet afdrag -50,1      -      -18,2     -50,2     -95,1     

Cash flow efter afdrag på gæld  -      -2,5      -       -       -      

First-lien seniorgæld  349,9      349,9      340,8      315,8      268,2     

Second-lien seniorgæld  349,9      349,9      340,8      315,8      268,2     

Mezzaninkapital  666,0      666,0      666,0      666,0      666,0     

Nettorentebærende gæld  1.392,4      1.394,9      1.376,7      1.326,5      1.231,4     

 

  2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

Cash flow til afdrag på gæld  110,2      192,8      229,2      266,0      309,0     

Afdrag på first-lien seniorgæld -55,1     -96,4     -114,6     -2,1      -      
Afdrag på second-lien 
seniorgæld -55,1     -96,4     -114,6     -2,1      -      

Afdrag på mezzaninkapital  -       -       -      -261,8     -309,0     

Samlet afdrag -110,2     -192,8     -229,2     -266,0     -309,0     

Cash flow efter afdrag på gæld  -       -       -       -       -      

First-lien seniorgæld  213,1      116,7      2,1      -       -      

Second-lien seniorgæld  213,1      116,7      2,1      -       -      

Mezzaninkapital  666,0      666,0      666,0      404,2      95,3     

Nettorentebærende gæld  1.121,2      928,5      699,2      433,2      124,3     
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Bilag 60: IRR, effektiviseringsstrategi 

Egenkapital entry  1.976,3     
Egenkapital exit  4.354,8     
Ejerperiode 4 
IRR 21,8% 
 

IRR beregnes som ( !"#$%&'()&*  !"#$
!"#$%&'()&*  !"#$%

)
!

!"!#$!#%&'! − 1 = (!.!"#,!
!.!"#,!

)(
!
!) − 1 = 21,8% 

 

Bilag 61: IRR, ekspansionsstrategi 

Egenkapital entry  1.976,3     
Egenkapital exit  4.932,8     
Ejerperiode 5 
IRR 20,1% 
 

IRR beregnes som ( !"#$%&'()&*  !"#$
!"#$%&'()&*  !"#$%

)
!

!"!#$!#%&'! − 1 = (!.!"#,!
!.!"#,!

)(
!
!) − 1 = 20,1% 
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Bilag 62: Sensitivitetsanalyse, ekspansionsstrategi 
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Omsætningsvækst (+/- 5%-point) 
EBITDA-margin (+/- 5%-point) 

Skattesats (+/- 5%-point) 
CapEx (+/- 3%-point) 

Arbejdskapital (+/- 3%-point) 
Normalisering af leverandørgæld (uden/med) 

Kortfristet gæld/NWC (+/- 5%-point) 
Renter på almindelige poster (+/- 3%-point) 

Opkøbspræmie (+/- 20%-point) 
Gæld/EBITDA (+/- 2x) 

Andelen af seniorgæld (+/- 40%-point) 
Mezzaninkapital (med/uden) 

Renter på LBO gæld (+/- 3%-point) 
EV/EBITDA exit (+/- 2x) 
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Bilag 63: Sensitivitetsanalyse, EBITDA-margin, effektiviseringsstrategi 

%-point -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 
EBITDA-margin 
2014/15 4,9% 5,9% 6,9% 7,9% 8,9% 9,9% 10,9% 11,9% 12,9% 13,9% 14,9% 
EBITDA-margin 
2015/16 7,4% 8,4% 9,4% 10,4% 11,4% 12,4% 13,4% 14,4% 15,4% 16,4% 17,4% 
EBITDA-margin 
2016/17 8,3% 9,3% 10,3% 11,3% 12,3% 13,3% 14,3% 15,3% 16,3% 17,3% 18,3% 
EBITDA-margin 
2017/18 8,5% 9,5% 10,5% 11,5% 12,5% 13,5% 14,5% 15,5% 16,5% 17,5% 18,5% 

EBITDA 2017/18  256,3      286,5      316,7      347,0      377,2      407,4      437,6      467,8      498,0      528,3      558,5     

Nettorentebærende gæld  1.210,3      1.121,1      1.032,0      942,9      853,7      764,6      675,5      586,3      497,2      408,1      317,3     

Egenkapital exit  2.010,6      2.479,4      2.948,3      3.417,1      3.885,9      4.354,8      4.823,6      5.292,5      5.761,3      6.230,2      6.700,7     

IRR 0,4% 5,8% 10,5% 14,7% 18,4% 21,8% 25,0% 27,9% 30,8% 33,2% 35,7% 

 

Bilag 64: Sensitivitetsanalyse, EBITDA-margin, ekspansionsstrategi 

%-point -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 
EBITDA-margin 
2014/15 3,3% 4,3% 5,3% 6,3% 7,3% 8,3% 9,3% 10,3% 11,3% 12,3% 13,3% 
EBITDA-margin 
2015/16 4,9% 5,9% 6,9% 7,9% 8,9% 9,9% 10,9% 11,9% 12,9% 13,9% 14,9% 
EBITDA-margin 
2016/17 5,9% 6,9% 7,9% 8,9% 9,9% 10,9% 11,9% 12,9% 13,9% 14,9% 15,9% 
EBITDA-margin 
2017/18 5,9% 6,9% 7,9% 8,9% 9,9% 10,9% 11,9% 12,9% 13,9% 14,9% 15,9% 
EBITDA-margin 
2018/19 6,9% 7,9% 8,9% 9,9% 10,9% 11,9% 12,9% 13,9% 14,9% 15,9% 16,9% 

EBITDA 2018/19  284,0      325,3      366,6      407,9      449,2      490,5      531,8      573,2      614,5      655,8      697,1     

Nettorentebærende gæld  1.886,7      1.756,5      1.626,3      1.495,6      1.363,9      1.231,4      1.097,8      964,1      830,3      696,6      562,8     

Egenkapital exit  1.682,0      2.331,3      2.980,6      3.630,4      4.281,3      4.932,8      5.585,6      6.238,5      6.891,3      7.544,2      8.197,1     

IRR -3,2% 3,4% 8,6% 12,9% 16,7% 20,1% 23,1% 25,8% 28,4% 30,7% 32,9% 
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Bilag 65: Sensitivitetsanalyse, omsætningsvækst, effektiviseringsstrategi 

%-point -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 

Omsætningsvækst 2014/15 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% 

Omsætningsvækst 2015/16 -0,8% 0,2% 1,2% 2,2% 3,2% 4,2% 5,2% 6,2% 7,2% 8,2% 9,2% 

Omsætningsvækst 2016/17 -0,7% 0,3% 1,3% 2,3% 3,3% 4,3% 5,3% 6,3% 7,3% 8,3% 9,3% 

Omsætningsvækst 2017/18 -1,6% -0,6% 0,3% 1,3% 2,3% 3,3% 4,3% 5,3% 6,3% 7,3% 8,3% 
Gennemsnitlig 
omsætningsvækst -0,8% 0,2% 1,2% 2,2% 3,2% 4,2% 5,2% 6,2% 7,2% 8,2% 9,2% 

EBITDA 2017/18  335,0      348,6      362,7      377,2      392,1      407,4      423,2      439,4      456,1      473,3      490,9     

Nettorentebærende gæld  788,6      783,7      778,9      774,1      769,3      764,6      759,9      755,3      750,7      746,2      741,8     

Egenkapital exit  3.421,1      3.597,3      3.778,7      3.965,4      4.157,4      4.354,8      4.557,8      4.766,5      4.980,9      5.201,2      5.427,5     

IRR 14,7% 16,2% 17,6% 19,0% 20,4% 21,8% 23,2% 24,6% 26,0% 27,4% 28,7% 

 

Bilag 66: Sensitivitetsanalyse, omsætningsvækst, ekspansionsstrategi 

%-point -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 

Omsætningsvækst 2014/15 3,3% 4,3% 5,3% 6,3% 7,3% 8,3% 9,3% 10,3% 11,3% 12,3% 13,3% 

Omsætningsvækst 2015/16 3,9% 4,9% 5,9% 6,9% 7,9% 8,9% 9,9% 10,9% 11,9% 12,9% 13,9% 

Omsætningsvækst 2016/17 5,8% 6,8% 7,8% 8,8% 9,8% 10,8% 11,8% 12,8% 13,8% 14,8% 15,8% 

Omsætningsvækst 2017/18 6,3% 7,3% 8,3% 9,3% 10,3% 11,3% 12,3% 13,2% 14,2% 15,2% 16,2% 

Omsætningsvækst 2018/19 5,9% 6,9% 7,9% 8,8% 9,8% 10,8% 11,8% 12,8% 13,8% 14,8% 15,8% 
Gennemsnitlig 
omsætningsvækst 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% 11,0% 12,0% 13,0% 14,0% 15,0% 

EBITDA 2018/19  390,1      408,7      428,1      448,1      468,9      490,5      512,9      536,1      560,1      585,0      611,6     

Nettorentebærende gæld  1.190,6      1.197,8      1.205,5      1.213,7      1.222,4      1.231,4      1.241,0      1.251,1      1.261,8      1.273,0      1.285,0     

Egenkapital exit  3.711,3      3.938,2      4.173,6      4.417,6      4.670,6      4.932,8      5.204,5      5.485,9      5.777,1      6.078,6      6.400,8     

IRR 13,4% 14,8% 16,1% 17,5% 18,8% 20,1% 21,4% 22,7% 23,9% 25,2% 26,5% 
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Bilag 67: Sensitivitetsanalyse, indgangs- og exitmultipler, effektiviseringsstrategi 

Opkøbs-
præmie 

Indgangs-
multipel 

Exitmultipel 
10,6 11,1 11,6 12,1 12,6 13,1 13,6 14,1 14,6 

0% 10,6 25,9% 27,7% 29,4% 31,1% 32,5% 34,2% 35,6% 37,1% 38,4% 
5% 11,1 23,0% 24,7% 26,4% 28,0% 29,5% 31,0% 32,4% 33,8% 35,2% 

10% 11,6 20,4% 22,0% 23,7% 25,2% 26,7% 28,2% 29,6% 30,9% 32,3% 
15% 12,1 18,0% 19,6% 21,2% 22,7% 24,2% 25,6% 27,0% 28,3% 29,6% 
20% 12,6 15,8% 17,4% 19,0% 20,5% 21,8% 23,3% 24,7% 26,0% 27,3% 
25% 13,1 13,8% 15,4% 16,9% 18,4% 19,8% 21,2% 22,5% 23,8% 25,1% 
30% 13,6 12,0% 13,6% 15,1% 16,5% 17,9% 19,3% 20,6% 21,8% 23,1% 
35% 14,1 10,3% 11,9% 13,3% 14,8% 16,1% 17,5% 18,8% 20,0% 21,2% 
40% 14,6 8,7% 10,3% 11,7% 13,1% 14,4% 15,8% 17,1% 18,3% 19,5% 

 

Bilag 68: Sensitivitetsanalyse, indgangs- og exitmultipler, ekspansionsstrategi 

Opkøbs-
præmie 

Indgangs-
multipel 

Exitmultipel 
10,6 11,1 11,6 12,1 12,6 13,1 13,6 14,1 14,6 

0% 10,6 23,0% 24,5% 25,9% 27,2% 28,4% 29,8% 31,0% 32,1% 33,3% 
5% 11,1 20,7% 22,1% 23,5% 24,8% 26,1% 27,3% 28,5% 29,6% 30,7% 

10% 11,6 18,6% 20,0% 21,4% 22,7% 23,9% 25,1% 26,3% 27,4% 28,5% 
15% 12,1 16,7% 18,1% 19,4% 20,7% 22,0% 23,1% 24,3% 25,4% 26,4% 
20% 12,6 15,0% 16,3% 17,7% 18,9% 20,1% 21,3% 22,4% 23,5% 24,6% 
25% 13,1 13,4% 14,8% 16,1% 17,3% 18,5% 19,7% 20,8% 21,8% 22,9% 
30% 13,6 11,9% 13,3% 14,6% 15,8% 17,0% 18,1% 19,2% 20,3% 21,3% 
35% 14,1 10,6% 11,9% 13,2% 14,4% 15,6% 16,7% 17,8% 18,8% 19,8% 
40% 14,6 9,3% 10,6% 11,9% 13,1% 14,2% 15,4% 16,4% 17,5% 18,5% 
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Bilag 69: Sensitivitetsanalyse, gearing, effektiviseringsstrategi 

Gæld Egenkapital Gæld/EBITDA IRR 
25% 75% 3 18,8% 
29% 71% 3,5 19,4% 
33% 67% 4 20,1% 
38% 62% 4,5 20,9% 
42% 58% 5 21,8% 
46% 54% 5,5 22,8% 
50% 50% 6 24,0% 
54% 46% 6,5 25,3% 
58% 42% 7 26,8% 

 

Bilag 70: Sensitivitetsanalyse, gearing, ekspansionsstrategi 

Gæld Egenkapital Gæld/EBITDA IRR 
25% 75% 3 17,4% 
29% 71% 3,5 18,0% 
33% 67% 4 18,6% 
38% 62% 4,5 19,3% 
42% 58% 5 20,1% 
46% 54% 5,5 20,9% 
50% 50% 6 21,9% 
54% 46% 6,5 23,0% 
58% 42% 7 24,3% 
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Bilag 71: Sensitivitetsanalyse, CapEx, effektiviseringsstrategi 

%-point -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 

CapEx 2014/15 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 

CapEx 2015/16 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 

CapEx 2016/17 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 

CapEx 2017/18 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 
Nettorentebærende 
gæld  408,1      526,9      645,6      764,6      883,4      1.002,3      1.121,1     

Egenkapital exit  4.711,3      4.592,5      4.473,6      4.354,8      4.236,0      4.117,1      3.998,3     

IRR 24,3% 23,5% 22,7% 21,8% 21,0% 20,1% 19,3% 

 

Bilag 72: Sensitivitetsanalyse, CapEx, ekspansionsstrategi 

%-point -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 

CapEx 2014/15 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 

CapEx 2015/16 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 

CapEx 2016/17 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 

CapEx 2017/18 1,5% 2,5% 3,5% 4,5% 5,5% 6,5% 7,5% 

CapEx 2018/19 1,5% 2,5% 3,5% 4,5% 5,5% 6,5% 7,5% 
Nettorentebærende 
gæld  696,6      874,9      1.053,2      1.231,4      1.407,8      1.582,9      1.756,5     

Egenkapital exit  5.467,7      5.289,4      5.111,0      4.932,8      4.756,4      4.581,3      4.407,8     

IRR 22,6% 21,8% 20,9% 20,1% 19,2% 18,3% 17,4% 
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Bilag 73: Sensitivitetsanalyse, exittidspunkt, effektiviseringsstrategi 

Ejerskabsperiode 
1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 
3,7% 27,9% 25,7% 21,8% 19,0% 17,0% 15,6% 14,5% 13,7% 13,0% 
 

Bilag 74: Sensitivitetsanalyse, exittidspunkt, ekspansionsstrategi 

Ejerskabsperiode 
1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 

-24,8% 9,7% 17,4% 17,7% 20,1% 18,8% 19,3% 18,4% 17,5% 16,6% 
 

Bilag 75: Sensitivitetsanalyse, frasalg, effektiviseringsstrategi 

Frasalg af ikke-kerneforretning, EV/EBITDA 
5 7 9 11 13 15 17 

19,1% 19,8% 20,4% 21,0% 21,7% 22,3% 23,0% 
 

Bilag 76: Sensitivitetsanalyse, frasalg, ekspansionsstrategi 

Frasalg af ikke-kerneforretning, EV/EBITDA 
5 7 9 11 13 15 17 

18,4% 18,8% 19,2% 19,7% 20,1% 20,6% 21,0% 
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Bilag 77: Synergieffekter 

Opkøbspræmie: DKK 693 mio.  

Idet der er tale om en ventet årlig besparelse i al fremtid, anvendes Gordons Vækstmodel, hvor den 

nødvendige årlige cash flow forbedring findes ved brug af Excels Solver funktion. 

𝐷𝐾𝐾  693  𝑚𝑖𝑜.= !
!"%!!,!%

=> 𝑥 = 𝐷𝐾𝐾  59  𝑚𝑖𝑜.  

Idet cash flow forbedringen er efter skat, findes den nødvendige besparelse før skat ved 
!""  !"  !!".
(!!!"%)

= 𝐷𝐾𝐾  78  𝑚𝑖𝑜, hvor skattesatsen antages at være 25%. 

 

Bilag 78: Sensitivitetsanalyse, synergieffekter 

r-g 4,50% 6,50% 8,50% 10,50% 12,50% 
Øget FCF, efter skat  31      45      59      73      87     
Besparelse, før skat  42      60      78      97      115     
I % af gage og lønninger 9% 13% 17% 21% 26% 
 
 


