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Executive summary  

 

The purpose of this thesis is to prepare a valuation of one of Scandinavia´s largest fashion companies, 

namely IC Companys A/S. The company is listed on the NASDAQ OMX Copenhagen and the estimated 

share price will be compared with the market price of the share on 01.07.13 at price 122. Below it will be 

assessed, whether the company is strategically well-positioned and thus create value for its shareholders. 

Generally, the thesis is divided into four parts consisting of a strategic analysis, financial analysis, budgeting 

and valuation.  

The strategic analysis consists, of an analysis of the factors that influence the company´s value creation, 

which applies to both external, industry and company-specific factors. Below it will be highlighted that the 

clothing industry depends on consumer demand, which is also dependent on the overall economy. In other 

words, are movements in the company’s operating performance as well as its stock price, strongly correlated 

with the economic growth. Further, the clothing industry characterized by a high level of competition, due to 

the many providers and the low level of growth in the European market, which increases the need for strong 

brands. In this context it is considered IC Companys multibrand-strategy, to be a major strength. This is 

because this is aimed at all industry price segments and thus a wide range of consumers.  

The strategic- and financial analysis will be used, to develop a proforma financial statement of IC Companys 

A/S. The stock is subsequently valued based on three different scenarios, the basic scenario and the best-case 

and worst-case scenario, based on the proforma financial statements.  

Using the so-called Discounted Cash Flow model, the share price was estimated to 205 DKK in the basic 

scenario, which represents the most likely outcome of the company´s future, while the share price in the best-

case and worst-case scenario were estimated respectively of 267 DKK and 75 DKK.   
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1. Indledning: 

Finanskrisen der har haft store konsekvenser for mange brancher, har i særdeleshed påvirket den danske 

tøjbranche. Undersøgelser viser, at det især er de mindre virksomheder, som er hårdest ramt af finanskrisen
1
. 

Denne har resulteret i en del konkurser inden for branchen, især inden for detailleddet, hvor der netop er 

mange små virksomheder. Antallet af konkurser i detailleddet toppende i år 2010, med det højeste antal 

konkurser siden 1996. Konsekvensen er en forandret branche, da man på den anden side af krisen, må 

forvente færre og større aktører i branchen, hvilket alt anden lige vil øge konkurrenceintensiteten. Ud over 

det lave privatforbrug, har krisen medført at forbrugerne er blevet mere prisbevidste. Dette betyder at 

aktørerne i dag, skal kunne styre en kontinuerlig produktudvikling med stærke brands, der vinder plads hos 

forbrugerne. Med andre ord bliver branchens vindere således de virksomheder der formår, at kombinere et 

stærkt brand med effektiv forretningsmæssig drift. Imidlertid er flere af de større virksomheder som satser 

meget bredt mindre sårbare, men er således afhængige af økonomisk fremgang på vigtige eksportmarkeder. 

Det danske IC Companys A/S (Herefter ICC) som i dag udgør en storspiller i tøj og modebranchen på det 

skandinaviske marked, blev som resten af branchen ligeledes hårdt ramt af finanskrisen. Dette afspejler sig 

ligeledes i koncernens aktiekurs, som før finanskrisen i januar 2007 nåede en kurs 400. Dette blev den 

højeste kurs i koncernens historie, dog relativt hurtigt erstattet af den historisk lave kurs 40 allerede i 

december 2008, da koncernen ikke formåede at levere de resultater som både ledelsen og markedet 

forventede. I den anledning findes det interessant at foretage en værdiansættelse af koncernens aktie, for at 

finde ud af om virksomhedens potentiale er afsejlet i den nuværende aktiekurs. Herunder vurdere hvorvidt 

ICC er strategisk velpositioneret i branchen, således at koncernens kan skabe vækst for dens aktionærer 

fremadrettet, hvilket leder frem til nedenstående problemformulering. 

1.2 Problemformulering 

Kan en investering i IC Companys aktie anbefales i forhold til kursen den 01.07.13 på 122? Er IC Companys 

A/S strategisk velpositioneret i tøjbranchen? 

1.3 Afhandlingens formål og målgruppe 

Formålet med nærværende afhandling er, at foretage en værdiansættelse af det danske selskab ICC. 

Afhandlingen henvender sig primært til nuværende og potentielle aktieinvestorer i selskabet. Sekundært kan 

afhandlingen være interessant, for personer med interesse i branchen for tekstil og beklædning. Resultatet af 

værdiansættelsen vil blive sammenlignet med den aktuelle kurs på NASDAQ Copenhagen med det ønske 

om, at undersøge hvorvidt aktien er korrekt prisfastsat og dermed afspejler selskabets fremtidige potentiale. 

Børskursen må betragtes som et kvalificeret sammenligningsgrundlag, da denne markedspris afspejler 

samtlige investorers forventninger til selskabets fremtidige resultater.  

                                                      
1
 Deloitte 1  

2
 A s. 13 

3
 iccompanys.dk 
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1.4 Afgrænsning 

ICC´s koncern består af et moderselskab (IC Companys A/S) og en lang række både indenlandske men også 

udenlandske datterselskaber. Af denne grund afgrænses nærværende afhandling til, kun at have fokus på den 

samlede koncern som helhed, da en analyse af de enkelte datterselskaber vil være for omfangsrig og for 

tidskrævende. ICC har en stærk international tilstedeværelse, hvilket betyder at koncernen har over 10.000 

salgspunkter i mere end 40 lande. I den forbindelse afgrænses afhandlingen til kun, at have fokus på 

hovedmarkederne og dermed de markeder, hvor ICC generer størstedelen af dens omsætning såsom de 

skandinaviske lande samt Europa. Ovenstående gælder ligeledes for ICC’s konkurrenter, der i afhandlingen 

anvendes som benchmark i forskellige analysesammenhænge. Da afhandlingen som nævnt primært 

henvender sig til nuværende og potentielle investorer, vil den udelukkende være baseret på offentligt 

tilgængeligt data. Dette stemmer overens med hypotesen om det semiefficiente marked, hvor aktiens pris til 

enhver tid afspejler den tilgængelige samt nye information på markedet. I den forbindelse sættes 

skæringsdatoen til den 01.07.2013, hvorfor alt information herefter ikke vil blive medtaget i afhandlingen. 

Denne dato er i øvrigt starten på ICC’s nye regnskabsperiode 2013/14, men på dette tidspunkt er regnskabet 

for 2012/13 endnu ikke udkommet og vil således ikke indgå i regnskabsanalysen mv. Udelukkende 

kvartalsregnskaberne for regnskabsperioden 12/13 vil blive medtaget. 

1.5 Afhandlingens disposition  

Strukturen for nærværende afhandling er illustreret i nedenstående figur 1. Denne tager udgangspunkt i den 

struktur der anvendes i de fleste lærebøger for værdiansættelse
2
. Indholdet i de forskellige kapitler er 

beskrevet i nedenstående afsnit. 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 2: Som det fremgår af dispositionen, indledes afhandlingen med en præsentation af virksomheden. I 

dette kapitel redegøres for virksomhedens historie, udviklingen i dens aktiekurs, virksomhedens idegrundlag 

                                                      
2
 A s. 13 

Figur 1: Afhandlingens disposition – egen tilvirkning  
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herunder vision og mission. Desuden redegøres for virksomhedens aktionærforhold samt ledelse og 

bestyrelse. Formålet er at skabe et godt indblik i koncernen, dens forretningsområde samt udvikling.  

Kapitel 3: Dette kapitel indeholder en kort beskrivelse af virksomhedens primære konkurrenter. Ved hjælp 

af relevante nøgletal samt data, redegøres for konkurrenternes størrelse mv. De valgte konkurrenter vil 

senere i afhandlingen blive anvendt som benchmark i forskellige analysesammenhænge, hvorfor de 

indledningsvist introduceres kort. 

Kapital 4: Dette kapitel er bygget op omkring strategiske analysemodeller, som er anvendt til afdækning af 

eksterne og interne ikke-finansielle værdidrivere og enten virker fremmende eller hæmmende på ICC´s 

værdiskabelse. Den strategiske analyse er delt op i følgende niveauer: 

- Analyse på samfundsniveau; omfatter eksterne faktorer der har væsentlig indflydelse på ICC  

- Analyse på brancheniveau; omfatter de branchespecifikke faktorer der har indflydelse på ICC 

- Analyse på internt virksomhedsniveau; omfatter analyse af ressourcer og funktioner samt 

forretningsområder til afdækning af potentialet for at skabe aktionærværdi fremadrettet 

Afslutningsvist anvendes en såkaldt SWOT-analyse til at sammendrage konklusionerne.  

Kapitel 5: Til anvendelse for både budgetteringen og den endelige værdiansættelse, indledes kapitlet med at 

en regnskabsanalyse, der bl.a. vil afdække ICC´s historiske rentabilitet. Herunder vil der blive foretaget en 

vurdering af den anvendte regnskabspraksis, hvorefter der foretages en reformulering af de finansielle 

opgørelser. I reformuleringen skelnes mellem drifts -, investerings - og finansieringsaktiviteter, da det er 

virksomhedens driftsaktiviteter der udgør de primære værdidrivere og disse ikke er naturligt adskilt i de 

officielle opgørelser. Samme fremgangsmåde anvendes for peer-gruppen, for bedst muligt, at kunne vurdere 

ICC´s historisk rentabilitet i forhold til branchen. Endvidere udarbejdes en aktivitetsanalyse, en 

likviditetsanalyse samt en soliditetsanalyse. 

Kapital 6: Med analysen af de ikke - finansielle værdidrivere og den historiske udvikling af de finansielle 

værdidrivere er fundamentet lagt, for en prognose af drivernes fremtidige udvikling. Med andre ord, 

anvendes resultaterne fra tidligere analyser til at udarbejde proformerregnskabet for basis scenariet. 

Kapitel 7: I dette afsnit fortages den endelige værdiansættelse af ICC´s aktie. Da der findes flere forskellige 

værdiansættelsesmodeller, redegøres indledningsvist for valg af værdiansættelsesmodel samt de forskellige 

inputs der anvendes. Værdiansættelsen foretages med udgangspunkt i de udarbejdede proformerregnskaber 

som vil udgøre ICC´s aktiekurs i basis scenariet.  

Kapitel 8: Grundet den store usikkerhed der er forbundet med værdiansættelsen, foretages tillige en 

værdiansættelse baseret på mere optimistiske samt pessimistiske forudsætninger, hhv. best- og worst case 
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scenarier. Afslutningsvist udarbejdes en følsomhedsanalyse for desuden, at vurdere hvor følsom 

markedsværdien er overfor ændringer i de anvendte forudsætninger, såsom ændringer i WACC mv. 

Kapitel 9: Dette kapitel indeholder afhandlingens konklusion. I denne vurderes endeligt hvorvidt en 

investering i ICC´s aktie kan anbefales, med udgangspunkt i markedskursen d. 01.07.13 på 122. Endvidere 

vurderes hvorvidt ICC er strategisk velpositioneret i branchen, i forhold til hvorvidt deres nuværende strategi 

kan forventes at skabe aktionærværdi.  

1.6 Metode  

1.6.1Teorivalg  

I dette afsnit opsummeres hvilken teori samt hvilke modeller der er anvendt i udarbejdelsen af afhandlingen. 

Kapital 3: Strategisk analyse  

 Omverdensanalyse – PEST-model  

 Brancheanalyse – Porters Five Forces  

 Værdikædeanalyse – Porters værdikæde 

 Analyse af produktporteføljen – Boston-modellen  

 Opsummering – SWOT-analyse 

Kapital 4: Regnskabsanalyse  

 Rentabilitetsanalyse – DuPont-model 

 Rentabilitetsanalyse – Indeksering og Common-size analyse 

Kapitel 7: Værdiansættelse  

 Værdiansættelse – Den diskonterede cash flow-model (DCF-model) 

I udarbejdelsen af nærværende afhandling er der anvendt forskellig litteratur publiceret af forskellige 

forfattere, jf. litteraturlisten. Dog er der i overvejende grad anvendt litteratur publiceret af Ole Sørensen og 

Thomas Plenborg, hvad enten det er fagbøger eller artikler. I litteraturlisten er den anvendte litteratur 

nummereret ved brug af bogstaver eller tal, således at der igennem afhandlingen udelukkende refereres til 

litteraturlisten og dermed ikke forfatteren eller artikel navn mv.  

1.6.2 Emperivalg  

I udarbejdelsen af afhandlingen, er udelukkende anvendt sekundære data  og således kun anvendt offentligt 

tilgængelige informationer. Herunder er de anvendte årsrapporter samt anden nyttig information såsom 

pressemeddelelser, kvartalsregnskaber mv. hentet fra virksomhedens egen hjemmeside. Desuden er der 

anvendt forskellige databaser såsom MarketLine og Euromonitor, primært til indsamling af informationer 

omkring markedet og branchen. Adgangen til databaserne findes gennem CBS biblioteket. Ydermere er 

diverse artikler fundet via. Infomedia samt relevante aktieorienteret hjemmesider såsom børsen mv. 
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2. Præsentation af virksomheden  

2.1 Virksomhedens historie  

Den børsnoterede danske koncern ICC, blev dannet i år 2001 gennem fusionen mellem InWear Group A/S 

og Carli Gry International A/S
3
. 

InWear blev stiftet af Niels Martinsen tilbage i år 1969 og lancerede modetøj for unge kvinder, under brandet 

InWear. Inden virksomheden blev til InWear Group A/S ved noteringen på Københavns Fondsbørs i 1996, 

formåede denne at etablere egen retailbutik i København samt datterselskaber i Norge og Sverige, i 

henholdsvis 1980 og 1974. Desuden lancerede selskabet succesfulde brands såsom, Part Two og Martinique.  

Carli Gry blev til, da Jørgen og Carli Gry tilbage i år 1940 grundlagde en lille butik i København, ved navn 

Carli Gry. I årene 1974 og 1986 påbegyndte selskabet lanceringen af de succesfulde brands hhv. Jackpot og 

Cottonfield og fik deres første datterselskab i Norge. Selskabet blev til Carli Gry International A/S, da det 

blev børsnoteret på Københavns Fondsbørs samme år som InWear, nemlig i år 1996. Efter børsnoteringen 

opkøbte selskabet det svenske firma Peak Performance i 1998. 

Som det fremgår af ovenstående, er ICC resultatet af fusionen mellem to forholdsvis store traditionsrige 

danske virksomheder, der gennem adskillige opkøb og sammenslutninger i dag er blevet til en af Nordens 

største modevirksomheder med en omsætning på 3.819 mio. DKK og mere end 2.200 medarbejdere.  

Selskabets brands sælges gennem ca. 500 retail- og franchisebutikker, via e-commerce og ca. 10.000 

distributører i mere end 40 lande. 

I dag driver og udvikler selskabet 11 stærke og selvstændige brands. Alle brands er endvidere gjort fuldt 

ansvarlige for deres egen værdikæde og drives derfor som selvstændige virksomheder, hvor ICC agere som 

et branchespecifikt videnscenter og en effektiv serviceplatform. Formålet er at give hver enkelt brand 

betydelige omkostnings - og kvalitetsfordele mens koncernens såkaldte Corporate Brand, overordnet fungere 

som en garanti for kontinuitet, leveringsdygtighed og kreditværdighed.    

 

 

 

 

                                                      
3
 iccompanys.dk 
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Figur 2: Udvikling i aktiekurs 2007- 2013 – Euroinvestor samt egen tilvirkning 

2.2 Udviklingen i virksomhedens aktiekurs 

ICC´s aktie har siden stiftelsen i år 2001 været er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. Ser man på 

udviklingen i selskabets aktie gennem de seneste de seks år, jf. figur 2, fremgår det at aktiens slutkurs har 

svinget mellem kurs 400 og 40, hvilket ligeledes blev beskrevet indledningsvist.  

 

 

Med andre ord var aktiens slutkurs lavest i december 2008 med en kurs 40 og højest i januar 2007, nemlig 

oppe på en kurs 400. Bundkursen i slutningen af år 2008 var primært udfaldet af, den kraftige globale 

recession der på daværende tidspunkt var under opsejling. Denne resulterede i en faldende forbrugertillid 

samt en generel mangel på likviditet på markedet til ulempe for tøjbranchens aktører, herunder ICC
4
. Da 

selskabets aktiekurs steg igen i januar 2011 skyldes det, at selskabet dette regnskabsår havde gennemført en 

omfattende organisationsændring, hvilket medvirkede til en øget tillid fra investorerne. Denne strukturelle 

ændring skulle give samtlige brands det fulde ansvar for deres egen værdikæde. Desuden havde selskabet 

samme år opnået fuldt ejerskab af det succesfulde brand, By Malene Birger.  

Nedgangen der ses omkring udgangen af år 2012 er et resultat af en skuffende udvikling i koncernens 

indtjening, hvilket primært relatere sig til volatile markedsforhold, såsom stigende råvarepriser og lavt 

privatforbrug
5
, hvilket bliver beskrevet nærmere i den strategiske analyse, jf. kapitel 4. Gennem 

regnskabsåret 11/12 faldt aktiekursen 56 %, fra kurs 219,7 til kurs 97,5, hvilket indikerer investorernes 

dalende forventninger til branchen og ikke mindst ICC. 

2.3 Organisation  

Som nævnt under afsnit 1.2, vedtog ICC i år 2010 en ny koncernstrategi samt omfattende ændringer i 

koncernstrukturen, der alt sammen var en del af koncernens såkaldte Multi-brand strategi. Med denne er alle 

brands i dag blevet fuldt ansvarlige for deres egen værdikæde, herunder alle salgskanaler. Organisationen er 

                                                      
4
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5
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bygget op således at alle brands modtager support fra en række servicefunktioner i koncernen, der inkludere 

Sourcing, Logistics, IT, Finance og Legal Department samt HR. Ledelsen og brands modtager ligeledes 

support fra ICC´s Coreporate Business Development, som bistår med at udvikle de forretningsmodeller der 

definere den måde koncernen drives på
6
. Organisationens opbygning er illustreret i et diagram jf. bilag 1. 

2.4 Virksomhedens ledelse og bestyrelse  

Da ICC blev stiftet gennem fusionen i år 2001, er der tale om en forholdsvis ung virksomhed. Trods den 

unge alder, har denne allerede været underlagt mange betydelige ændringer både i relation til ledelse, 

organisation og strategi. Blot et par år efter stiftelsen af selskabet, var der allerede gennemført total 

udskiftning af bestyrelse og direktion og igen uro i ledelsen, hvorfor pressen på daværende tidspunkt udtalte, 

at ledelsen i tøjgiganten skifter lige så hurtigt som moden
7
. Senest august måned i år blev der igen skiftet ud i 

toppen da tidligere adm. Direktør Niels Mikkelsen efter fem år på posten måtte fratræde stillingen. I stedet 

tiltræder Mads Ryder stillingen som øverste chef pr. 1. august. Det nyeste medlem af selskabets ledelse, har 

tidligere været adm. Direktør for Royal Copenhagen samt adm. Direktør og HR- chef for Legoland parkerne.   

2.5 Virksomhedens idegrundlag, vision og målsætning  

ICC vil tilføre virksomheden yderligere værdi ved at udøve aktivt ejerskab for de enkelte brands. Desuden 

har virksomheden fokus på at skabe de rigtige udfoldelsesmuligheder for kreativitet og innovation for 

koncernens brands. Dertil kommer følgende vision
8
: 

”At være blandt de bedste udviklere af sports – og modebrands” 

I år 2010 vedtog ICC som nævnt, en ny koncernstrategi og foretog samme år en ændring i koncernstrukturen, 

der tilsammen var en del af koncernens Multi-brand strategi. Med disse ændringer har koncernen opnået øget 

ansvarlighed og transparens og samtidig skabt større beslutningskraft og fleksibilitet. Endvidere har 

koncernen fået bedre mulighed for at udøve aktivt ejerskab og udvikle brands, hvilket er en styrke i forhold 

til virksomhedens mission, som er følgende: 

   ”At opbygge succesrige brands ved at forene forretningsekspertise med kreativitet og innovation” 

2.6 Aktionærforhold 

Selskabets aktie er som nævnt noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i Mid-cap indekset. Den samlede 

aktiekapital udgjorde pr. 30. juni 2012 169.428.070 DKK og består af i alt 16.942.807 aktier fordelt på én 

aktieklasse. Af denne aktiekapital ejes 97,7 % af de 7.904 navnenoterede aktionærer, hvor stemmeandelen er 

lig kapitalandelen i ICC
9
. Det er imidlertid Friheden Invest A/S der er storaktionær i selskabet da de har den 
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højeste kapitalandel på 42,4 % 
10

. Friheden Invest er en familieejet koncern som efter et generationsskifte i år 

2010, nu ejes af den kun 26-årige Emilie Martinsen som er datter af den tidligere ejer og medejer Niels 

Martinsen
11

. Trods generationsskiftet er den tidligere ejer fortsat som formand i det børsnoterede selskab, 

mens den nye ejer ikke vil deltage aktivt i driften af hverken ICC eller Friheden Invest A/S.  

ATP samt HS 2.G ApS udgør de næststørste aktionærer i gruppen og har hver en kapitalandel på hhv. 10 % 

og 11 %. ATP har været aktionær i ICC siden selskabets fusion i år 2001
12

. HS 2.G ApS blev aktionær i 

selskabet i begyndelsen af år 2012, da tidligere aktionær Holding Hansen A/S afhændede sine aktier, der 

ligeledes ejes af familien Hansen
13

. Sammen med Friheden Invest A/S står de tre hovedaktionærer for ca. 63 

% af aktiekapitalen, hvorfor likviditeten i ICC´s aktie må vurderes at være begrænset. Ledelsen vurderer at 

den nuværende aktiestruktur forsat er i koncernens interesse.  

3. Beskrivelse af virksomhedens primære konkurrenter  

ICC har som nævnt en produktportefølje bestående af elleve brands, som udover at være inddelt i forskellige 

prissegmenter også henvender sig til forskellige kundegrupper. Det betyder at ICC´s brands i princippet har 

hver deres konkurrenter, afhængigt af prissegment samt målgruppen. Eksempelvis vurderes The North Face, 

at være en direkte konkurrent til ICC´s sportsbrand Peak Performance. Velvidende om dette, er det i stedet 

valgt at ligge vægt den samlede brandportefølje samt ICC´s største marked således, at nedenstående 

konkurrenter er væsentlige i forhold til ICC´s hovedmarked og samlede brandtportefølje.  

3.1 Hennes & Mauritz: 

Hennes & Mauritz (H&M) blev etableret i år 1947 i Sverige som en enkelt kvindetøjsbutik og har siden 

udviklet sig til, at være en international modegigant med tøj, sko og tilbehør til hele familien og deres hjem
14

. 

Til forskel fra ICC og BS så markedsfører H&M sin butikskæde i stedet for de enkelte brands. Dog har 

H&M forskellige brands internt der opdeler produkterne i forskellige designprofiler. Eksempelvis har 

brandet Weekday et konceptet med et stærkt fokus på jeans, hvor Monki er karakteriseret ved det kreative og 

farvefulde grafiske design mens H&M Home udbyder interiører til hjemmet. Til forskel fra ICC befinder 

H&M´s produkter sig primært i lavprissegmentet mens deres senest lancerede brand COS henvender sig til 

midtprissegmentet. H&M´s produkter sælges gennem lejede butikslokaler, internet- og katalog salg samt 

gennem et netværk af franchisebutikker. H&M opererer primært i Europa, Nord- og Syd Amerika og Asien 
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og driver 2.900 detailforretninger fordelt på 49 lande
15

. H&M har hovedsæde i Sverige er noteret på 

NASDAQ OMX Stockholm.  

3.2 Bestseller  

Bestseller (BS) er en 100 % familieejet international virksomhed, der blev etableret i Danmark tilbage i år 

1975. Virksomhedens produktportefølje består af 12 stærke brands, der henvender sig til begge køn i alle 

aldre. Produkterne befinder sig i både lav- og midtprissegmentet og udgør derfor en primær konkurrent til 

ICC´s brands i disse segmenter. Produktporteføljen indeholder følgende brands: 

Jack & Jones, Junarose, Mamalicous, Name IT, Object Collectors Item, Only, Outfitters Nation, Pieces, 

Selected, Vero Moda og Vila Clothes 

Produkterne markedsføres i det meste af Europa, Mellemøsten, Canada, Indien og globalt via e- handel. 

Ligesom ICC har virksomheden ingen ejerandel i produktionskæden og har i stedet samarbejde med 

leverandører primært i Kina, Indien, Bangladesh, Tyrkiet og Italien
16

. I Kina opererer Bestseller som en 

uafhængig virksomhed, under navnet Bestseller Fashion Group China som blev etableret i 1996 og er ejet af 

familien samt to danske samarbejdspartnere i Kina. Søsterselskabet designer sine egne kollektioner for mere 

end 6.000 butikker i Kina fordelt på 300 byer. Desuden har virksomheden selv 2.979 kædebutikker fordelt på 

38 markeder (heraf 300 i Danmark) mens produkterne sælges i mere end 12.000 multibrand varehuse fordelt 

på 53 markeder verden over.  

3.3 Industria de Diseno Textil SA  

Industria de Diseno Textil SA (Inditex) blev etableret tilbage i år 1963 og åbnede sin første ZARA butik i A 

Coruna Spanien i år 1975. Virksomheden ekspanderede for første gang udenfor Spaniens grænser i år 1988 

og er i dag blevet en velkendt og førende aktør i modebranchen verden over. Inditex har hovedsæde i A 

Coruna i Spanien og opererer primært i Europa. Virksomhedens produktportefølje befinder sig i lav- og 

mellemprissegmentet og består af følgende otte brands, hvor Zara er det absolut største
17

: 

Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterque, Zara og Zara Home  

Inditex forretninger kan findes i mere 400 byer, fordelt på 5 kontinenter og virksomheden har nu omkring 

6.009 butikker fordelt på 86 lande
18

. Til forskel fra ICC og BS så varetages størstedelen af virksomheden 

produktion af virksomheden selv. Selvom en stor del af produktionen foregår i lavtlønslande såsom, Kina og 

Tyrkiet har virksomheden også produktion i Europæiske lande, primært Spanien og Portugal. Produktionen i 

Europa er primært til brandet ZARA, som har markeret sig i forhold til konkurrenterne med en kort 
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gennemsløbstid på kun 14 dage fra design til bøjlen i butikkerne. Desuden har ZARA den største kæde af 

tøjbutikker i Europa målt på antallet af butikker.  

3.4 Sammenfatning  

I ovenstående afsnit blev ICC´s primære konkurrenter introduceret. For at skabe et overblik over disses 

størrelser, er informationer omkring virksomhedernes nettoomsætning samt antal medarbejdere illustreret i 

tabel 1. For at kunne sammenligne den generede nettoomsætning mellem virksomhederne, omregnes denne 

til en fælles valuta nemlig EUR
19

.  

Tabel 1: Nettoomsætning samt antal medarbejdere – Årsrapporter samt egen tilvirkning 

 

Som det fremgår af tabel 1, er H&M den største af ovennævnte virksomheder, målt på nettoomsætningen. 

Inditex er den virksomhed der har den største medarbejderstab, dog må tages forbehold for, at de øvrige 

virksomheder evt. har undladt at medregne medarbejdere i forskellige søsterselskaber mv. eksempelvis er 

H&M´s antal medarbejdet eksklusiv medarbejdere i deres kinesiske søsterselskab. Baseret på nedenstående 

tal, er ICC den der generer den største indtjening pr. medarbejdere. De udvalgte konkurrenter vil løbende 

blive anvendt i forskellige analysesammenhænge. 
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 Udgangspunktet er balancedagens kurs 30.juni 2012  

ICC 3.819 DKK 513,8 2.200 0,23

H&M 140.948 SEK 18961,4 104.000 0,18

BS 18.200 DKK 2448,4 13.900 0,18

Inditex 15.946 Euro 15.946 120.314 0,13

Nettoomsætning 

lokal valuta (mio.)

Nettoomsætning i 

EUR (mio.)
Antal medarbejdereVirksomhed Indtjening pr. 

medarbejder
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4. Strategisk analyse  

4.1 PEST analyse  

4.1.1 Politik og lovgivning 

EU kommissionen har i begyndelsen af år 2013 forslået en ny lovpakke, herunder et forslag om en ny 

forordning der går under navnet Consumer Product Safety. Denne skal dække alle ikke-madrelaterede 

forbrugsvare bl.a. tøj, kosmetik og accessories mv. Denne skal desuden erstatte 2001 direktivet om 

produktsikkerhed med det formål, at skabe en større markedsovervågning af forbrugsprodukter samt øge 

forbrugernes sikkerhed. Det generelle mål er at etablere en fælles ramme for markedsovervågning for alle 

produkter i EU´s indre marked
20

. Dette tiltag må bl.a. være et resultat af det større fokus på skadelige 

kemikalier, der anvendes i fremstillingen af forbrugsprodukter, herunder tøj. Greenpeace påviste for nyligt, 

at flere europæiske tøjmærker indeholder hormonforstyrrende kemikalier, hvorfor at politikere og flere 

miljøorganisationer nu kalder på strammere og lovgivning fra EU
21

. Størstedelen af de europæiske 

producenter designer tøjet i eget hjemland eksempelvis Danmark, men får tøjet produceret i lavtlønslande, 

herunder særligt Kina. Kina er gået fra en 18. plads i 1990 til i 2008, at være Danmarks fjerdestørste 

importland med 32,8 mia. DKK. Omkring en fjerdedel denne import bestod af beklædningsgenstande, 

hvilket vidner om at flere i branchen ser et potentiale heri
22

. Ligesom denne strategi har sine fordele i form af 

billigere arbejdskraft mv. så har dette også sine ulemper. Udover de lange transporttider og højere 

logistikomkostninger, medfører de store afstande ofte en risiko for mindre kontrol. Her løber producenterne 

en risiko for, at både etiske forhold samt miljølovgivning ikke overholdes. Et eksempel herpå er, at der i 

fremstillingen anvendes kemikalier der ikke er godkendte i Europa
23

. Tilfælde som dette, kan have 

omfattende konsekvenser for virksomhederne idet omfang forbrugerne mister tilliden, hvilket kan resultere 

en betydelig omsætningsnedgang. Eksempelvis har både ICC og BS oplevet dårlig omtale i år 2011 grundet 

fund af kræft- og allergifremkaldelige stoffer i både dame- og herretøj
24

. Med andre ord har virksomheder 

der fremstiller, importere eller bruger kemiske stoffer i produktionen, et stort ansvar for at overholde den 

gældende kemikalielovgivning (REACH)
25

. Et af de helt store problemer er at REACH, den nuværende 

kemikalielovgivning ikke gælder for importeret tøj. Dog har de danske virksomheder der importere tøjet det 

endelige ansvar for, at tøjet ikke er skadeligt og at leverandørerne overholder deres krav. Alt anden lige må 

dette medfører større omkostninger for aktørerne, da de må øge deres kontrol med leverandørerne. Som 

eksempelvis er BS i gang med, at oplære kinesiske producenter i at fremstille tøj uden kemikalier for, at 

imødekomme kravet om mere sikkerhed og kontrol samt deres ansvar overfor forbrugere og miljø. Dette 
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afhjælpes ved løbende at holde kurser for kineserne, ligesom de flere gange årligt gennemfører kontroller 

med fabrikkerne i Kina.  

Ser man på ICC´s nettoomsætning fordelt på lande, jf. figur 3, fremgår det at over 50 % genereres på det 

skandinaviske marked, nemlig Danmark, Sverige og Norge tilsammen. Endvidere generes 94 % af 

koncernens nettoomsætning indenfor Europas grænser, hvilket kun efterlader 6 % til lande udenfor Europa.  

Figur 4: Nettoomsætning fordelt på markeder - Årsrapport 2011/12 samt egen tilvirkning 

 

Som nævnt genereres størstedelen af ICC´s afsætning imidlertid i lande inden for EU's grænser, hvor der 

overordnet set gælder de samme politiske forhold som i Danmark. Ergo er afsætningslandene karakteriseret 

ved et stabilt politisk miljø, da man i EU prøver at sikre ensretlig politik og lovgivning. Mindre reguleringer 

såsom liberaliseringen af lukkeloven i Danmark der blev vedtaget i år 2010
26

, som igen blev udvidet 2012
27

, 

giver butikkerne i detailhandlen en øget fleksibilitet samt afsætningsmuligheder.  

4.1.2 Økonomi og demografi  

Udviklingen i den nationale og internationale økonomi spiller en væsentlig rolle for indtjeningen i 

tøjbranchen. Det traditionelle mønster for en forbrugers disponible indkomst er, at den i første omgang vil 

forsøge at dække de materielle behov såsom mad, tøj og først derefter orientere sig om de mere immaterielle 

forbrugsgoder såsom ferier, underholdning, luksusvare mv. Immaterielle forbrugsgoder er derfor i høj grad 

indkomstelastiske dvs. at forbruget vokser med mere end 1 % når indkomster vokser 1 %. Selvom tøj er en 

nødvendighedsvare, da man jo helst skal have tøj på kroppen, er tøj alligevel forholdsvis indkomstelastisk. 

Med en lavere indkomst vil en forbruger højst sandsynligt helt undgå at købe nyt tøj eller evt. søge hen imod 

tøj fra lav- eller mellemprissegmentet. Det betyder at produkter i højprissegmentet såsom mærkevare, er 

mere indkomstelastiske og dermed mest udsat under lavkonjunkturer og dermed karakteriseres som en form 
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for luksusvare. Med andre ord er indtjeningen i branchen afhængig af forbrugernes købelyst, hvilken igen er 

afhængig af konkjunkturerne og dermed den generelle økonomi. Derfor vil dette afsnit indeholde analyser af 

økonomien på ICC´s største markeder, nemlig Danmark, Norge og Sverige samt den generelle samlede 

økonomi i Europa, jf. afsnit 4.1.1. Øvrige økonomiske forhold vil blive belyst efterfølgende.  

Væksten i bruttonationalproduktet (BNP) anvendes ofte som et mål for aktiviteten i økonomien og anvendes 

derfor i vurderingen af indtjeningspotentialet på ICC´s vigtigste markeder. Nedenstående tabel 2, viser den 

årlige vækst i BNP samt en prognose af denne, for år 2013 og 2014 på udvalgte markeder
28

.  

Tabel 2: Årlig real vækst i BNP i procent – Eurostat samt egen tilvirkning  

 

Danmark: På det danske marked genereres 21 % af virksomhedens omsætning og Danmark udgør dermed 

virksomhedens næst største marked, jf. afsnit 4.1.1. Ser man på ovenstående tabel 2 fremgår det, at markedet 

de seneste år har været præget af lav - og negativ vækst i BNP og desuden, at mulighederne de kommende år 

ikke ser alt for positive ud. Den ringe vækst afspejles ligeledes i udviklingen i detailleddet, som de senneste 

5 år har oplevet en gennemsnitlig vækst på -0,3 %, jf. bilag 3. Ifølge Eurostat forventes væksten i BNP for år 

2013 og 2014 at stige henholdsvis 0,7 % og 1,7 %, dog er der stadig en lang vej til niveauet før 2007. 

Forventningen fra Det Økonomiske Råd (DØR) er ikke meget anderledes, da de skønner væksten til at 

udgøre 0,2 % og 1,8 %, i henholdsvis 2013 og 2014. Dette skyldes primært, at væksten i EU ikke ventes at 

tage til før år 2014, i takt med at de internationale konjunkturer genoprettes. Af denne grund forventer DØR 

først fremskidt for det danske marked henne i år 2015, hvor væksten skønnes til 1,9 % 
29

. Med andre ord 

afspejler prognosen for år 2015, at der er udsigt til en moderat vækst fremadrettet. Af tabel 2 ses desuden, at 

den danske økonomi oplevede et tilbageslag i år 2012 da BNP faldt 0,5 %. Den lave vækst er bl.a. med til at 

påvirke ledigheden i Danmark. Set i lyset af den beskedne vækst, ventes arbejdsmarkedet fortsat at være 

forholdsvis presset i år 2013 og år 2014. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) forventer at der først for 

alvor sker fremskridt for beskæftigelsen i år 2015
30

. Alt anden lige er økonomien præget af stor usikkerhed, 

hvilket holder privatforbruget nede, til stor ulempe for tøjbranchens aktører. AE har ligeledes positive 

forventninger til udviklingen i BNP og forventer i år 2014 en BNP på 1,4 %. Denne vil blive trukket hjem af 

en forventet stigning i den hjemlige efterspørgsel, herunder et stigende privatforbrug, jf. tabel 3. 
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 Væksten er målt i faste priser 
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 Økonomi og Indenrigsministeriet 1 
30

 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1  

Marked 2010 2011 2012 2013 f 2014 f

Danmark 1,6 1,1 -0,5 0,7 1,7

Sverige 6,6 3,7 0,7 1,5 2,5

Norge 0,5 1,2 3,1 2,6 2,5

Euro 27 2,1 1,6 -0,3 -0,1 1,4
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Tabel 3: Udvikling i den indenlandske efterspørgsel - AE samt egen tilvirkning   

 

Med andre ord forventes det at usikkerheden gradvist vil aftage gennem prognoseperioden. Desuden mener 

AE at der foreligger et enormt vækstpotentiale for den danske økonomi, da virksomhederne og 

husholdningerne har sparet en masse penge op. Heraf et stort potentiale til når stemningen for alvor vender.  

Norge: På det norske marked genereres 11 % af virksomhedens omsætning og udgør dermed virksomhedens 

tredje største marked, jf. afsnit 4.1.1. Ser man på den årlige vækstrate i BNP har denne udviklet sig positivt i 

analyseperioden, da denne er gået fra 0,5 % i 2010 til 3,1 % i år 2012. %. Alt anden lige må man konkludere, 

at Danmark har været hårdere ramt af finanskrisen end nabolandene Norge og Sverige. Den positive 

udvikling i BNP afspejles i den gennemsnitlige vækstrate i detailleddet for det norske marked, som er på 2,7 

%, jf. bilag 3. Ifølge Eurostat forventes en negativ udvikling i væksten i BNP for år 2013 og 2014, da den 

forventes at falde til henholdsvis 2,6 % og 2,5 %. Dansk erhverv karakteriserer Norge som en velstående 

velfærdstat, med en kombination af fri markedsaktivitet samt stor styrke fra statsligt ejerskab af store 

virksomheder inden for en række nøglesektorer, herunder specielt oliesektoren
31

. Dog står EU samlet set for 

85 % af Norges eksport, hvorfor Norge ligesom de fleste andre europæiske lande er afhængige af hvorledes 

den europæiske økonomi udvikler sig og hvordan EU kommer ud af den nuværende gældskrise.  

Sverige: På det svenske marked genereres 25 % af virksomhedens omsætning og udgør dermed ICC´s 

største marked målt på omsætningen, jf. afsnit 4.1.1. Ser man på den årlige vækstrate i BNP, har denne 

udviklet sig negativt i analyseperioden, da denne er faldet fra 6,6 % i 2010 til blot 0,7 % i år 2012. Denne 

negative udvikling i den svenske BNP afspejles ligeledes i udviklingen i detailleddets omsætning. I 2010 

oplevede markedet en vækst på hele 4,20 % hvilken faldt til -0,5 % og 2,5 % i henholdsvis 2011 og 2012. 

Således er der en gennemsnitlig vækst i detailleddet på 2 % og er derfor ikke nær så påvirket som Danmark.  

Som tidligere nævnt får størstedelen af virksomhederne i tøjbranchen produceret deres tøj i lavtlønslande, 

også kaldt de nye økonomier, hvilket ligeledes er tilfældet for ICC jf. nedenstående figur 5. 
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 Dansk erhverv 1 

2013f 2014f 2015f

Indenlandsk efterspørgsel 0,9 1,3 1,8

Privat forbrug 0,3 1,5 2,1
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Figur 5: Produktionens geografiske placering – Årsrapport 2011/12 samt egen tilvirkning  

 

Som det fremgår af figur 5, foregår 83 % produktionen i fjernøsten, hvoraf de 67 % alene er produktion i 

Kina. Ligesom det er tilfældet på andre markeder hvor økonomien vokser hurtigt, begynder lønningerne ofte 

på et tidspunkt, at stige ret kraftigt i takt med den øgede efterspørgsel på arbejdskraft. Det er ligeledes 

tilfældet i nogle af Kinas regioner, at lønningerne stiger 10-30 % årligt. Den voksende økonomi har ligeledes 

indflydelse på andre omkostninger, dog er den største faktor stadig arbejdskraften. Dette gælder bl.a. 

stigninger i jordpriser, miljø - og sikkerhedsregulativer samt skatter og afgifter 
32

. Kombineret med tidligere 

nævnte ulemper, jf. afsnit 4.1.1, kan der sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt Kina fortsat vil være det 

optimale sted at have sin produktion på længere sigt. Denne usikkerhed på det Kinesiske marked må siges, at 

udgøre en risiko for samtlige aktører i fremstillingsbranchen, da Kina som verdens største fremstillingsland, 

varetager en fjerdedel af verdens samlede fremstillingsindustri.   

4.1.3 Sociale og kulturelle forhold 

I afsnit 4.1.1 blev det bl.a. beskrevet hvorledes de store afstande mellem afsætningslandene og 

produktionslandende gør, at kontrollen med de færdige produkter bliver mere komplekst. I takt med 

forbrugere i EU har fået et større fokus på etik, har dette i første omgang sat sit præg på fødevarebranchen. 

Eksempelvis har man set hvordan efterspørgslen efter produkter fra små, autentiske produktioner såsom 

mejerier, er blevet skudt i vejret mens de store mejerier forsøger, at skabe nye produkter der dække denne 

efterspørgsel. Denne tendens begyndte så småt at brede sig til tøjbranchen i år 2008
33

. Forbrugerne 

efterspørger dermed miljørigtigt tøj, gerne økologisk, som er produceret under ansvarlige forhold, hvilket er 

blevet en trend. Det begyndte med børnetøjet men tendensen fandt hurtigt vej til store modehuse såsom ICC. 

Af denne grund har ICC et stort fokus på virksomhedsansvar. Forbrugernes større fokus på etik kombineret 

med de øvrige ulemper der er forbundet med de store afstande til produktionslandene, forventes på sigt at 

bringe en mindre del af produktionen i branchen til nogle af de nye EU-lande. 
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Figur 6: Udviklingen i bomuldspriser (2003 = 100) – Deloitte 1 

4.1.4 Teknologi og miljø  

I Danmark har internethandelen udviklet sig markant. Alene fra år 2011 til år 2012 er salg af vare på 

internettet steget med 14 %, båret frem af aktører BS og H&M. På de seneste 5 år, er omsætningen for online 

salg steget fra 7 mia. til 18 mia. DKK i år 2012. Prognoser udarbejdet af Euromonitor viser, at der er gode 

udsigter til at tendensen vil fortsætte de kommende år. Den større omsætning skyldes ikke kun vækst i de 

enkelte virksomheder, mens også at flere tidligere offline virksomheder, er begyndt at indtage online 

markedet. Overgangen fra offline til online skyldes først og fremmest at onlineshopping er blevet mere 

lukrativt med flere købevillige kunder, men også at offline salget ikke går så godt som tidligere for 

tøjbranchen
34

. Den teknologiske udvikling betyder, at internettet med tiden er blevet en vigtigere 

distributionskanal for branchens aktører, delvist på bekostning af salget i de fysiske butikker. 

4.1.5 Øvrige forhold  

Producenterne i tøjbranchen er naturligvis påvirket af udviklingen i priserne, på de ressourcer der anvendes i 

fremstillingen af tøj. Tidligere blev det beskrevet hvorledes prisen på arbejdskraft i form af lønninger i 

produktionslandende har indflydelse på aktørerne. Her omtales andre ressourcer, såsom bomuldspriserne. I 

figur 6, ses udviklingen i prisen på bomuld fra år 2003 til år 2011. Som det fremgår af figuren, er 

bomuldspriserne steget med hele 150 %, i perioden fra år 2010 til år 2011. Den negative udvikling i prisen 

herpå, skyldes primært en større efterspørgsel samt oversvømmelser i områder for produktion heraf. Det 

forventes at disse vil stabilisere sig, dog på et meget højere niveau en tidligere. Konsekvensen heraf er enten, 

at tøjpriserne vil stige eller at der skal ske andre besparelser i produktionsleddet, hvis virksomhederne skal 

opnå den samme avance som tidligere. 
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Figur 7: Nettoomsætningen fordelt på salgskanaler – Årsrapport 2011/12 samt egen tilvirkning 

4.2 Porters Five Forces  

4.2.1 Købernes forhandlingsstyrke  

ICC koncernens afsætter dens produkter gennem både engros og retail. Retail kendetegnes ved videresalg af 

vare til husholdningerne og går undertiden også under navnet business-to-costumer. Engroshandel er 

derimod karakteriseret ved videresalg eller formidling af varer til andre virksomheder, dvs. der er tale om en 

form for agentur der undertiden går under navnet business-to-business
35

. Nettoomsætningen fordelt på de to 

salgskanaler fremgår af figur 7. 

 

 

Som det fremgår af figur 7, genereres størstedelen af koncernens nettoomsætning via engros salg. 

Forretningssegmentet indeholder salg til engroskunder og franchisetagere og i begrænset omfang, sourcing 

foretaget på vegne af eksterne kunder 
36

. Forretningssegmentet retail indeholder salg til forbrugere, hvilket 

sker gennem egne retailbutikker, koncessioner, outletbutikker og e-commerce. Ledelsen oplyser i relation 

hertil, at ingen enkeltstående kunde udgør mere en 10 % af omsætningen. Disse to forretningssegmenter 

fungerer således som et afgørende bindeled mellem producenter og forbrugere, hvorfor køberne både 

defineres som butiksejere men også som individuelle forbrugere. Af denne grund vil købernes 

forhandlingsstyrke bedst muligt blive betragtet ud fra begge situationer.  

Ser man på den enkelte forbruger er der flere faktorer der spiller ind, såsom prisfølsomhed, mærkebevidst og 

brandloyalitet mv. Helt overordnet svækkes forbrugernes forhandlingsstyrke, da detailhandlerne har et stort 

antal individuelle købere der hver især køber en lille mængde, nemlig alle de enkelte forbrugere
37

. Selvom at 

mærkebevidsthed og loyalitet hertil har en betydelig indflydelse, så forstærkes købermagten hos forbrugerne 

af de mange eksisterende valgmuligheder der netop genereres, grundet fraværet af skifteomkostninger. Dette 

kommer sig af at der er tale om et prisgennemsigtigt marked, hvor forbrugerne let kan gå fra butik til butik 

og vurdere, hvilket produkt der design- og prismæssigt tiltaler dem mest
38

. På den anden side har 
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detailhandlerne mulighed for, at påvirke forbrugerne da disse oftest opfatter mærker samt stilarter som tæt 

tilknyttet til livsstil og social status. Med andre ord har detailforhandlerne en betydelig mulighed for, at 

differentiere sig gennem de forskellige stilarter tøj og de tilhørende prisintervaller, hvilket er med til at 

svække købermagten
39

. Dog eksisterer der et stort marked for detailhandel af ikke-mærkevare-tøj, der især 

henvender sig til forbrugere med lavere disponible indkomster. Derfor opnår virksomhederne i branchen en 

fordel hvis de har en diversificeret produktportefølje der henvender sig til flere prissegmenter og dermed en 

bred kundegruppe, frem for et enkelt brand. Da beklædningsindustrien oftest er udsat for uforudsigelige og 

hurtige ændringer i moden, især under indflydelse fra medier, betyder dette at detailhandlerne er nødsaget til 

at tilpasse sig og i sidste ende er tvunget til, at tilbyde forbrugerne det de kræver. Dette udgør den såkaldte 

moderisiko, som dækker over risikoen ved en fejlvurderet modetrend. I branchen er der nemlig altid en risiko 

for, at en kollektion vil blive dårligt modtaget af forbrugerne. Det betyder ligeledes at detailhandlerne ikke 

har mulighed for at integrere fremad, hvilket tilsammen styrker købermagten. Generelt vurderes forbrugernes 

forhandlingsstyrke at være moderat.  

Da ICC generere 62 % af omsætningen fra forretningssegmentet engros indikere dette, at virksomheden er 

forholdsvis afhængig af engroshandlen, jf. figur 7. Dette forstærker forhandlingsstyrken for denne type 

købere, der som nævnt består af engroskunder og franchisetagere. Da ledelsen oplyser at ingen enkeltstående 

kunde udgør mere end 10 %, må det forventes at ICC sælger til mange forskellige engroshandlere således, at 

forhandlingsstyrken bliver begrænset. Ligesom forbrugerne har engroshandlerne også mulighed for, at vælge 

mellem mange udbydere, hvis de mener at produkterne er bedre eller billigere. Men da en stor del at ICC´s 

engroskunder er franchiset, vurderes forhandlingsstyrken at være begrænset yderligere. Generelt vurderes 

forbrugernes forhandlingsstyrke at være moderat.  

4.2.2 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Leverandørerne i detailleddet består af producenter og grossister, der typisk både er små og mellemstore 

virksomheder, hvilket giver detailforhandlere mulighed for at handle med begge. Helt overordnet er 

leverandørernes forhandlingsstyrke blevet svækket, i takt med liberaliseringen af den internationale handel
40

. 

For både den skandinaviske og den samlede europæiske tøjindustri, har liberaliseringen medført en betydelig 

øget konkurrence især fra producenter i lavtlønsområder såsom Kina og Indien mv. Med andre ord har 

liberaliseringen medført en øget fragmentering af leverandørerne, grundet evnen til at kunne handle frit med 

udenlandske producenter
41

.  

Der er en høj grad af prisstyring overfor butikkerne, hvilket hænger sammen med, at branchen er meget 

modepræget. Dog opretholdes prisstyringen kun for en kort periode, grundet den hurtigt skiftende mode, 

                                                      
39

 MarketLine 2 
40

 A s. 88 
41

 MarketLine 2 



Side 22 af 125 

 

sæson og trend.  Da der som nævnt er et stort marked for ikke-mærkevare-tøj, er dette medvirkende til at 

holde det generelle prisniveau nede.  

Leverandører til producentleddet består bl.a. af leverandører af de ressourcer der anvendes i fremstillingen af 

tøj såsom, arbejdskraft. Da det er vanskeligt at fremstille tøj med fuldt automatiserede processer betyder 

dette, at producenternes drift er forholdsvis afhængig af arbejdskræft. Dette medfører en øget 

forhandlingsstyrke for leverandører af arbejdskræft i lande med mindsteløn
42

. Arbejdstagere i lavtlønslande 

såsom, Kina, Bangladesh og Indien mv. hvor produktionen af tøj oftest finder sted, har en klar forventning 

om stigende lønninger og bedre levestandarder. I takt med at disse lande får en større andel af leverancerne i 

tøjbranchen øges forhandlingsstyrken hos disse. Konsekvensen af dette er, at de lave omkostninger til 

arbejdskraft i disse lande ikke er holdbar
43

. 

Selvom der er mange leverandører detailhandlerne frit kan vælge imellem og at skifteomkostningerne hertil 

ikke er specielt høje, så øges detailhandlernes forhandlingsstyrke ikke betydeligt. Dette kommer sig af, at 

detailhandlerne på den ene side er meget afhængige af leverandørernes forsyningskæde, men ligeledes løber 

en risiko for, at den pågældende leverandør ikke kan tilpasse sig efterspørgslen. Samlet set vurderes 

leverandørernes forhandlingsstyrke at være moderat.  

4.2.3 Truslen fra nye udbydere   

Attraktiviteten for at etablere sig i en branche afhænger først og fremmest af indtjeningspotentialet, herunder 

væksten i branchen
44

. Samlet set har detailleddet i Europa de seneste år oplevet forholdsvis lav vækst, hvilket 

gør detailbranchen mindre attraktiv for potentielle nye aktører på dette marked. Med udgangspunkt i de 

seneste fem år, udgør den gennemsnitlige vækstrate på det europæiske marked 1,3 %, mens den separat for 

landende Norge og Sverige udgør henholdsvis 2,7 % og 2,0 %. Den moderate vækst som Norge og Sverige 

har oplevet, gør disse markeder mere attraktive for potentielle nye udbydere. På det danske marked er 

situationen en helt anden, hvorfor det modsatte vil være gældende, da der i samme periode er tale om negativ 

vækst, nemlig på - 0,3 %, jf. bilag 3.  

I tøjbranchen er der en begrænset mængde store detailvirksomheder såsom ICC og BS, som sammen udgør 

en betydelig andel af branchens samlede omsætning
45

. Disse store virksomheder har gavn af 

stordriftsfordele, der bl.a. tillader dem at opbygge flere og flere brands og ekspandere på flere markeder. 

Desuden medfører deres større købekraft, at forhandlingsstyrken øges overfor leverandørerne, således at de 

større virksomheder opnår konkurrencefordele. Helt overordnet stiller branchen krav til kapital, brand og 

produktions- og distributionskanaler, for at kunne etablere sig. Da branchen kan opdeles i et marked hvor der 
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produceres standardiseret modetøj i et stort volumen og designertøj i begrænset og eksklusive kollektioner, 

må adgangsbarriererne derfor afhænge af, i hvilken man ønsker at etablere sig.  

Det standardiserede modetøj hører til lav- og dele af mellemprissegmentet der er kendetegnet ved, at 

forbrugerne er meget prisfølsomme. Segmentet karakteriseres ved en lav grad af brandloyalitet, da 

forbrugerne som udgangspunkt køber det billigste produkt, der opfylder deres behov. Udbydere i denne 

kategori har derfor mindre fokus på kvalitet og/eller design og søger i stedet, at producere så billigst som 

muligt, hvilket gør stordriftsfordele til en nødvendig konkurrenceparameter i dette segment. 

Designertøj hører til høj- og øverste del af mellemprissegmentet og er kendetegnet ved, at forbrugerne oftest 

har en høj grad af brandloyalitet. Af denne grund, spiller produktdifferentiering i disse prissegmenter en 

større rolle. Den større grad af produktdifferentiering gør, at producenterne i dette segment kan tage en 

merpris for deres produkter. Dette segment har derfor større fokus på brand, kvalitet og design, hvilket 

skaber et større træk på ressourcer, herunder omkostninger, for virksomheder der satser på disse segmenter. 

Af denne grund er adgangsbarriererne større for etablering i dette segment end for lavprissegmentet.  

Muligheden for at etablere sig i lavprissegmentet der som nævnt ikke kræver de større ressourcer kombineret 

med, at der i princippet kunne etableres internetbutik, medfører tilsammen at det er lettere for nye aktører at 

konkurrere med allerede eksisterende aktører på lav- og mellemprissegmentet. Nye aktører på markedet, vil 

alt anden lige reducere de eksisterende spilleres indtjening
46

. Dog anses nyetablerede små aktører ikke som 

en betydelig trussel for de større aktører såsom ICC, BS eller H&M.  

Der eksistere ikke rigtig nogen lovgivning eller politiske reguleringer, der kan afskrække eller forhindre nye 

udbydere. Dog er der med tiden oparbejdet nogle selvpålagte konventioner for, at forhindrer uetiske metoder 

tages i brug. Dette afspejler befolkningens større fokus på miljø og etik, jf. afsnit 4.1.3. Handler en 

virksomhed uden for disse konventioner er det meget sandsynligt, at denne vil miste kunder grundet dårligt 

omdømme. Samlet set vurderes det, at der er en moderat risiko for nye aktører i branchen.  

4.2.4 Konkurrencen fra substituerende produkter  

Der er imidlertid ingen eksisterende substituerende produkter til tøj, hvorimod der kan argumenteres for 

alternative fremskaffelsesmetoder, der kan have indflydelse på indtjeningsmulighederne i branchen. 

Forbrugernes øgede accept af internettet som alternativ shoppingkanal, har som nævnt øget væksten i 

onlinesalget, jf. afsnit 4.1.4. Dette skaber større mulighed og incitament for udbydere til, at skippe den 

traditionelle distributionskæde ved, at købe direkte hos producenterne og sælge direkte til forbrugerne via 

internettet. Fabrikanter kan ligeledes være fristet af muligheden for, at sælge direkte til slutbrugerne uden 

behov for detailhandlerne. Men andre ord kan udbydere/fabrikanter drage fordel af de lavere 
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driftsomkostninger ved ikke at skulle betale de faste omkostninger der er forbundet med at drive en 

traditionel butik
47

.  

En anden kategori som er værd at nævne er de såkaldte kopivare, der kan udgøre substitutter til de enkelte 

originale brands. Værdien af kopivare der strømmer ind over de danske grænser, er mere end fordoblet i år 

2010. Dette år tilbageholdte skat kopivare til en værdi af 91 mio. DKK, hvor der året før var tale om et beløb 

i størrelsen 45 mio. DKK. Dette indikerer at markedet for kopivare er forholdsvis udbredt og stigende, til stor 

ulempe for de danske virksomheder
48

. Ifølge Dansk Textil Union udgør de ulovlige kopivare cirka 10 % af 

branchens omsætning, hvilket svare til ca. 3,5 mia. DKK. Desuden oplever man i branchen både gode og 

dårlige kopier, hvoraf de gode kopier der oftest kommer fra Kina udgør det største problem
49

. Ud over at den 

danske industri mister markedsandele, så oplever nogle importører sågar, at de ikke længere kan sælge 

originalerne på markedet da de er blevet for kopieret. Samlet set vurderes konkurrencen for substitutter til 

detailsalget at være moderat.  

4.2.5 Konkurrenceintensiteten 

I afsnittet omkring købernes forhandlingsstyrke, blev det beskrevet hvorledes tøjbranchen er karakteriseret 

ved et prisgennemsigtigt marked. Af denne grund vurderes konkurrenceintensiteten at være højest i lav- og 

midtprissegmentet, hvor prisen er den væsentligste konkurrenceparameter. Dette skyldes bl.a. at der i disse 

segmenter som nævnt, ikke findes den store brandloyalitet. I konkurrencen på disse segmenter, er branchen 

vindere således dem der hurtigst formår, at opfange de seneste modetrends. Under afsnittet omkring truslen 

fra nye udbydere, blev det beskrevet hvorfor der i branchen er lave adgangsbarriere, især efter forbrugernes 

accept af internettet som alternativ shoppingkanal. Af denne grund består branchen i overvejende grad af et 

større antal mindre detailvirkomkeder samt et mindre omfang af store modehuse såsom, ICC, BS og H&M.  

Finanskrisen gav som nævnt anledning til et stort antal konkurser inden for tøjbranchen. Antallet af 

konkurser toppede i november 2010, med det højeste antal set siden 1996
50

. Selvom flere virksomheder har 

fundet deres egen strategiske niche, hvor de udmærker sig over gennemsnittet og oplever en positiv 

udvikling i indtjeningen, så er der stadig virksomheder der kæmper en hård kamp. Af denne grund ses der 

flere og flere konsolideringer og samarbejder i producent- og engrosleddet, hvilket i branchen er blevet 

nødvendigt for konkurrerer nationalt såvel som internationalt
51

. Da det i overvejende grad er de mindre 

virksomheder der er blevet hårdest ramt af finanskrisen, grundet fraværet af de stordriftsfordele de større 

virksomheder besidder, har krisen adskilt fårene fra bukkene. Med andre ord, har krisen resulteret i færre 

men større aktører i branchen, hvilken øger konkurrenceintensiteten.  
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Endvidere blev der tidligere redegjort for den beskedne vækst på det europæiske marked, jf. afsnit 4.1.2. Alt 

anden lige har denne intensiveret konkurrencen på dette marked om markedsandelene, blandt de ledende 

virksomheder. Af denne grund bliver branchens vindere her, dem der bedst formår at positionere sig overfor 

forbrugerne, hvilket isæt gælder for høj-prissegmentet. I den forbindelse vurderes ICC produktportefølje at 

udgøre en væsentlig styrke, da denne henvender sig til flere af branchens prissegmenter og dermed en bred 

kundegruppe. På vækstmarkeder vurderes konkurrenceintensiteten at være lavere, hvorfor der hos 

størstedelen af aktørerne i branchen, er stort fokus på mulighederne for at ekspandere til nye markeder. 

Baseret på ovenstående, vurderes konkurrenceintensiteten i tøjbranchen at være høj.  

4.3 Værdikædeanalyse  

4.3.1 Primære aktiviteter 

4.3.1.1 Indgående logistik: 

For ICC består den indgående logistik af indkøb via ordreoptagelse fra egne butikker og engroskunder. Da 

der er tale om indkøb af allerede designede tøj kollektioner findes det naturlig, at udvide Porters Værdikæde 

med en såkaldt designaktivitet, der finder sted inden den endelige indgående logistikaktivitet, jf. bilag 4.  

Designfunktionen ligger hos de enkelte forretningsområder/brands, der som tidligere nævnt har ansvaret for 

deres egen værdikæde. Det betyder at hvert forretningsområde har ansvaret for design af deres respektive 

brand og kollektioner, sourcing af relevante råvare, prissætning samt ansvaret for den endelige færdigvare og 

markedsføringen heraf. Som en del af designprocessen, kombinerer designerne inspiration og kreativitet med 

analyser af realiserede salg i butikkerne. Ved at analysere salgstallene fra tidligere kollektioner via retail IT-

systemet og rejse rundt i verden og aflæse modetrends, forstærkes beslutningsgrundlaget for design og 

udvikling af fremtidige kollektioner. Desuden mødes designere med repræsentanter for både engros- og 

retailsegmentet og drøfter kollektionerne for, at sikre at disse er optimalt sammensat til ICC´s markeder.  

For de traditionelle tøj kollektioner, især i højprissegmentet, er der en lang gennemløbstid, da det tager 

omkring seks måneder fra kollektionen er designet til at den er fremme i butikkerne. Dette skaber en øget 

moderisiko i forhold til branchens hurtigt skiftende modetrends og udgør en af virksomhedens helt store 

udfordringer, jf. afsnit 4.2.1. Trods denne gennemløbstid synes at være lang, er denne også nødvendig for at 

virksomheden og brands har mulighed for, at præsentere deres kollektioner på messer mv. At være 

repræsenterer på messer, shows mv. udgør en væsentlig mulighed for at styrke sit brands eksponering. 

Eksempelvis bliver Copenhagen Fashion Week hver gang dækket af op mod 500 medier. Af de 67.740 

besøgende der deltog i modeugen i februar 2011, var 40 % af disse internationalt besøgende
52

. Sammenlignet 

med ICC, så operere H&M samt Inditex med gennemløbstider på op til 14 dage
53

. Dog henvender disse sig 
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primært til lav- og nederste del af mellemprissegmentet, jf. kapital 3. I samme segment opererer ICC 

ligeledes med en short-to-market strategi, dog med en gennemløbstid på tre måneder, hvilket eksempelvis er 

tilfældet for brandet Saint Tropez. I den forbindelse vurderes konkurrenterne af have en væsentlig 

konkurrencefordel, da de hurtigere kan reagere skiftende trends, hvilket reducerer moderisikoen.  

Som tidligere nævnt er virksomhedens salgskanaler opdelt på to forretningssegmenter, nemlig retail - og 

engros salg. Ordreoptagelsen foretages af wholesale divisionen samtidig med, at retail divisionen placerer 

sine ordre. I engrossegmentet markedsføres virksomhedens kollektioner gennem præsentationer og shows 

samt individuelle møder med de største kunder. Størstedelen af virksomhedens engroskunder indkøber efter 

samme principper og i omtrent faste mængder. Forretningssegmentet retail som primært dækker indkøb til 

egne butikker, jf. afsnit 4.2.1, spiller en central rolle for lønsomheden på retail forretningssegmentet
54

.  

4.3.1.2 Produktion: 

Hos ICC omhandler denne del af værdikæden, produktion hos underleverandører og indkøb fra 

råvareleverandører, da hele virksomhedens produktionsaktivitet er outsourcet. I afsnit 4.1.2 blev det 

konstateret at 83 % af ICC produktion foregår i fjernøsten, hvoraf de 67 % alene er produktion i Kina. 

Generelt er denne form for forretningsstrategi forbundet med både fordele og ulemper. Fordelene er bl.a. at 

der ved outsourcing skabes en større fleksibilitet og heraf en hurtigere adgang til markedet. Desuden stilles 

mindre krav til kapitalressourcer i forhold til, at have egen produktion. I den forbindelse kræves heller ingen 

teknologisk knowhow omkring det at producere selv. Derimod medfølger en væsentlig risiko for at der 

skabes et afhængighedsforhold til leverandørerne/producenterne. En anden ulempe er at virksomheden ikke 

har kontrol over produktionsaktiviteten, jf. 4.1.1.  

ICC har i alt 349 leverandører, hvoraf de 10 største kun står for 29 % af den samlede produktionsværdi. 

Virksomheden har stor fokus på leverandørrisiko og har derfor gennem de seneste mange år, oparbejdet en 

god erfaring med at source internationalt. Da den største enkeltleverandør kun står for 5 %, sikres således at 

virksomheden ikke er væsentlig afhængig af en enkelt leverandør
55

. Til sammenlignet har konkurrenten 

Inditex, egen produktion bl.a. i Spanien og Portugal, hvilket er medvirkende til at brandet ZARA opnår en 

kortere gennemløbstid og dermed konkurrencefordele. Trods dette vurderes ICC´s fuldt outsourcede 

produktionen at udgøre en fordel i konkurrencen, idet den større fleksibilitet der opnås herved, især er nyttig 

under de nuværende markedsforhold. 

For at imødekomme risici i forbindelse med den mindre kontrol og som en del af virksomhedens ansvarlige 

leverandørstyring, tiltrådte ICC i år 2007 i Business Social Compliance Intiative (Herefter BSCI). BSCI er et 

fælles europæisk initiativ specielt rettet mod detailkæder, industri og importerende virksomheder der bl.a. 
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ønsker, at forbedre sociale arbejdsvilkår hos leverandørerne i produktionslande. BSCI har udgivet et sæt 

spilleregler Code of Conduct der bl.a. bygger på de 10 principper i FN´s Global Compact, som er indarbejdet 

i ICC. Følgende fem områder er indarbejdet i ICC´s Code of Conduct nemlig, menneskerettigheder, 

arbejdsvilkår, miljø og antikorruption samt dyrevelfærd
56

. Disse spilleregler indgår som en fast del af 

aftalegrundlaget med virksomhedens leverandører. Efterlevelsen sker gennem leverandøraudits, udført af 

uafhængige og BSCI-godkendte auditeringsvirksomheder
57

. Det er vigtigt at være etisk ansvarlig, da negativ 

omtale i nationale og internationale medier eller hos et brands kerneforbruger i værste tilfælde, vil medfører 

betydelig tab af brandværdi, jf. afsnit 4.1.1. Med andre ord er omdømmet en vigtig immateriel ressource som 

sammen med produkternes brandværdi, udgør virksomhedens vigtigste immaterielle ressourcer.  

I år 2011 lancerede ICC en ny sourcingstrategi, som var en naturlig forlængelse af virksomhedens 

overordnede strukturændring, der blev gennemført i år 2010. Som følge af denne, forstærkes kontrollen med 

overholdelse af virksomhedens forretningsmæssige - og etiske standarder gennem systematisk scoring af alle 

leverandører, gennem et såkaldt Leverandør-scorecard. Formålet er at øge samarbejdet med de bedste 

leverandører og at reducere antallet af leverandører for at opnå bedre priser og mindre kompleksitet. Valget 

af leverandør kan desuden skifte fra kollektion til kollektion, alt efter hvor der fås den mest optimale 

sammensætning af pris, kvalitet, kapacitet, leveringssikkerhed mv. Alt anden lige sikre den nye 

sourcingstrategi at sourcingmulighederne udnyttes effektivt og at ICC´s operationelle risiko reduceres. 

4.3.1.3 Udgående logistik: 

Den udgående logistik svare til ICC´s leveringsaktivitet, hvilken omhandler levering af færdigvare fra 

underleverandører til engroskunder og egne retail butikker. Leveringsaktiviteten udgør en central del af 

virksomhedens fælles servicefunktioner.  

Størstedelen af virksomhedens asiatisk sourcede vare fragtes via containerskibe til Europa, svarende til en 

andel på 90 %, mens resten transporteres via luftfragt. Virksomhedens europæisk-sourcede vare fragtes med 

lastbiler. Den største risiko i forbindelse med leveringsaktiviteten er midlertidigt risikoen for, at de rigtige 

vare ikke er tilgængelige i butikkerne på det rigtige tidspunkt. Da alle kollektioner som tidligere nævnt har 

en begrænset levetid, vil en for sen levering føre til et øget antal returneringer samt overskudsvare, hvilket i 

sidste ende højst sandsynligt vil give anledning til øgede nedskrivninger. Da virksomheden arbejder med 

fleksibel geografisk sourcing og har mulighed for, at overflytte fragt fra containerskibe til luftfragt er dette 

med til at reducere denne risiko. Desuden har virksomheden effektive planlægningssystemer samt mange års 

erfaringer med logistik og distribution i modebranchen, som ligeledes er med til at reducere risikoen og 

dermed sikre rettidige leverancer til egne og kunders butikker
58

. Virksomhedens mange års erfaringer og 
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knowhow på området, udgør ligeledes en betydelig immateriel ressource for virksomheden og dermed en 

betydelig konkurrencefordel.  

Som en vigtig del af virksomheden logistikstruktur, indgår tre større lagerfaciliteter, hvoraf to af disse er 

beliggende i Danmark. Generelt håndteres ICC´s vare på to forskellige måder, nemlig fladtpakkede vare og 

hængende vare. Det moderne lager i Brøndby håndterer de fladtpakkede vare, mens et lager på 

Raffinaderivej i København, håndterer de hængende vare, begge for hovedparten af virksomhedens brands. 

Det tredje lager er beliggende i Strykow i Polen, som håndtere fladtakkede vare for Jackpot og Cottonfield, 

hvilket skyldes det geografiske tyngdepunkt for disse brand afviger fra de øvrige.  

4.3.1.4 Marketing, service og salg: 

Som en naturlig del af branchen, løber ICC en lagerrisiko i forbindelse med salg gennem egne butikker samt 

nødvendigheden af lager- og suppleringsprodukter til engroskunder. Der er således risiko for, at 

produkter/kollektioner der gennem året er disponeret til salg, forbliver udsolgte ved sæsonens udgang. Da en 

betydelig del af virksomhedens indkøb er forudbestilt, medvirker dette til at lagerrisikoen reduceres. 

Endvidere har virksomheden et stort netværk af outletbutikker til løbende salg af overskydende 

lagerbeholdninger samt kontakt med brokers, for eventuelle restvare der ikke kan afsættes i egne outlets
59

.  

Markedsføringen af ICC´s forskellige brands holdes stærk adskilt, da det efter virksomhedens opfattelse er 

de enkelte brands der giver dem eksistensberettigelse. Markedsføringsstrategien er tro mod virksomhedens 

overordnede strategi om, at holde alle sine brands fysisk adskilt fra hinanden med hver deres selvstændige 

miljø. Desuden anses denne strategi for at give større mulighed for at ramme flere segmenter/kundegrupper, 

end hvis alt tøjet blev solgt under samme navn. Andre store danske aktører har samme opfattelse, således er 

ICC langt fra den eneste som følger denne strategi. Konkurrenterne BS og Inditex deler samme strategi og 

navigere sammen med mange andre rundt på det internationale marked med mellem 7 og 16 brands
60

. Et 

eksempel på en konkurrent der har stor succes med den modsatte strategi er H&M, der i stedet har H&M-

butikken som varemærker trods inddelingen i forskellige H&M brands jf. afsnit 3.1. ICC der agerer som 

fælles videnscenter, arbejder løbende med brandbuilding og marketing i de forskellige brands, for både at 

vedligeholde men også udvikle de immaterielle værdier. Denne aktivitet er en del er virksomhedens såkaldte 

definerede nøglediscipliner, som er centrale for at skabe succes i modebranchen
61

. 

ICC anvender midlertidigt forskellige former for markedsføring i de to forretningssegmenter, engros og 

detail. I engrossegmentet benytter ICC sig primært af en såkaldt image/lifestyle markedsføring, der 

henvender sig bredt til forbrugerne. Herunder anvendes trykte medier, promotion videoer samt sponsorater af 

større sportsbegivenheder, for at skabe opmærksomhed over de enkelte brands. I detailsegmentet sker 
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markedsføringen derimod lokalt med udgangspunkt i den enkelte butik. Markedsføringen bliver i dette 

segment mere produktspecifik og sker primært gennem lokale trykte medier samt i de enkelte butikker, også 

kaldt lokal event-markedsføring
62

.  

4.3.2 Støtteaktiviteter  

4.3.2.1 Menneskelige ressourcer:  

I ICC´s sammensætning af bestyrelsen, er der lagt vægt på et solidt erfaringsgrundlag inden for både 

modebranchen og generel ledelse. Desuden er bestyrelsen sammensat således, at der sikres en faglig bredde 

samt solid erhvervserfaring vurderet ud fra dokumenterede strategiske og ledelsesmæssige kompetencer. 

Som en vigtig del af ICC, understøttes virksomhedens udvikling som videnscenter af en professionel og 

erfaren HR (Human Ressource) afdeling.  HR afdelingen forestår med udvikling og vedligeholdelse af 

retningslinjer, værktøjer, processer og uddannelse, og står for udførelsen af medarbejderundersøgelser.  

4.3.2.2 Teknologi og udvikling: 

Virksomhedens vigtigste teknologiske ressource er IT-systemet, da dette er forudsætningen for at de primære 

aktiviteter kan udføres. Med andre ord er ICC´s daglig drift dybt afhængig af driftsikre IT-systemer, da disse 

understøtter alle virksomhedens funktioner i forsyningskæden såsom sourcing, distribution, logistik, 

administration og salg. ICC´s IT-system fungerer som en fælles IT-platform, hvilket gør det muligt for de 

enkelte brands, at fokusere på den kreative og kommercielle udvikling. Virksomheden arbejder løbende på at 

effektivisere IT-platformen og et nyt Point of Sale system har medført en markant forbedring indenfor 

retaildata, hvilket muliggør en mere effektiv udnyttelse af salgsarealet.   

4.3.3 Sammenfatning værdikædeanalyse  

Med udgangspunkt i ovenstående analyse af ICC´s værdikæde, fremstår ICC nærmere som en design- og 

udviklingsvirksomhed, da størstedelen af virksomhedens primære aktiviteter er outsourcet til 

underleverandører. Dette gælder både virksomhedens produktion, men også virksomhedens distributionsnet. 

Kombineres dette med moderisikoen der præger branchen, medfører dette et øget behov for godt samarbejde 

med leverandører samt en effektiv lagerstyring. ICC´s seneste sourcingstrategi samt det øgede fokus på 

leverandørrisikoen vurderes, at styrke virksomheden i den konkurrenceintensive branche. Endvidere anses 

ICC´s lagerstyring at være effektiv, da størstedelen af koncernens salg er forudbestilt samt anvendelsen af 

outletbutikker. Den egentlige værdiskabelse foregår i princippet i designfasen, da det endelige salg er 

afhængigt af forbrugernes modtagelse af kollektionerne. Da disse designs er baseret på designernes 

inspiration og kreativitet indhentet flere steder i verden, kombineret med analyser af realiserede salg i 

butikkerne, anses dette for at reducere moderisikoen. Dette vurderes dog at udgøre en branchespecifik risiko, 

som må følge samtlige af branchens aktører. ICC´s største udfordring vurderes imidlertid at være de korte 

gennemløbstider der ses hos konkurrenterne.  
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Figur 8: Nettoomsætning fordelt på brands – Årsrapport 2011/12 samt egen tilvirkning 

4.4 Forretningsområder  

Som tidligere nævnt består ICC´s produktportefølje af elleve brands, hvilke i princippet kan kategoriseres 

under et forretningsområde, nemlig kategorien modetøj. Alligevel er produktporteføljen i høj grad 

differentieret både mht. pris og design, hvilket giver en vis styrke da der appelleres til en bred vifte af 

købere, hvilket vil blive belyst i nærværende afsnit. Helt overordnet kan virksomhedens forretningsområder 

inddeles i tre segmenter, hvilket er illustreret i nedenstående tabel 4. Som det fremgår af tabellen, indeholder 

virksomhedens produktportefølje både produkter fra højprissegment (Premium), midtprissegmentet (Mid 

Market) og lavprissegmentet (Fast Fashion). De forskellige brands er ligeledes opdelt på overordnede 

modesegmenter og adskiller sig yderligere ved, at have vidt forskellige designprofiler. Brandets designprofil 

vil kort blive beskrevet i forbindelse med klassificeringen i Boston-modellen. Nedenstående figur 8 viser, 

hvert enkelt brands bidrag til virksomhedens nettoomsætning i 11/12. 

 

 

Som det fremgår af figur 8, så udgør brandet Peak Performance det største bidrag til virksomhedens 

omsætning med en andel på 26 %, svarende til en omsætning på 971 mio. DKK. Desuden ses at 

virksomhedens premiumsegment alene udgør 52 % af virksomhedens omsætning, mens Mid Market- og Fast 

Fashionsegmentet udgør hhv. 38 % og 10 %. I tabel 4 ses udviklingen i omsætningen for de enkelte brands 

med udgangspunkt i de seneste fire regnskabsår. Det er desuden valgt at inddrage indekstal, den årlige vækst 

i procent samt den gennemsnitlige vækstrate. 
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Tabel 4: Nettoomsætning fordelt på brands - Årsrapporter 08/09 – 11/12 samt egen tilvirkning  

Prissegment: Grøn = Premium, Blå = Midt Market og Rød = Fast Fashion 

Alle virksomhedens brands har imidlertid været påvirket af krisen, dog har tre ud af elleve brands formået at 

skabe vækst i det seneste regnskabsår 11/12. Der er tale om Tiger of Sweden, By Malene Birger og Soaked 

in Luxury, som har opnået en vækst på hhv. 12 %, 3 % og hele 22 % jf. tabel 4. Ifølge ICC har alle 

virksomhedens brand i samme regnskabsår formået at fastholde markedspositionen
63

.  

4.4.1 Boston- modellen  

Boston-modellen bygger normalt på to variable, nemlig markedsvækst og markedsandel, hvor sidstnævnte er 

et mål for den generelle styrke virksomheden har i forhold til dens konkurrenter inden for det pågældende 

produkt
64

. Grundet konkurrencemæssige hensyn er oplysningerne omkring de enkelte brand begrænsede, 

hvorfor det kun er muligt at analysere hvert forretningsområde med udgangspunkt i en enkelt 

værdibidragsfaktor, nemlig nettoomsætningen. Af denne grund er fokus i nærværende analyse rettet mod de 

enkelte brands omsætningsandel samt vækstpotentialet. Formålet med analysen er, at vurdere hvorvidt 

sammensætningen af ICC´s brandportefølje er hensigtsmæssig, med henblik på at fremme aktionærværdi. 

Virksomhedens brands vil i denne sammenhæng blive klassificeret i følgende fire kategorier; Cash Cows, 

Stars, Dogs og Question marks, alt afhængigt af deres vækstpotentialet. 

4.4.1.1 Premium segmentet: 

Fælles for alle brands i dette segment er, at den fremtidige omsætningsudvikling bygger på investeringer i en 

vækst - og internationaliseringsstrategi.  

Tiger of Sweden er et af virksomhedens ældste brands, idet det har eksisteret i 109 år. Brandet har udviklet 

sig fra at være skræddersyet håndværk af jakkesæt til fornemme herre, til et internationalt designbrand som 

både omfatter herre- og dametøj samt jeanskollektioner og et bredt udvalg af sko samt accessories. Tiger 
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 A s. 98  

2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2012/11 2011/10 2010/09

Tiger of Sweden 633 563 476 435 146 129 109 100 12% 18% 9% 13%

ByMalene Birger 272 264 196 197 138 134 99 100 3% 35% -1% 11%

 Peak Performance 971 977 915 941 103 104 97 100 -1% 7% -3% 1%

Designers Remix 87 91 74 76 114 120 97 100 -4% 23% -3% 5%

InWear 370 404 359 413 90 98 87 100 -8% 13% -13% -4%

Matinique 280 289 260 277 101 104 94 100 -3% 11% -6% 0%

Part Two 249 272 254 243 102 112 105 100 -8% 7% 5% 1%

Jackpot 362 426 398 413 88 103 96 100 -15% 7% -4% -4%

Cottonfield 165 203 197 267 62 76 74 100 -19% 3% -26% -15%

Saint Tropez 305 320 244 179 170 179 136 100 -5% 31% 36% 19%

Soaked in Luxury 90 74 87 117 77 63 74 100 22% -15% -26% -8%

I alt 3784 3883 3460 3558

Brands

Omsætning Mio. DKK Index (Basisår 2009/08) Årlig vækst i procent CAGR 

Gns.
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Men, Tiger Women og Tiger Jeans appellerer sammen til det modebevidste par samt den yngre generation 

fra storbyen, der værdsætter det afslappede luksus-look. Der er tale om en kundegruppe med middel/høj 

indkomst i alderen 25 - 38 år, der er villige til at betale for kvalitet
65

. Brandet udgør i dag det næststørste 

bidrag til virksomhedens omsætning, med en andel på 17 %, svarende til en omsætning på 633 mio. DKK, jf. 

figur 8. Brandet er i dag repræsenteret i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Canada og Sydafrika 

samt på ICC´s egen webshop, hvilket giver et samlet antal på ca. 1200 forhandlere fordelt på 18 lande. 

Brandet har en gennemsnitlig årligt vækst på 13 % i analyseperioden og er desuden det brand med den næst 

største vækst i regnskabsåret 11/12, jf. tabel 4, svarende til en stigning i omsætningen på 46 % i forhold til 

basisåret. Kombineres ovenstående med brandets væksttal, placeret brandet i kategorien Stars. I 

produktlivscykluskurven (Herefter PCL kurven) ligger Tiger of Sweden således i den såkaldte vækstfase.  

På trods af at Malene Birger er et forholdsvist nyt brand og kun har eksisteret de seneste ni år, har det 

alligevel formået at skabe stor international succes. På listen over de succesfulde resultater er bl.a. prisen for 

året danske brand, som By Malene Birger modtog så sent som i 2011 ved Dansk Fashion Awards. Dette 

brand er blevet et højtprofileret, internationalt designbrand der appellere til kvinder, der sætter pris på 

eksklusive unikke designs til en overkommelig pris
66

. I år 2010 fik ICC det fulde ejerskab af brandet og i det 

seneste regnskabsår, har dette bidraget til virksomhedens omsætning med en andel på 7 %, svarende til en 

omsætning på 272 mio. DKK. Brandet har salgssteder i mere end 42 lande fordelt på Skandinavien, Europa, 

Asien, mellemøsten, Nordamerika og Australien. Brandet har en gennemsnitlig årligt vækst på 11 % i 

analyseperioden og har ifølge indekstallene oplevet en stigning i omsætningen på 38 % i analyseperioden. 

Da der er tale om en høj markedsvækst og en relativ lav markedsandel kombineret med at virksomheden 

forventer at intensivere, høre dette brand til kategorien Question marks og ligger således i introduktionsfasen 

på PCL kurven.  

Peak Perfomance har igennem 25 år designet teknisk avanceret og tidløst tøj i høj kvalitet, til de aktive og til 

dem med interesse for sport. Brandets kundegruppe er ikke delt ind efter alder eller køn men er ganske enkelt 

for alle, der søger nye oplevelser og kan lide at være udendørs, hvorfor brandets kernekunder går under 

navnet ”Social Adventures”
67

. Peak Performance er Skandinaviens største brand indenfor sportsmode og 

udgør det største bidrag til virksomhedens omsætning på 26 %, svarende til en omsætning på 971 mio. DKK. 

Udover at være officiel sponser for væsentlige engagementer i 2011, er brandet i dag repræsenteret på mere 

en 20 markeder. Distributionen foregår gennem 83 butikker, 7 outlets samt e-handel og der samarbejdes med 

2.000 udvalgte forhandlere. Som det fremgår af tabel 4, er omsætningen steget 3 % i forhold til basisåret, 

hvilket munder ud i en gennemsnitlig årlig vækstrate på kun 1 %. En stor markedsandel og en lav 

markedsvækst indikere at brandet har nået en ligevægtstilstand, med et stort og stabilt cashflow, hvorfor 
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brandet placeres i kategorien (betydelig) Cash Cows. I PCL kurven ligger Peak Performance således i den 

såkaldte mætnings fase.  

Designers Remix er som By Malene Birger et af de nyere brands, da dette blev grundlagt i år 2002. Siden da 

har dette formået, at udvikle sig til et succesfuldt globalt brand med 400 butikker spredt ud over Europa, 

Rusland og Asien samt mellemøsten. Brandets design er ukonventionelle og sofistikerede designs, der 

appellere til den positive sofistikerede kvinde med styrke og selvsikkerhed.  Den nationale og internationale 

anerkendelse medførte, at Designers Remix vandt prisen som ”Årets danske brand” i 2012 ved Dansk 

Fashion Awards
68

. Designers Remix bidrag til omsætningen er på 2 %, svarende til en omsætning på 87 mio. 

DKK. Brandet har en gennemsnitlig årlig vækstrate på 5 % og omsætningen har et vækstindeks på 114 det 

seneste regnskabsår. Dette peger i retning af, at brandet befinder sig på et marked med forholdsvis høj vækst 

men med en lav markedsandel, hvorfor det placeres i kategorien Question Mark. I PCL kurven ligger 

Designers Remix således i den såkaldte introduktions fase.  

4.4.1.2 Midt Market segmentet: 

Fælles for brands i dette segment er en strategi med fokus på optimering og styrkelse på kernemarkederne. 

De forventede investeringer i dette segment er således begrænsede i forhold til de forventede investeringer i 

koncernens Premiumsegment. 

InWear er et af Danmarks ældste modebrands, der kendetegnes ved en moderne fortolkning af det klassiske 

look. Det internationale brand appellere til både modne og yngre kvinder der har en travl hverdag, hvorfor 

designet omhandler tøj, som kvinder hurtigt kan tage på og stole på fremhæver deres bedste træk
69

. InWears 

bidrag til omsætningen er på 10 %, svarende til en omsætning på 370 mio. DKK, jf. figur 8. Brandet har en 

gennemsnitlig årlig vækstrate på -3 % og omsætningen har et vækstindeks på 90 i seneste regnskabsår, jf. 

tabel 4. Da InWear har en forholdsvis høj markedsandel men befinder sig på et marked med lav vækst, 

placeres brandet i kategorien Cash Cows, dog på kanten til Dogs. I PCL kurven ligger InWear således i den 

såkaldte mætnings fase.  

Martinique som nærmer sig sin 40 år fødselsdag, har gennem hele sin levetid fastholdt sin oprindelige 

designprofil om at skabe moderigtigt og behageligt herretøj i høj kvalitet. Brandet appellere til storbymanden 

der har et sind i alderen 25 - 35 år. Således er brandet karakteriseret ved, at kombinere det afslappede med 

det formelle, hvilket ubesværet tager storbymanden fra bestyrelsesrummet til baren
70

. Bidraget til ICC´s 

omsætning er på 7 %, svarende til en omsætning på 280 mio. DKK. Brandet har en gennemsnitlig årlig 

vækstrate på 0 %. Da Martinique har en forholdsvis lav markedsandel med et neutralt cashflow og befinder 
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sig på et marked med lav vækst, placeres brandet i kategorien Dogs. I PCL kurven ligger Martinique således 

i den såkaldte nedgangsfase.  

Part Two er et brand der appellere til den modebevidste kvinde med et sind i alderen 25-45 år, der er villig til 

at betale ekstra for modetøj af høj kvalitet. Designerprofilen er karakteriseret ved en kombination af det 

sensuelle og det rå look
71

. Bidraget til ICC´s omsætning er på 7 %, svarende til en omsætning på 249 mio. 

DKK. Endvidere har brandet et vækstindeks på 102, hvilket har mundet ud i en gennemsnitlig årlig vækstrate 

på kun 1 %. Da Part Two har en forholdsvis lav markedsandel med et neutralt cashflow og befinder sig på et 

marked med lav vækst, placeres brandet i kategorien Dogs. I PCL kurven ligger brandet således i den 

såkaldte nedgangsfase. Hertil skal det nævnes at Par Two i løbet af regnskabsåret 11/12 har fået øget sin 

ekspansion på det kinesiske marked. Desuden har brandet med succes fået lanceret sin webshop i år 2011, 

hvilket evt. kan medvirke til en positiv udvikling for brandet fremadrettet
72

.  

De to brands Jackpot og Cottonfield forventes at blive solgt til supermarkedskæden Coop i slutningen året, 

hvorfor de ikke længere spiller en strategisk rolle i ICC´s brandportefølje. Salget af disse brands opfylder en 

vigtig strategisk målsætning for ICC om fortsat, at forenkle sin forretningsmodel med fokus på de 

fortsættende aktiviteter
73

. Begge brands har forholdsvis lav markedsandel på hhv. 10 % og 4 % og lav 

markedsvækst med en gennemsnitlig årlig vækstrate på hhv. -4 % og – 14 %. Af denne grund må begge 

brands anses som Dogs og således begge ligge i PCL kurvens nedgangsfase.  

4.4.1.3 Fast Fashion segmentet: 

Fælles for alle brands i dette segment er en strategi med fokus på optimering og styrkelse på 

kernemarkederne, hvilken er den samme strategi som der føres for brands i Mid Market segmentet.  

Saint Tropez blev en del af ICC i år 2002 og er kendetegnet ved en fordelagtig balance mellem pris og 

kvalitet. Brandet er rettet mod prisbevidste kvinder i alderen 25-35 år der ønsker, at være klædt moderigtigt 

og feminint. Brandet udvikler årligt 10 kollektioner med løbende levering hvilket gør, at det blot tager 3 

måneder fra skitsering til bøjlen, en såkaldt short-to-market strategi, jf. afsnit 4.3.1
74

. Dette giver en 

væsentlig fordel i og med, at designerne hurtigt kan reagere på modebranchens skiftende trends. Saint Tropez 

bidrag til omsætningen udgør 8 % svarende til en omsætning på 305 mio. DKK jf. figur 8. Brandet har en 

gennemsnitlig årlig vækstrate på 21 %, hvoraf den største vækst er opnået i regnskabsårene 09/10 og 10/11 

Brandet har et vækstindeks på 170 seneste regnskabsår, jf. tabel 4, og Saint Tropez er således det brand der i 

analyseperioden har opnået den største vækst. Da der er tale om en forholdsvis lav markedsandel og en 
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Tabel 5: Europæisk detailsalg fordelt på køn  - MarketLine 1 samt egen tilvirkning 

betydelig høj markedsvækst klassificeres brandet som et Question mark, og befinder sig således i PCL 

kurvens introduktionsfase. 

Soaked in Luxury blev grundlagt i år 2005 og er dermed det nyeste brand i porteføljen. Brandets designprofil 

er feminin, tjekket og med et sexet urban-look der appellere til storbykvinder. Brandet udgør kun 2 % af 

omsætningen svarende til en omsætning på 90 mio. DKK. Som det fremgår af ovenstående tabel, har brandet 

en gennemsnitlig årlig vækstrate på - 6 %, grundet negativ vækst i årene 09/10 og 10/11. Dog er den negative 

vækst resultatet af en beslutning om, at reducere detaildistributionen for brandet og i stedet satse på 

engrosdistributionen, således at flere Soaked in Luxury butikker blev omdannet til Saint Tropez butikker. 

Det seneste regnskabsår opnåede det en kraftig vækst på 22 % 
75

. Da der er tale om en forholdsvis lav 

markedsandel og en moderat markedsvækst klassificeres brandet som et Question mark, og er således 

placeret i således i PCL kurvens introduktionsfase. 

4.4.2 Sammenfatning Boston 

Som tidligere nævnt består ICC´s forretningsområde af elleve brands, fordelt på tre prissegmenter med 

forskellige modesegmenter. Kombineret med de beskrevne vidt forskellige designerprofiler må det 

konkluderes, at virksomhedens produktportefølje i høj grad er differentieret. Dette betyder at virksomhedens 

produkter henvender sig til en bred vifte af købere, hvilket må vurderes som en væsentlig styrke i den hårde 

konkurrence der findes i branchen, jf. afsnit 4.2. En undersøgelse omkring detailmarkedet på det europæiske 

marked viser, at 53,5 % af industriens salg består kvindetøj, jf. tabel 5. Da hovedparten af produktporteføljen 

består brands der henvender sig til kvinder, må dette siges at matche det netop større marked der findes 

herfor og være en passende sammensætning.  

 

 

På trods af at størstedelen af ICC´s afsætning sker til lande indenfor EU´s grænser, så er flere af koncernens 

brands repræsenteret i lande udenfor disse, herunder asiatiske lande som karakteriseres som vækstmarkeder. 

Dette er positivt for vækstpotentialet for de respektive brands, herunder værdiskabelsen i koncernen da den 

nuværende europæiske økonomi skaber udfordringer for aktørerne i branchen på dette marked, jf. afsnit 4.1. 

Med andre ord vurderes ICC´s geografiske spredning, alt anden lige at tage toppen af risikoen.  
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 Proinvestor 1 

Billioner $ 2012 Pct. 

Kvindetøj 229,9 53,5%

Herretøj 131,9 30,7%

Børnetøj 67,9 15,8%

429,7 100%
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Figur 9: Resultater fra Boston-modellen - Egen tilvirkning  

I ovenstående afsnit blev det beskrevet hvilke strategier der er tilknyttet de forskellige prissegmenter. I år 

2011 vedtog koncernen en ny porteføljestrategi, baseret på omfattende analyser. Analyserne viste bl.a. at der 

er store forskelle i kompetencekravene til succes på tværs af modebranchens prissegmenter. Endvidere viste 

de, at koncernens bedste brands i Mid Market - og Fast Fashion segmentet er profitable, men ikke generere 

vækst. Omvendt at de fleste brands i Premiumsegmentet er profitable og samtidig i stand til at generere 

international vækst. Med udgangspunkt i dette fastlagde koncernen de ovennævnte strategier. I den 

forbindelse vurderes det, at de forskellige strategier for de enkelte segmenter sikre, at hvert segment udnytter 

dets fulde potentiale.   

Resultaterne af ovenstående analyse er illustreret i nedenfor i figur 9. 

 

 

Ser man på ICC´s sammensætning af produktporteføljen vurderes denne, at være afbalanceret med henblik 

på at skabe aktionærværdi. Hvis ikke det var planlagt at frasælge de to brands Jackpot og Cottonfield, var 

konklusionen en anden. Dermed ville ICC have for mange Dogs i forhold til Stars og Cows. Koncernen har 

to Cows som genererer midler til, at kunne finansiere og promovere sine Stars og potentielle Stars (Question 

Marks). Som tidligere nævnt er der positive forventninger til brandet Part Two, hvorfor at brandporteføljen 

vurderes at være passende.  
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4.5 SWOT-analyse 

 

Nedenstående SWOT-analyse, anvendes til at sammenfatte resultaterne af den strategiske analyse. De 

eksterne - og branchespecifikke faktorer, vil udgøre ICC´s muligheder og trusler mens de interne faktorer 

udgøre virksomhedens styrker og svagheder. 

Eksterne forhold  

Muligheder Trusler  

 Liberaliseringen af den internationale handel 

 Vækst på kernemarkederne Norge og Sverige  

 Vækstlande generelt 

 Brandloyalitet i højprissegmentet 

 Stigende internetsalg  

 Stort udbud af leverandører 

 

 Prisgennemsigtigt marked hvilket medfører 

prisfølsomme forbrugere  

 Lave skifteomkostninger for forbrugerne 

 Moderisiko herunder kundernes 

forhandlingsstyrke 

 Økonomisk udviklingen i produktionslandende 

 Europæisk økonomi er præget af lav vækst, 

herunder Danmark, hvilket øger konkurrencen 

 Lave adgangsbarriere, især efter internetsalg 

 Stigende råvarepriser 

 Større fokus på etik 

 Ny lovpakke omkring forbrugersikkerhed 

 Kopivare 

 Høj konkurrenceintensitet i branchen 

  

Interne forhold  

Styrker  Svagheder 

 Multibrand-strategi 

 Ny sourcingstrategi giver større fleksibilitet 

 Fælles videnscenter for alle brands 

 Anvendelsen af outletbutikker til overskudsvare 

 Hovedparten af brands henvender sig til kvinder 

 Tilpas balance mellem Cows, Stars mv.  

 Effektive IT-systemer 

 Knowhow indenfor logistik og distribution 

 Stærk forhandlingsstyrke overfor leverandører 

 Lang gennemløbstid for produkter i Fast Fashion 

segmentet i forhold til konkurrenterne 

 Europa står for 94 % af nettoomsætningen 
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5. Regnskabsanalyse 

5.1 Gennemgang af revisionspåtegningerne 

Ved en gennemgang af samtlige årsrapporter der anvendes i nærværende analyse fremgår det, at de alle er 

revideret af det Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Deloitte. Endvidere fremgår, at alle 

årsregnskaberne er aflagt med blanke påtegninger og i øvrigt, at ICC har fastholdt de samme to 

statsautoriserede revisorer de seneste tre regnskabsår, hvilket indikerer at der ikke har været 

uoverensstemmelser. Derfor må det forventes, at årsregnskaberne giver et retvisende billede af 

virksomhedens aktiver og passiver samt finansielle stilling, i overensstemmelse med IFRS samt danske 

oplysningskrav for børsnoterede selskaber.  

5.2 Anvendt regnskabspraksis 

For at sikrer sammenlignelighed i regnskabsanalysen og konklusioner der træffes herunder, er det relevant at 

se på om der er kontinuitet i den anvendte regnskabspraksis. Med virkning fra 1. juli 2005 overgik 

virksomheden til at aflægge regnskab i overensstemmelse de internationale regnskabsstandarder (IFRS) og 

opfylder tillige danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber jf. IFRS bekendtgørelsen
76

. 

Da virksomheden siden år 2005 har aflagt regnskab efter IFRS, foreligger der ingen gennemgribende 

ændringer i regnskabspraksis i analyseperioden, hvorfor kontinuiteten i de anvendte årsrapporter vurderes at 

være opfyldt. ICC´s regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni.  

5.2.1 Konkurrenternes regnskabspraksis  

I nærværende regnskabsanalyse, er det valgt at konkurrenterne H&M og Inditex skal udgøre peer-gruppen. 

De er begge store internationale aktører i tøj- og modebranchen og har begge Europa som deres primære 

afsætningsmarked. Begge konkurrenter aflægger regnskaber i overensstemmelse med IFRS og har gjort dette 

i hele analyseperioden, hvorfor det vurderes at konkurrenternes regnskabspraksis ikke vil give anledning til 

større uoverensstemmelser. Inditex´s regnskabsår går fra 1. februar til 31. januar mens H&M´s regnskabsår 

går fra 1. december til 30. november. Trods disse forskydninger antages det at ICC´s årsrapport 11/12 svare 

til konkurrenternes årsrapport fra 2012 ved diverse sammenligninger. 

5.3 Reformulering af regnskabstal til analysebrug  

Som tidligere nævnt, er formålet med regnskabsanalysen at afdække virksomhedens finansielle værdidrivere 

til prognoseformål. En virksomheds evne til at skabe værdi kan ske gennem to aktiviteter, nemlig 

driftsaktivitet (den primære aktivitet) og finansieringsaktivitet (den sekundære aktivitet). Hertil kræves en 

reformulering af de finansielle opgørelser, da disse ikke skelner mellem de to kilder til værdiskabelse
77

.  

Således foretages reformuleringen for ikke at få en fejlagtig opfattelse af virksomhedens værdiskabende 

evne. Under de enkelte afsnit redegøres for fremgangsmåden samt væsentligste antagelser mv.  
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5.3.1 Korrektioner foretaget i forbindelse med reformuleringen  

5.3.1.1 Kapitaliseret operationel leasing: 

Anvendelsen af operationel leasing (Herefter OL) er forskellig fra virksomhed til virksomhed, hvilket 

ligeledes er tilfældet mellem ICC og de udvalgte konkurrenter, Inditex og H&M. Konkurrenterne især, 

anvender i høj grad operationel leasing primært til leje af butikslokaler. Da omkostningerne vedr. den 

operationelle leasing føres i resultatopgørelsen uden indflydelse på balancen, medfører dette en forvridning 

af de regnskabsmæssige nøgletal og kan derfor give et misvisende billede af rentabiliteten, herunder 

nøgletallet ROIC
78

. Af denne grund er det valgt at kapitalisere den operationelle leasing for ICC samt peer-

gruppen. Kapitaliseringen vil som nævnt medvirke til mere realistiske nøgletal, dog uden at ændre resultatet 

for værdiansættelsen
79

. Kapitaliseringen tager udgangspunkt i de informationer omkring leasingforpligtelser 

der er angivet i virksomhedernes årsrapporter. Disse er for alle tre virksomheder angivet i kategorier af 

leasing forpligtelser, der forfalder inden for 1 år, inden for 2 til 5 år, mens alle der forfalder over de 5 år er 

angivet samlet, hvilket giver anledning til en række antagelser.  

For både ICC og dens konkurrenter antages, at leasingforpligtelserne i kategorien 2-5 år, fordeles ligeligt 

over perioden. For leasingforpligtelser i kategorien over 5 år, antages at disse i år 6 svare til andelen i år 5 

hvorefter det resterende beløb forfalder i år 7. Da den OL er sikret i form af aktivet, er det valgt at 

diskonteringsrenten skal tage udgangspunkt i den risikofrie rente på 3,5 % 
80

. Når nutidsværdien af OL er 

beregnet for virksomhederne, beregnes renteomkostninger, afdrag og afskrivninger samt skat vedr. 

renteomkostningerne. Ved beregning af renteomkostningerne anvendes den risikofrie rente samt 

nutidsværdien. Andelen af afdrag og afskrivninger beregnes som lejeomkostningerne fratrukket 

renteomkostningerne. Nutidsværdien af OL posteres på balancen, fratrukket periodens afskrivninger samt 

afdrag. Desuden justeres resultatopgørelsen for at afspejle den reformulerede balance. Renteomkostningerne 

klassificeres under den finansielle aktivitet og indgår dermed ikke i beregningen af NOPAT. Afskrivninger 

er derimod stadig en del af driften, hvorfor disse posteres som driftsaktivitet. De kapitaliserede leasing 

forpligtelser for ICC kan ses i bilag 5, mens disse for Inditex og H&M er illustreret i hhv. bilag 6 og 7. 

5.3.1.2 Reformulering af egenkapitalopgørelsen: 

ICC´s egenkapitalopgørelse reformuleres som det første, da denne opsummerer alle transaktioner og 

posteringer der vedrører ejernes egenkapital. Som led i reformuleringen simplificeres egenkapitalopgørelsen 

ved, at fordele posterne i hhv. transaktioner med ejerne og komponenter der udgør totalindkomsten. Således 

belyses eventuelle dirty-surplus-poster, som enten kategoriseres som en del af driftsoverskuddet eller en del 

af de finansielle indtægter, for senere at blive indregnet i den reformulerede resultatopgørelse
81

. For ICC er 
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der tale om følgende tre typer dirty-surplus-poster, nemlig valutakursreguleringer vedr. tilknyttede 

virksomheder og værdireguleringer vedr. finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige 

pengestrømme samt skat vedr. totalindkomsten  

Da det overordnede formål er, at værdiansætte moderselskabets aktier, vil reformuleringen af egenkapitalen 

kun fokusere den del af de officielle opgørelser der vedrører egenkapitalen for moderselskabets aktionærer. 

Således vil der i reformuleringen blive korrigeret for minoritetsinteresser. De officielle egenkapitalopgørelser 

samt reformuleringen af disse for ICC fremgår af bilag 8 og 9. Desuden korrigeres for posten Aktiebaseret 

vederlæggelse, da denne hverken klassificeres som transaktioner med ejerne eller som en del af 

totalindkomsten.   

5.3.1.3 Reformulering af balancen: 

Med henblik på en værdiansættelse af egenkapitalen er det nødvendigt, at balancen reformuleres i 

driftsaktiver og driftsforpligtelser samt finansielle aktiver og forpligtelser. Posterne i balancen omgrupperes 

med det formål, at adskille virksomhedens driftsaktivitet og finansieringsaktivitet. Da minoritetsinteresser 

både har andel i drifts- og finansielle aktiver og forpligtelser, bliver disse fratrukket nettototalen for disse 

aktiviteter i fastlæggelsen af aktionærernes andel af den konsoliderede enhed. Posten Aktiebaseret 

vederlæggelse der blev korrigeret fra egenkapitalen, inkluderes i balancen som en driftsforpligtelse
82

.  

En post som likvide beholdninger indeholder typisk både nødvendig driftslikviditet samt likvide 

værdipapirer, fordi virksomheder ofte vælger at investere den overskydende likviditet, ud over den der 

kræves som driftslikviditet
83

. Dette antages at gøre sig gældende for ICC, hvorfor at posten likvide 

beholdninger vil blive opdelt i likvide beholdninger vedr. driftslikviditet og likvide beholdninger vedr. 

rentebærende finansieringsaktivitet. Da ICC ikke oplyser størrelsen af driftslikviditeten, estimeres denne som 

½ pct. af nettoomsætningen. 

Udskudt skat fra passivsiden klassificeres som en del af driftsforpligtelserne, da udskudt skat næsten altid 

opstår fra forskelle i beregningen af driftsoverskuddet i den skattepligtige indkomst og det officielle 

regnskabsmæssige overskud
84

.  

Pensionsforpligtelser er på samme måde som skyldig løn en driftsforpligtelse, da disse reelt er en udskydelse 

af løn. Dog er posten er sammensat af mange komponenter herunder et forventet afkast på pensionsaktivet, 

hvilket ikke er et egentligt resultat af at handle med kunder, men et investeringsafkast. Velvidende om dette, 

klassificeres hele posten som en driftsforpligtelse. Den officielle- samt reformulerede balance for ICC 

fremgår af hhv. bilag 10 og 11. 
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5.3.1.4 Reformulering af resultatopgørelsen: 

Ligesom med balancen, reformuleres resultatopgørelsen i poster vedr. drift og finansiering. Endvidere bliver 

denne opgjort på totalindkomstbasis, hvorfor de nævnte dirty-surplus-poster fra egenkapitalopgørelsen 

inkluderes i denne. Endvidere adskilles driftsoverskud fra salg fra andet driftsoverskud, således at 

lønsomheden fra at handle med kunder belyses. Endelig allokeres der skat i reformuleringen, således er hver 

overskudskomponent er på efter-skat-basis. Udover at der skelnes mellem drifts- og finansieringsaktivitet, 

driftsoverskud fra salg og andet driftsoverskud, vil der ligeledes blive skelnet mellem vedvarende- og særlige 

poster. Vedvarende poster, er poster som er gode indikatorer for virksomhedens langsigtede indtjeningsevne 

mens særlige poster ikke forventes, at forekomme i fremtiden og/eller kan være svære at estimere.  

For at skabe et solidt sammenligningsgrundlag mellem ICC og peer-gruppen, er det valgt at placere af- og 

nedskrivninger som en del af driftsoverskuddet fra salg. Dette skyldes at H&M´s afskrivninger ifølge noterne 

er inkluderet i vareforbruget, salgs- og administrations omkostninger og således ikke fremstår som en enkelt 

post i resultatopgørelsen, som er tilfældet med ICC og Inditex.   

Posten Andre driftsindtægter og - omkostninger består af to elementer, nemlig serviceydelser ydet overfor 

datterselskaber og tab i forbindelse med salg af anlægsaktiver. Umiddelbart vil denne post blive klassificeret 

under Andet driftsoverskud, men da det skønnes at der er tale om en ikke vedvarende post placeres denne 

under usædvanlige poster.  

Periodens pensionsomkostninger er inkluderet under posten Personaleomkostninger og sammensat af flere 

forskellige komponenter. ICC koncernen anvender både bidragsbaserede pensionsordninger såvel 

ydelsesbaserede ordninger. De bidragsbaserede pensionsordninger klassificeres som en vedvarende 

driftsomkostning. Hvad angår de ydelsesbaserede ordninger, klassificeres pensionsomkostningerne, 

kalkulerede renter, reguleringer samt aktuarmæssige gevinster og tab, ligeledes som vedvarende 

driftsomkostninger. Derimod bør det forventede afkast på ordningens aktiver klassificeres som en del af 

andet driftsoverskud da afkastet ikke er en del af virksomhedens primære aktivitet
85

. Men da det ikke er 

muligt at udfører tilsvarende korrektion for konkurrenterne, klassificeres afkastet driftsomkostning. 

5.3.1.5 Reformulering af konkurrenternes regnskabstal  

Som tidligere nævnt reformuleres konkurrenternes regnskabstal således, at disse kan anvendes som 

benchmark til at kunne vurdere ICC´s performance. Konkurrenternes finansielle opgørelser reformuleres 

efter samme principper som er anvendt ved reformuleringen af ICC´s, med det formål at skabe et optimalt 

sammenligningsgrundlag. De officielle finansielle opgørelser samt reformuleringer for konkurrenterne kan 

ses i bilag 14 til 23
86

. Væsentligste antagelser i forbindelse hermed, kan ses i tilhørende bilag. 
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 A s. 292  
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For konkurrenternes officielle egenkapitalopgørelser, henvises i til de respektive årsrapporter.  
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 Tabel 6: Nøgletalsoversigt - Årsrapporter samt egen tilvirkning 

5.4 Rentabilitetsanalyse 

Som en del af at nå frem til et kvalificeret estimat af den fremtidige udvikling for ICC, vil nedenstående 

rentabilitetsanalyse identificere driverne bag rentabiliteten i virksomheden. Med andre ord er dette en 

analyse af de historiske finansielle drivere, som sammen med den strategiske analyse skal danne grundlag for 

estimatet af den fremtidige udvikling i ICC. Rentabilitetsanalysen udarbejdes med udgangspunkt i den 

såkaldte Udvidede DuPont-model, der dekomponerer egenkapitalens forrentning
87

. Modellen viser at både 

virksomhedens driftsaktiviteter og finansieringsaktiviteter berører egenkapitalforrentningen, hvorfor begge 

aktiviteter vil indgå i analysen. Det er valgt at illustrerer alle beregnede nøgletal her indledningsvist i en 

samlet oversigt, jf. tabel 6. 

 

. 

OBS: Der henvises til bilag 25 for beregningen af de enkelte nøgletal. 
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 Se bilag 24 for den Udvidede DuPont-model  

Rentabilitetsnøgletal 2012 2011 2010 2009

ICC

Egenkapitalens forrentning ROE 20% 25% 40% 22%

Afkastningsgrad ROIC 12% 15% 19% 9%

Overskudsgrad OG 5% 6% 8% 4%

Overskudsgrad fra salg OGsalg 3% 7% 7% 4%

Aktivernes omsætningshastighed AOH 2,58                  2,63                  2,44                  2,44                  

Netto låneomkostninger r -3,6% -5,7% -3,9% -3,5%

Spread SPREAD 15,4% 20,4% 22,9% 12,9%

Finansiel gearing FGEAR 0,91 1,03 1,33 2,10

Inditex 

Egenkapitalens forrentning ROE 27% 29% 31% 25%

Afkastningsgrad ROIC 36% 40% 38% 26%

Overskudsgrad OG 13% 14% 14% 11%

Overskudsgrad fra salg OGsalg 15% 14% 14% 12%

Aktivernes omsætningshastighed AOH 2,73 2,77 2,67 2,29

Netto låneomkostninger r -0,7% -1,9% -2,6% -1,7%

Spread SPREAD 35,7% 37,7% 35,1% 23,9%

Finansiel gearing FGEAR -0,27 -0,28 -0,21 -0,04

H&M 

Egenkapitalens forrentning ROE 35% 36% 40% 43%

Afkastningsgrad ROIC 26% 28% 31% 31%

Overskudsgrad OG 14% 15% 17% 17%

Overskudsgrad fra salg OGsalg 15% 15% 18% 17%

Aktivernes omsætningshastighed AOH 1,89                  1,82                  1,89                  1,81                  

Netto låneomkostninger r -24,4% -37,6% -48,5% -59,3%

Spread SPREAD 50,1% 65,3% 79,7% 90,6%

Finansiel gearing FGEAR 0,13 0,08 0,07 0,06
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Figur 10: Udvikling i ROIC - Årsrapporter samt egen tilvirkning 

5.4.1 Analyse af afkastningsgraden   

Afkastningsgraden (ROIC) er et mål for hvor profitabelt virksomheden er i stand til at udnytte de ressourcer 

(nettoaktiver), den har til rådighed. I beregningen sættes driftsoverskuddet efter skat relativt til den 

investerede kapital med det formål, at finde den årlige procentvise andel af aktivernes værdi der skabes i 

driftsoverskuddet
88

. ROIC er desuden et vigtigt nøgletal for investorer mv., da en høj afkastningsgrad alt 

anden lige vil fører til en højere estimeret værdi i værdiansættelsessammenhænge. I forbindelse med 

finansieringsmuligheder vil en virksomhed med en høj afkastningsgrad ligeledes være mere attraktiv og evt. 

kunne opnå billigere finansiering
89

. Udviklingen i ROIC er illustreret i figur 10, for ICC samt konkurrenter. 

 

 

Udviklingen i ICC´s rentabilitet har svinget en del hen over analyseperioden, jf. figur 10. Foruden den 

markante forbedring fra 2009 til år 2010, har den stort set været faldende siden hen, men er dog stadig højere 

end 2009-niveauet. Denne negative udviklingstendens i slutningen af analyseperioden, ses ligeledes hos 

konkurrenterne hvorfor man må formode, at der er tale om branchespecifikke udfordringer der truer 

virksomhedernes rentabilitet. Det højeste niveau for ROIC ses uden tvivl hos Inditex, med undtagelse af et 

enkelt år, nemlig år 2009, hvor H&M opnåede den højeste ROIC mellem virksomhederne. I år 2012 har 

Inditex en ROIC der er tre gange større end ICC´s ROIC samme år, jf. tabel 6, hvorfor man fristes til at 

konkludere der er tale om et utilfredsstillende niveau. En anden metode til at vurdere hvorvidt der er tale om 

et tilfredsstillende niveau, er ved at sammenligne med ICC´s såkaldte vejede gennemsnitsomkostninger 

(WACC)
90

. ICC´s WACC er imidlertid beregnet til 9,5, hvilket vurderes at være et pænt niveau under 

ROIC
91

. Da WACC tager hensyn til både ejere - og långiveres afkastkrav, vurderes det at virksomheden 

skaber værdi for dets aktionærer. 

Som det fremgår af DuPont-modellen er ROIC en selvstændig driver i relation til ROE men dekomponeres i 

to underliggende drivere, nemlig overskudsgraden (OG) og aktivernes omsætningshastighed (AOH), jf. bilag 
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 A s. 254 
89

 B. s. 94  
90

 B s. 96  
91

 Der henvises til afsnit 7.2.3for beregning af WACC  
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Figur 11: Udvikling i overskudsgraden - Årsrapporter samt egen tilvirkning 

24. Således vil baggrunden for udviklingen i ROIC, blive nærmere belyst i nedenstående afsnit når ROIC 

dekomponeres i de respektive komponenter.  

5.4.1.1 Analyse af overskudsgrad  

Nøgletallet overskudsgrad (OG) måler overskuddet for en krones salg fra virksomhedens driftsaktivitet og er 

således, et samlet mål for indtægts- og omkostningstilpasningen i virksomheden
92

. Overskudsgraden kan 

beregnes på forskellige totaler såsom overskudsgrad genereret fra salg og en overskudsgrad der ikke kan 

henføres til salgsaktivitet, som anden driftsaktivitet. Udviklingen i den samlede overskudsgrad er illustreret i 

figur 11, for ICC og dens konkurrenter. 

 

 

Figuren viser at overskudsgraden for alle tre virksomheder har været faldene fra år 2008 til år 2009. Dette 

fald skyldes, at virksomhederne har haft svært ved at tilpasse sig det lavere privatforbrug og de svære 

markedsforhold, der var resultat af den globale recession, der netop prægede markedet på daværende 

tidspunkt. Den markante stigning der ses fra år 2009 til år 2010 for ICC og Inditex, indikere at selskaberne 

har været hurtigere en H&M til at tilpasse sig den lavere efterspørgsel. Fælles for alle tre selskaber er, at 

overskudsgraden har været faldende de seneste år. Denne negative udvikling kan bl.a. henføres til de 

tidligere nævnte branchespecifikke udfordringer såsom stigende omkostninger, herunder stigende 

råvarepriser kombineret med et stadigt presset marked med lav efterspørgsel, jf. kapitel 4
93

. Dog virker 

Inditex mindre påvirket, hvilket højst sandsynligt kan relateres til selskabets anderledes produktions- og 

distributionsstrategi. Denne fundene udviklingstendens mellem virksomhederne stemmer meget godt overens 

med den gennemsnitlige udvikling i industrien. En analyse foretaget med udgangspunkt i flere virksomheder 

i tøjbranchen viser, at den gennemsnitlige overskudsgrad er faldet 2 % i samme periode, jf. bilag 26. Hvad 

angår niveauet for dette nøgletal, så har H&M i begyndelsen af analyseperioden ligget på et langt højere 

niveau en de to øvrige virksomheder. I år 2012 ligger de to konkurrenter på omtrent samme niveau med en 

OG på omkring 14 % mens ICC i samme år har en OG på kun 5 %, hvilken er et noget lavere niveau. 
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 A. s. 261  
93

 Årsrapport 10/11  
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Tabel 7: Indeksering samt Common-size analyse (OG) - Egen tilvirkning 

I tabel 7, er virksomhedernes overskudsgrad dekomponeret yderligere og det er således muligt, at se 

udviklingen i udvalgte poster størrelse i forhold til nettoomsætningen (Common-size). Desuden er det i 

tabellen muligt at se posternes egen udvikling med 2008 som basisår (Indeksering).  

 

 

Trods de svære markedsforhold formåede ICC koncernen i regnskabsåret 10/11, at generer de bedste 

resultater i koncernen hidtil. Dette vurderes at være en tilfredsstillende præstation, set i lyset af de store 

strukturændringer der blev implementeret samme år. Ser man på konkurrenterne har begge oplevet en positiv 

udvikling i nettoomsætningen i hele analyseperioden, modsat ICC. Ser man på vareforbruget er dette størst 

hos ICC og er i øvrigt steget i det seneste regnskabsår, fra at udgøre 41 % til 44 % af omsætningen. En 

naturlig følge heraf er, at ICC´s bruttoresultatet ligeledes forringes, som ellers tidligere har ligget på niveau 

med konkurrenterne. EBIT har været stigende i hele analyseperioden for Inditex som den eneste mens den 

for H&M har været faldende, dog stabil de seneste år. For ICC har denne svinget en del, men er det seneste 

regnskabsår blevet betydeligt forringet, jf. tabel 7. Dette skyldes bl.a. at ICC dette regnskabsår er påvirket 

negativt af engangsomkostninger i forbindelse med hhv. en verserende canadisk toldsag (12 mio. DKK) og 

hensættelser til strukturelle tilpasninger, såsom afvikling af showrooms og nedlukning af tabsgivende 

butikker (23 mio. DKK)
94

. Desuden er koncernen negativt påvirket af store hensættelser til tabsrisici på sine 

debitorer, da et øget antal af virksomhedens kunder oplevede betalingsproblemer. Alt anden lige indikerer 

ovenstående, at ICC afholder betydeligt flere omkostninger relateret til salget, hvilket højst sandsynligt 

dækker over forskelle i virksomhedernes valgte strategi og evt. sammensætningen af produktporteføljen.  

Disse resultater er muligvis baggrunden for, at ICC stadig har et øget fokus på at optimere koncernen og 

nedbringe omkostninger.  
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 Årsrapport 11/12  

Virksomhed

2012 2011 2010 2009 2008 År 2012 2011 2010 2009 2008 2012 2011 2010 2009 2008

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

102 105 94 97 100 153    133    120    107    100    136 124 123 115 100

-44% -41% -39% -40% -40% -40% -41% -41% -43% -43% -41% -40% -37% -38% -38%

113 108 93 99 100 143    125    114    106    100    144 129 118 114 100

56% 59% 61% 60% 60% 60% 59% 59% 57% 57% 59% 60% 63% 62% 62%

95 103 94 95 100 161    138    125    107    100    132 121 125 115 100

4% 9% 9% 5% 10% 20% 18% 18% 16% 16% 20% 20% 24% 23% 25%

39 93 84 48 100 192 155 141 106 100 108 101 121 107 100

3% 7% 7% 4% 7% 15% 14% 14% 12% 12% 15% 15% 18% 17% 18%

38 104 99 49 100 184 149 133 102 100 113 106 125 110 100

5% 6% 8% 4% 6% 13% 14% 14% 11% 11% 14% 15% 17% 17% 19%

75 93 116 60 100 184 149 133 102 100 97 98 105 103 100

4% 5% 7% 3% 5% 14% 15% 14% 11% 11% 13% 14% 15% 16% 19%

81 96 129 59 100 179 167 149 105 100 94 96 102 100 100

Bruttoresultat 

Driftsoverskud fra 

salg (EBIT) 

Driftsoverskud fra 

salg (NOPAT)

Samlet 

driftsoverskud 

Totalindkomst for 

koncernen

ICC Inditex H&M

Nettoomsætning 

Vareforbrug 



Side 46 af 125 

 

Figur 12: Udvikling i omsætningshastighed - Årsrapporter samt egen tilvirkning 

5.4.1.2 Analyse af aktivernes omsætningshastighed  

Da aktivernes omsætningshastighed (AOH) beregnes som nettoomsætningen divideret med netto 

driftsaktiver, måles således salget pr. krone investeret i nettodriftsaktiver. Med andre ord er nøgletallet et 

samlet mål for kapitalintensiteten og kapitaltilpasning i virksomheden. I figur 12 ses udviklingen i AOH for 

ICC samt konkurrenter. 

 

 

I år 2009 havde ICC en AOH på 2,44 mens Inditex og H&M opnåede hhv. 2,29 og 1,81. Dette betyder at 

ICC alt anden lige var bedre end konkurrenterne til at udnytte dens ressourcer dette år. Fra år 2010 overtager 

Inditex føringen og i år 2012 har virksomheden en AOH på 2,73 mens ICC og H&M opnår hhv. 2,58 og 

1,89.  

Endvidere viser figur 12, at ICC har formået at opretholde en forholdsvis stabil AOH hen over 

analyseperioden. Dette betyder at udviklingen i ROIC må relateres til udviklingen i OG, der som nævnt har 

været svingende i analyseperioden. Selvom ICC´s AOH har udviklet sig forholdsvist stabilt i 

analyseperioden, er der alligevel sket nogle forskydninger i kapitalbindingen, hvilket vil blive belyst når 

denne dekomponeres nedenfor. Helt overordnet er investeringen i anlægskapitalen hen over analyseperioden 

faldet mens bindingen i arbejdskapitalen er steget tilsvarende. I tabel 8, dekomponeres den investerede 

kapital og det er således muligt, at se udviklingen i udvalgte poster størrelse i forhold til denne (Common-

size). Desuden er det i tabellen muligt at se posternes egen udvikling med 2008 som basisår (Indeksering).  
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Tabel 8: Indeksering samt Common-size analyse (AOH) – Egen tilvirkning  

 

ICC har i det seneste regnskabsår foretaget øgede investeringer i softwear og IT-systemer, hvilket har 

medført en mindre stigning i de immaterielle aktiver som nu udgør 20 % af den investerede kapital i stedet 

for det tidligere niveau på omkring 17 %. For ICC udgør goodwill den største post under de immaterielle 

aktiver til forskel for konkurrenterne, hvilket afspejler virksomhedens historie der er præget af adskillige 

opkøb. Kapitalbindingen i de materielle aktiver er faldet betydeligt, da de i det seneste regnskabsår kun 

udgør 46 % i stedet for 56 % som året før. Det skyldes bl.a. en større andel af franchise, hvor det er partneren 

der foretager investeringen i nyåbninger, renovering mv. Desuden har koncernen investeret mindre i 

showrooms og retail dette år. Endvidere er faldet i de materielle anlægsaktiver den primære årsag til, at 

anlægskapitalen er faldet markant sidst i perioden. Sammenlignet med peer-gruppen har ICC en betydeligt 

mindre andel af materielle aktiver, hvilket vidner om at virksomhedernes har vidt forskellige strategier mht. 

produktion mv. Som indledningsvist blev nævnt er bindingen i arbejdskapitalen steget hen over 

analyseperioden, hvilket primært skyldes udviklingen i ICC´s tilgodehavender der i analyseperioden er steget 

med 32 %. Det seneste regnskabsår er tilgodehavender fra salg steget med fem procentpoint, men er dog et 

resultat af ICC´s planlagte leveringsforskydninger, hvor kollektionerne leveres hurtigere ud til butikkerne. 

Øvrige tilgodehavender der også har indflydelse på arbejdskapitalen, er ligeledes steget og er primært en 

konsekvens af stigende købsvalutaer gennem regnskabsåret 2012
95

. Sammenlignet med konkurrenterne har 

ICC en langt større andel af tilgodehavender fra salg i forhold peer-gruppen, hvilket må siges at være 

negativt da det medføre en øget risiko for nedskrivning af disse. Bindingen i varebeholdninger har svinget en 
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 Årsrapport 11/12  

Virksomhed

2012 2011 2010 2009 2008 År 2012 2011 2010 2009 2008 2012 2011 2010 2009 2008

102 105 94 97 100 Omsætning 153    133    120    107    100    136    124    123    115    100    

20% 17% 18% 15% 17% 13% 15% 15% 14% 14% 2% 2% 2% 3% 3%

111 104 99 87 100 121 122 101 98 100 94 63 72 101 100

46% 56% 58% 56% 54% 99% 97% 104% 102% 95% 88% 91% 93% 93% 97%

79 105 100 98 100 135 118 103 111 100 109 109 102 101 100

66% 74% 81% 79% 77% 113% 112% 119% 114% 106% 90% 93% 95% 94% 98%

79 98 98 97 100 137 121 105 110 100 109 109 103 100 100

38% 36% 30% 30% 35% 26% 23% 27% 20% 22% 23% 22% 20% 18% 16%

99 105 81 83 100 150 121 115 94 100 179 162,6 135,1 120,5 100

28% 23% 18% 18% 19% 14% 10% 11% 9% 12% 3% 4% 4% 3% 4%

132 121 88 87 100 145 91 82 72 100 111 117 113 100 100

28% 22% 25% 20% 21% 53% 45% 55% 43% 43% 6% 7% 7% 6% 7%

126 111 113 93 100 156 119 119 101 100 116 118 108 100 100

34% 26% 19% 21% 23% 13% 12% 19% 14% 6% 10% 7% 5% 6% 2%

136 115 76 88 100 265 216 274 225 100 553 367 229 287 100

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

92 102 93 95 100 129 115 94 103 100 119 115 106 104 100

Leverandørgæld 

Arbejdskapital 

Investeret kapital 

Immaterielle 

Materielle 

anlægsaktiver 

Anlægskapital 

Varebeholdninger

Tilgodehavender 

ICC Inditex H&M
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Tabel 9: AOH (inverse værdi) dekomponeret i udvalgte poster  

Figur 13: Udvikling i egenkapitalens forrentning  

del over perioden, men har det seneste år haft en positiv udvikling da denne er faldet. Dette skyldes at ICC 

fortsat har fokus på at nedbringe lagerbeholdningen og - risikoen gennem clearing af gamle vare. Derudover 

har koncernens brands gennemført en tilpasning af indkøbet til aktivitetsniveauet i markedet samtidigt med, 

at ændringer i leveringsstrukturen har medført at vare kommer hurtigere ud til kunderne, hvilket tilsammen 

har nedbragt varebeholdningen. I den forbindelse må bemærkes at leverandørgælden stiger 26 % mens 

indekset for varebeholdningen falder, hvilket indikere at ICC må have forhandlet sig frem til nogle gode 

kreditaftaler. Til trods for at ICC har en større andel af varebeholdninger i forhold til konkurrenterne, har 

ICC som den eneste dog formået at nedbringe denne andel ved at effektivisere. Forbedringen i andelen af 

varebeholdninger illustreres ligeledes i tabel 9, da der skal bindes færre midler for at generer en krones 

omsætning. Trods denne forbedring i varebeholdningen er arbejdskapitalen forværret, da den inverse 

omsætningshastighed er steget hen over analyseperioden, hvilket som nævnt primært skyldes udviklingen i 

ICC´s tilgodehavender. Den inverse værdi for anlægskapitalen er faldet, hvilket er positivt da dette opvejer 

den negative udvikling i arbejdskapitalen og bidrager positivt til virksomhedens samlede AOH. 

 

 

5.4.2 Analyse af egenkapitalens forrentning  

Mens ROIC måler rentabiliteten fra virksomhedernes driftsaktiviteter, så måler egenkapitalens forrentning 

(ROE) afkastet til virksomhedernes ejere efter alle kapitalindskydere er blevet tilgodeset og udgør derfor 

ligeledes et vigtigt nøgletal for investorerne.  

 

 

ICC 2012 2011 2010 2009 2008

Immaterielle 0,073 0,067 0,071 0,061 0,068

Materielle 0,171 0,221 0,237 0,223 0,221

Anlægskapital 0,243 0,295 0,331 0,314 0,315

Varebeholdning 0,138 0,142 0,123 0,121 0,142

Tilgodehavender (salg) 0,103 0,091 0,075 0,071 0,079

Leverandørgæld -0,104 -0,089 -0,102 -0,081 -0,084

Arbejdskapital 0,124 0,102 0,076 0,085 0,094
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Tabel 10: Residualoverskud og selvfinansieret vækst – Årsrapporter samt egen tilvirkning 

 

Som det fremgår af figur 13, er der større udsving i ICC´s ROE sammenlignet med den tidligere beskrevne 

ROIC, hvilket således må skyldes udviklingen i ICC´s finansielle gearing, jf. bilag 24 DuPont-pyramiden. 

Dette udgør en finansiel risiko for ICC og der henvises til afsnit 5.6.2 for mere omkring denne
96

. ROE steg 

markant med 18 % fra år 2009 til år 2010, hvilket primært skyldes en markant stigning i totalindkomsten. Fra 

år 2010 har ROE været faldende og gennem det seneste regnskabsår, er denne faldet til et niveau der er 

lavere en 2009-niveauet. Som det fremgår af figuren peer-gruppen har oplevet samme tendens, hvorfor det 

vurderes at der er tale om en branchespecifik udfordring. Dog ligger ICC på et lidt lavere niveau for ROE 

end dens konkurrenter. Trods dette har ICC alligevel formået at skabe et positivt residualoverskud i alle 

årene, jf. tabel 10. Residualoverskuddet måler en periodes tilvækst i egenkapitalen ud over det, der kræves 

for at dække egenkapitalomkostningerne
97

. Da residualoverskuddet er faldende siden år 2010, kan der sættes 

spørgsmålstegn ved ICC´s evne til, at vende denne udvikling og skabe vækst og desuden hvorvidt ICC 

besidder varige konkurrencemæssige fordele.  

 

 

Som det ses i tabel 10, blev der ikke betalt udbytte i år 2010, da aktietilbagekøbsprogrammer blev indstillet 

og ICC´s bestyrelse besluttede ikke at betale udbytte til aktionærerne. I stedet blev den fri likviditet anvendt 

til reduktion af koncernens kortfristede gæld, som led i deres målsætning om at nedbringe gældsniveauet. 

Den selvfinansierede vækst, viser hvor stor en del af virksomhedens indtjening, der er tilbage til 

virksomhedens konsolidering efter udlodning af udbytte til aktionærerne. Denne er ligeledes faldet siden år 

2010, grundet udbyttepolitikken. Men da man må formode at denne reguleres efter behov som var tilfældet i 

år 2010 vurderes at det på længere sigt er muligt for ICC at skabe vækst. 
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 Se desuden soliditetsanalysen i afsnit 5.7 
97

 Egenkapitalomkostningerne er estimeret til 9,0 % jf. afsnit 7.2.1  

Mio. DKK 2012 2011 2010 2009

Totalindkomst 156,10     182,30     243,00     106,20     

Gns. Egenkapital 775,95 729,45 610,05 475,45

ROE 20% 25% 40% 22%

RI (9,0%) 86 117 188 63

Udbytte til ejerne 73,8 69,7 0 66,0

Payout-rate 47% 38% 0% 62%

Selvfinansieret vækst 10,6% 15,4% 39,8% 8,5%
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5.5 Aktivitetsanalyse  

Da investorer anses for at være risikoaverse, må det antages at disse ved en forøget risiko kræver 

kompensation i form af et højere afkast. Af denne grund udarbejdes en aktivitetsanalyse, med det formål at 

kunne vurdere sandsynligheden for, at ICC´s fremtidig indtjening ikke lever op til det forventede.  

Som tidligere nævnt kan virksomhedens aktiviteter opdeles i drifts – og finansieringsaktivitet, hvorfor der nu 

redegøres for risici forbundet med dem begge.  

5.5.1 Driftsmæssig risiko  

Ifølge Plenborg kan den driftmæssige risiko opdeles i tre kategorier, nemlig eksterne - branchespecifikke og 

virksomhedsspecifikke risici
98

. I afsnit 4.1 og 4.2, blev der redegjort for både eksterne - og branchespecifikke 

risici, der har indflydelse på ICC, hvilke vil blive anvendt i nærværende analyse. Aktivitetsanalysen 

inddrager desuden de virksomhedsspecifikke risicis der har indflydelse på ICC, hvilket vil være fokus i 

nærværende afsnit. Når den driftsmæssige risiko skal vurderes, fokuseres på de faktorer der har indflydelse 

på den driftsmæssige indtjening
99

. 

Sandsynligheden for at ICC´s indtjening ikke lever op til det forventede, afhænger først og fremmest af at 

nettoomsætningen opretholdes, hvilket i denne konkurrenceintensive branche kræver stærke brands. Som 

beskrevet i afsnit 4.4, har ICC en produktportefølje der består af en række velbalancerede brands, der 

henvender sig til en bred kundegruppe, hvorfor risikoen diversificeres. ICC´s seneste frasalg af de 

tabsgivende brands Cottonfield og Jackpot, vidner om at denne løbede optimeres. Sammensætningen af 

produktporteføljen mindsker den generelle moderisiko i branchen og ligeledes risikoen ved skiftende 

konjunkturer, da folk uanset lavkonjunktur skal have tøj på kroppen. De forskellige strategier der knytter sig 

til hvert prissegment, sikre at hvert segment udnytter dets fulde potentiale. Da ICC i øvrigt er en af de større 

aktører i branchen der veletableret på markedet, må virksomhedens risikoprofil anses for at være lavere end 

eksempelvis mange af de mindre aktører. Af denne grund anses risikoen for ikke at kunne opretholde en 

fornuftig nettoomsætning at være forholdsvis lav. 

Virksomhedens evne til at kunne tilpasse sig ændringer såsom faldende efterspørgsel, hvilket er aktuelt under 

de nuværende markedsforhold, afhænger af virksomhedens omkostningsstruktur, hvorfor denne vil blive 

analyseret for ICC. For at kunne vurdere omkostningsstrukturen, ses der på spredningen i ROIC der som 

tidligere nævnt er drevet af omsætningshastigheden og overskudsgraden, og dermed den driftsmæssige 

gearing, hvilket er med til at styre den driftsmæssige risiko.  

Risikoen ved omsætningshastigheden består i, at salget vil kunne falde som følge af nedgang i enten priser 

eller mængder, som resultat af evt. en faldende efterspørgsel eller stigende konkurrence. I afsnit 5.4 fremgår 
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 Se bilag 27 for skitsering af risici ved anvendelse af Plenborgs tabel  
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Tabel 10: Nulpunktsomsætning samt sikkerhedsmargin – Årsrapporter samt egen tilvirkning 

det, at ICC´s AOH har udviklet sig forholdsvis stabilt hen over analyseperioden. Da ICC som tidligere nævnt 

har outsourcet hele produktionen medfører dette, at behovet for kapitaltunge investeringer i 

produktionsanlæg mv. begrænses. Dette reducerer de materielle anlægsaktivers omsætningshastighed og 

giver en øget fleksibilitet. Der er dog andre faste omkostninger såsom, husleje til butikker og varelagre mv. 

som skal betales uafhængigt af omsætningsniveauet. ICC er i stedet mere udsat når det kommer til evnen til, 

at kunne tilpasse virksomhedens varelagre i perioder med vigende salg, da ordreoptagelserne for 

kollektionerne som nævnt, typisk afsluttes et halvt år inden leveringen
100

. Dette medfører en øget AOH risiko 

som resultat af at varelagrenes AOH forøges herved. Risikoen for at ligge inde med store partier af tøj 

kollektioner mindskes dog ved, at størstedelen af ICC´s salg sker gennem forudbestilling, jf. afsnit 4.3. 

Desuden opererer ICC som nævnt med outletbutikker. Selvom overskuddet fra denne salgskanal må være 

begrænset, er dette med til at reducere risikoen. Tabel 9 i afsnit 5.4, viser at ICC har oplevet en forbedring i 

varelagrenes omsætningshastighed, hvorfor at den samlede AOH-risiko vurderes at være lav.  

Risikoen ved overskudsgraden består af risikoen for ændringer i overskudsgraden, for et givent niveau af 

salget. Med andre ord består risikoen i stigende omkostninger såsom, personaleomkostninger samt andre 

driftsrelaterede omkostninger. Som det fremgår af afsnit 5.4, har OG og OGSalg været faldende siden år 2010, 

hvilket i sig selv øger OG-risikoen. Overskudsgraden fra salget er faldet grundet et stigende vareforbrug og 

stigende kapacitetsomkostninger
101

. Herunder har personaleomkostninger været forholdsvis stabile, hvorfor 

at de stigende kapacitetsomkostninger kan henføres til andre eksterne omkostninger som indeholder udgifter 

til indkøb, salg og administration. I tabel 10, er ICC´s nulpunktsomsætning samt sikkerhedsmargin vist.  

 

 

Som det fremgår af tabel 10, har nettoomsætningen i hele perioden oversteget nulpunktsomsætningen. Ser 

man på sikkerhedsmarginen er denne to gange i analyseperioden faldet betydeligt. I det seneste regnskabsår 

skyldes dette et stigende vareforbrug samt stigende kapacitetsomkostninger. Sikkerhedsmarginen det seneste 

regnskabsår svare til, at ICC kun kan tåle at miste 7 % af nettoomsætningen ved det foreliggende 

kapacitetsgrundlag, hvorfor niveauet må anses for at være lavt. Da ICC tidligere har formået at tilpasse sig 

og koncernens i seneste regnskabsår meddeler, at der allerede er igangsat flere strukturelle tiltag for at 

nedbringe omkostningsbasen, forventes det at selskabet igen kan skabe en sikkerhedsmargin på niveau med 
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 Gennemløbstiden – fra skitse til bøjle - er længst på brands i Premium - og Mid Market segmentet 
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 Se bilag 28 for Common-size af resultatopgørelsen 

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

Nettoomsætning 3.819,10 3.925,40 3.495,30 3.621,10 3.737,20

Nulpunktsomsætning 3.564       3.346       2.987       3.326       3.130       

Sikkerhedsmargin 7% 15% 15% 8% 16%
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de tidligere år på omkring de 15 - 16 %. Da ledelsen i ICC betragter effektiv risikostyring som en integreret 

del af koncernens aktiviteter, vurderes den driftsmæssige risiko derfor samlet set at være middel.  

5.5.2 Den finansielle risiko 

Den finansielle risiko relateret til virksomhedens finansieringsaktivitet analyseres, da denne som nævnt 

ligeledes har indflydelse på ROE. Den finansielle risiko afhænger af niveauet for den finansielle gearing 

samt spredningen på SPREAD, der igen er afhængig af ROIC samt netto låneomkostninger.  

I afsnit 5.4 tabel 6 nøgletalsoversigten, ses udviklingen i ICC´s SPREAD samt den finansielle gearing. Ser 

man i første omgang på den finansielle gearing, er denne faldet gennem hele analyseperioden fra 2,10 i år 

2009 til 0,91 i det seneste regnskabsår. Dette tyder på at ICC har reduceret fremmekapitalen, hvilket stemmer 

meget godt overens med virksomhedens faste målsætning om at nedbringe nettobankgælden til nul
102

.  

Ser man på udviklingen i SPREAD har denne svinget meget i analyseperioden, hvilket kan henføres til 

udviklingen i ROIC. I det seneste regnskabsår, er denne faldet fra 20,4 % til 15,4 %, men har dog i hele 

analyseperioden været positiv. Derfor kan det konkluderes at ICC i hele analyseperioden har haft en gunstig 

finansiel gearing, hvilket har medvirket til at ROE i hele perioden har ligget på et højere niveau end ROIC. 

Netto låneomkostningerne steg betydeligt i regnskabsåret 2011, hvilket skyldes at de langfristede 

forpligtelser steg som led i opkøbet af de resterende aktier (49 %) i By Malene Birger. Dette har påvirket 

SPREAD i samme periode. I nedenstående afsnit ses på sammensætningen af ICC´s gæld, da en øget 

renterisiko øger risikoen for at SPREAD vil falde.  

Ser man på ICC´s gæld fremgår det, at denne primært består af gæld til kreditinstitutter
103

. De langfristede 

gældsforpligtelser til kreditinstitutter består af et realkreditlån, vedrørende ICC´s ejendomsbesiddelse, 

optaget med sikkerhed i koncernens hovedsæde på Raffinaderivej. Lånet er optaget med en kombination af 

CIBOR renten samt en fast rente på 1,17 %. Lånet er desuden rentesikret ved en toårig renteswap. De 

kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter består af danske og udenlandske kassekreditter, alle med 

variabel rente og relatere sig primært til indkøb fra leverandører. Koncernens primære transaktionsrisiko 

opstår ved køb og salg i fremmed valuta, hvilken håndteres centralt i koncernens Treasury-afdeling. Da 

moderselskabets funktionelle valuta er DKK, afdækkes valutapositioner som udgangspunkt over for DKK.  

Koncernen foretager som udgangspunkt sikring af pengestrømme i alle valuta, undtagen EUR, ved brug af 

valutaterminskontrakter, hvilket reducerer valutarisikoen. Samlet set vurderes valutakursrisikoen at være 

forholdsvis lav, da afdækningen foretages ud fra en samlet vurdering af cashflow behov for de kommende 15 

måneder og derved kan indarbejdes i salgspriser mv. Renterisikoen relaterer sig til ICC´s rentebærende gæld 

og overvåges løbende ligeledes af koncernens Treasury-afdeling. Ved evt. afdækning af renterisici benyttes 
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Tabel 11: Udviklingen i FCF – Årsrapporter samt egen tilvirkning  

renteswaps og/eller FRA´s. Grundet det nuværende renteniveau, vurderes udsigterne til et rentefald at være 

forholdsvis lav.  

Samlet set vurderes den finansielle risiko at være middel, grundet de nuværende markedsforhold. At den 

finansielle risiko ikke vurderes højere, sker på baggrund af koncernens uudnyttede kreditfaciliteter. 

Koncernens samlede kredittilsagn udgør 1.097 mio. DKK pr. 30. juni 2012, hvoraf 331 mio. DKK er 

udnyttet via kort- og langfristet gæld og 174 mio. DKK er udnyttet til trade-finance faciliteter samt garantier. 

Herved har koncernen uudnyttede kreditfaciliteter på 592 mio. DKK, svarende til en andel på 53 %, som i 

øvrigt alle er standby-kreditter der kan udnyttes med blot en dags varsel. Dette anses for at udgøre en 

fornuftig buffer under de nuværende markedsforhold. 

5.6 Likviditetsanalyse 

Det frie cash flow (FCF) er den skabte nettopengestrøm fra driften, der bestemmer virksomhedens evne til, at 

kunne servicere gælden og foretage udbetaling til egerne. FCF for ICC er beregnet med udgangspunkt i en 

reformulering af ICC´s pengestrømsopgørelse, hvilken er illustreret i bilag 29 og 30. Ser man på udviklingen 

i FCF i tabel 11 fremgår det, at FCF har været positivt i hele analyseperioden. 

 

 

Endvidere fremgår at pengestrømmene fra driftsaktiviteten, i alle årene har været så store, at de har kunne 

dække virksomhedens investeringsaktivitet. Investeringsaktiviteten har i øvrigt været faldende i perioden, 

med undtagelse af det seneste regnskabsår, hvor den steg fra 101 mio. DKK til 109 mio. DKK. Dette skyldes 

investeringer i indretning af nye butikker og investering i IT. Pengestrømmene fra driftsaktivitet har svinget 

meget hen over analyseperioden, hvor det seneste år stigning bl.a. kan henføres til en betydelig reduceret 

binding i arbejdskapitalen. Det markante fald der ses fra 09/10 til 10/11, skyldes hovedsageligt den markante 

stigning i arbejdskapitalbindingen på 236 mio. DKK, hvilket relatere sig til et stigende aktivitetsniveau 

hvorved både lagre, tilgodehavende fra salg og tjenesteydelse blev forøget. Da arbejdskapitalen som nævnt 

har betydeligt indflydelse på pengestrømme fra driftsaktiviteten er det valgt, at foretage en vurdering af 

ICC´s likviditetscyklus. Denne vil give et indblik i ICC´s kortsigtede likviditetsrisiko ved, at vise det antal 

Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09

Ændring i arbejdskapital 31,2 -235,5 51 133,5

Pengestrømme fra driftsaktivitet 258,4 179,7 424,4 335,1

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -109 -101 -123 -136

FCF 155,6 83,5 307,7 206,8

Pengestrømme fra finansieringaktivitet 68,7 -60,2 296,2 114,0
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Tabel 12: Udvikling i likviditetscyklus - Årsrapporter samt egen tilvirkning  

dage ICC bruger på at konvertere arbejdskapitalen til rede penge (cash flow)
104

. ICC´s likviditetscyklus er 

illustreret i tabel 12, hvor det endvidere er valgt at inddrage H&M´s likviditetscyklus til sammenligning.  

 

 

I tabel 12 ses, at ICC virkelig har formået at effektivisere sig i perioden 08/09 til 10/11 da 

likviditetscyklussen er faldet med 24 dage, dog kun 4 dagen hvis regnskabsåret 11/12 medtages. Denne 

markante forbedring relaterer sig primært til varelagertilpasningen samt kreditbetingelserne hos 

leverandørerne. Som det fremgår af tabellen, er det gennemsnitlige antal dage vare ligger på lager faldet hen 

over analyseperioden. Dette afspejler at ICC´s brands har stort fokus på, at tilpasse indkøbet til 

aktivitetsniveauet samt ICC´s fokus på at nedbringe risikoen gennem clearing af gamle vare. Ser man i stedet 

på det gennemsnitlige antal dage før kunderne betaler, er antallet af dage stigende med undtagelse af et 

enkelt år. Denne udvikling skyldes som tidligere nævnt, at et øget antal af ICC´s kunder oplever 

betalingsproblemer, hvilket alt anden lige øger likviditetsrisikoen. Denne negative udvikling opvejes dog af 

den positive udvikling i ICC´s kreditbetingelser overfor leverandørerne, hvilken må siges at reducere 

likviditetsrisikoen. Som det fremgår af tabellen kan der i 11/12 i gennemsnit gå 80 dage, før ICC behøver 

indfri leverandørgælden i forhold til 71 dage i 08/09. Denne positive udvikling skyldes, at ICC i forlængelse 

af den tidligere nævnte overordnede strukturændring i 2010, implementerede en ny sourcing strategi. 

Formålet med denne var som nævnt at øge volumen per leverandør samt videreudvikle samarbejdet med 

koncernens bedste leverandører og derved øge muligheden for bedre priser. Med udgangspunkt i 

ovenstående må det konkluderes, at ICC har formået at reducere likviditetsrisikoen. Sammenlignes med 

H&M´s likviditetscyklus fremgår det for det første, at denne modsat ICC´s er stigende. Desuden er det 

samlede gennemsnitlige antal dage højere end for ICC. Alt anden lige indikerer dette, at ICC har en bedre 

evne til at tilpasse og effektivisere sig end H&M.  
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2011/12 2010/11 2009/10 2008/09

Gns. Antal dage en vare ligger på lager 119 112 116 121

Gns. Antal dage før en kunde betaler 36 29 27 28

Gns. Antal dage før leverandørgæld indfries 80 87 85 71

Likviditetscyklus længde (antal dage) 74 54 57 78

Likviditetscyklus længde (H&M) 82 77 70 59
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Tabel 13: Udvikling i likviditetsgrader - Årsrapporter samt egen tilvirkning  

En alternativ metode til at vurdere virksomhedens kortsigtede likviditetsrisiko, er ved anvendelse af 

nøgletallet likviditetsgraden
105

. Likviditetsgraden opgøres som virksomhedens omsætningsaktiver
106

 eller 

mest likvide aktiver
107

 i procent af den kortfristede gæld og udtrykker dermed virksomhedens evne til, at 

imødekomme sine kortsigtede økonomiske forpligtelser.  

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, har begge likviditetsgrader gennemgået en positiv udvikling siden 

regnskabsåret 09/10, da de begge er steget. En tommelfingerregel siger, at likviditetsgraden bør være højere 

en 1 og at en likviditetsgrad på over 2 indikere en lav kortsigtet likviditetsrisiko
108

. Herunder gælder, at det er 

svært at anvende tommelfingerreglen på tværs af forskellige industrier. Likviditetsgrad 1 opfylder dog reglen 

til forskel fra likviditetsgrad 2. Den store forskel mellem de to likviditetsgrader skyldes varebeholdningernes 

størrelse i forhold til de samlede omsætningsaktiver som netop er inkluderet i Likviditetsgrad 1
109

. Da ICC 

som nævnt under afsnit 5.5, har uudnyttede kreditfaciliteter svarende til en andel på 53 %, kombineret med 

ovenstående vurderes den kortsigtede likviditetsrisiko at være forholdsvis lav, på trods af likviditetsgraden. 

5.7 Soliditetsanalyse    

I likviditetsanalysen blev ICC´s kortsigtet likviditetsrisiko vurderet, hvorfor nærværende afsnit vil have 

fokus på den langsigtede likviditetsrisiko. I analysen af denne, anvendes nøgletallene FGEAR som desuden 

blev beskrevet under den finansielle risiko samt soliditetsgraden
110

. Soliditetsgraden opgøres som 

egenkapitalen divideret med de samlede aktiver og anvendes til, at vurdere værdien i en virksomhed. I 

tilfælde hvor en virksomhed har belånt stort set alle sine værdier, vil soliditetsgraden være lav. Med andre 

ord fortæller soliditetsgraden, hvor stor en andel af virksomhedens aktiver der kan gå tabt før 

fremmedkapitalen lider tab. Af denne grund er dette et vigtigt nøgletal for kreditorer. Den finansielle gearing 

viser derimod, hvor meget virksomheden har lånt af fremmedkapital i forhold til egenkapitalen. Til at 

beskrive begge nøgletal er valgt at inddrage indeks på egenkapitalen og gælden, hvilket fremgår af tabel 14. 
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 Likviditetsgrad 1 = Omsætningsaktiver / Kortfristet gæld  
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 Likviditetsgrad 2 = Driftslikviditet + Tilgodehavender / Kortfristet gæld  
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 B s.156 
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 Varebeholdningernes andel er beregnet til 43 % 
110

 B s. 158  

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

Likviditetsgrad I 1,6 1,6 1,4 1,5 1,5

Likviditetsgrad II 0,73 0,59 0,53 0,55 0,54
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Tabel 14: Finansiel gearing samt soliditetsgrad - Årsrapporter samt egen tilvirkning   

Tabel 15: Udviklingen i rentedækningsgraden - Årsrapporter samt egen tilvirkning   

 

 

Af tabel 14 ses, at både den finansielle gearing samt soliditetsgraden har udviklet sig positivt hen over 

analyseperiode. Den finansielle gearing er som tidligere nævnt faldet, som resultat af ICC´s forsøg på at 

nedbringe gælden, hvilket har medvirket til en positiv udvikling i soliditetsgraden. Den finansielle gearing er 

som nævnt gået fra 2,1 til et niveau på 0,91 i 11/12, hvilket i øvrigt er det laveste niveau i analyseperioden. 

Niveauet på 0,91 i det seneste regnskabsår indikerer, at egenkapitalen overstiger gælden. Desuden er en stor 

del af denne gæld, gæld til leverandører, skyldig løn mv. som ikke er rentebærende. Såvel som det laveste 

niveau for den finansielle gearing ses i det seneste regnskabsår, så er dette ligeledes året hvor ICC har 

formået at skabe den højeste soliditetsgrad. Soliditetsgraden i år 11/12 kan forklares ved, at egenkapitalen 

dette år udgør 58 % af ICC´s balance. Den positive udvikling i soliditetsgraden indikere, at ICC gennem de 

seneste år har formået at styrke sin evne til at imødegå tab, hvilket alt anden lige betyder at den langsigtede 

likviditetsrisiko er blevet reduceret.  

Et andet anvendeligt nøgletal i vurderingen af den langsigtede likviditetsrisiko, er rentedækningsgraden, 

hvilken er illustreret i tabel 15
111

. Denne viser hvor mange gange virksomhedens EBIT/pengestrømme fra 

drift, kan dække dens netto finansielle omkostninger
112

.   

 

 

Rentedækningsgraden er i alle årene over én, hvilket indikere at ICC i alle årene har genereret tilpas 

indtjening til at kunne dække sine renteomkostninger. Det sammen er gældende hvis man ser på 

rentedækningsgraden (cash). Denne indikerer desuden en bedre evne til at dække renteomkostningerne end 

det beregnede nøgletal baseret på EBIT. Endvidere har begge nøgletal udviklet sig negativt, da de begge er 

faldende siden år 09/10. Kombineres rentedækningsgraderne med nedbringelsen af den finansielle gearing og 

den forbedrede egenkapitalandel samt andelen af uudnyttede kreditfaciliteter, vurderes ICC´s langsigtede 

                                                      
111

 B s. 161  
112

 I beregningen er det valgt at inddrage renter forbundet med OL 

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

Indeks egenkapital 167 149 148 100

Indeks gæld 62 88 72 100

Finansiel gearing 0,91 1,03 1,33 2,10

Soliditetsgrad 0,58 0,47 0,51 0,34

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

Driftoverskud fra salg (EBIT) 144 343 309 176

Pengestrømme fra drift 258 180 424 335

Netto finansielle omkostninger 25 43 31 35

Rentedækningsgrad 5,8 7,9 9,8 5,0

Rentedækningsgrad (cash) 10,3 4,2 13,5 9,6



Side 57 af 125 

 

likviditetsrisiko at være middel. Med andre ord vurderes ICC, at være forholdsvis godt stillet overfor 

kreditorer, hvilket er vigtigt i en branche med vigende salg og hårde markedsvilkår.  

5.8 Sammenfatning 

Da værdiansættelsen kræver en budgettering og dermed et samlet proformerregnskab for ICC, blev der 

ovenfor bl.a. udarbejdet en rentabilitets- og vækstanalyse for virksomheden. Reformuleringen af de 

finansielle opgørelser der blev foretaget indledningsvist, fik klargjort opgørelserne til de efterfølgende 

analyser. Formålet med rentabiliteten var at finde ud hvad der drivere ROE. Herunder blev det beskrevet at 

ROE blev påvirket af ICC´s finansiel gearing, hvilken udgør en finansiel risiko mv. Ligeledes blev det 

beskrevet, at virksomhedens vigtigste målsætning er at nedbringe fremmedkapitalen.  

ICC´s historisk evne til at skabe vækst, blev vurderet ud fra dens residualoverskud samt den selvfinansierede 

vækst. Da begge nøgletal var faldende, blev der sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt ICC kan vende udviklingen 

og skabe vækst i fremtiden. I en aktivitetsanalyse blev den driftsmæssig- og den finansielle risiko vurderet at 

være middel, med udgangspunkt i hhv. nulpunktsomsætningen og sikkerhedsmarginen samt den finansielle 

gearing og SPREAD. Endvidere blev virksomhedens kortsigtede - og langsigtede likviditetsrisiko analyseret 

gennem en likviditetsanalyse og en soliditetsanalyse. I likviditetsanalysen blev den kortsigtede 

likviditetsrisiko vurderet til at være lav, med udgangspunkt i det FCF, likviditetsgrader samt 

likviditetscyklussen. Den langsigtede likviditetsrisiko blev derimod vurderet at være middel med 

udgangspunkt i soliditetsgraden, den finansielle gearing samt rentedækningsgraden. Set i lyset af den hårde 

konkurrence og de svære markedsforhold der er i branchen, vurderes der ikke at være en betydelig fare for, 

at ICC ikke kan skabe et afkast til aktionærerne samt øge konsolideringen i egenkapitalen på lang sigt, bl.a. 

grundet risikospredningen i brandporteføljen samt virksomhedens uudnyttede kreditfaciliteter.  
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6. Budgettering  

I udarbejdelsen af budgettet, er det valgt at anvende en praktisk tilgang hertil. Dette indebærer at der i 

udarbejdelsen fokuseres på, at sammendrage de reformulerede opgørelser i forskellige værdidrivere, frem for 

at budgettere alle poster i regnskabet (linje-for-linje budget). Fordelen herved er bl.a. at arbejdet begrænses 

til kun at fokusere på et begrænset sæt af forudsætninger vedrørende virksomhedens fremtid, hvilket giver 

mulighed for at gennemtænke disse nøje. Desuden indgår der i det fleste tilfælde alt i de sammendragne 

opgørelser, som behøves i værdiansættelsessammenhænge, hvorfor at budgettet gribes an i dette lys
113

.  

6.1 Fastlæggelse af budgetperiode  

Da værdiansættelsesmodeller teoretisk set basere sig på diskontering af uendelige pengestrømme, hvilket 

imidlertid er praktisk umuligt, budgetteres i stedet inden for en begrænset budgetperiode med tillæg af en 

såkaldt terminalperiode. Længden af budgetperioden afhænger af, hvor langt ude i fremtiden man med 

rimelighed kan forudsige variationer i de underliggende variable, før de når et såkaldt steady state. Med 

andre ord skal budgetperioden således starte i nuværende regnskabsår og løbe frem til det tidspunkt, hvor det 

ikke længere er meningsfuldt at budgettere frem for at forudsætte, at regnskabsposterne i budgettet vil vokse 

med en konstant vækstrate, nemlig den såkaldte terminalperiode. Af denne grund bør man helt overordnet 

fastlægge budgetperioden i forhold til typen af virksomhed. Eksempelvis bør budgetperioden være kortere 

for modne og stabile virksomheder sammenlignet med vækstvirksomheder
114

. Herunder anbefales en 

budgetperiode på 10-15 år for de fleste virksomhedstyper, jf. Copeland 2000 m.fl. Ole Sørensen anbefaler 

derimod, en budgetperiode på mellem 5 - 20 år afhængigt af branchen. For en virksomhed med kortsigtede 

konkurrencefordele der opererer på et modent marked med relativ lave vækstudsigter, anbefales som 

tommelfingerregel en budgetperiode på 10 år. Da dette kendetegner ICC, fastlægges budgetperioden til 10 år, 

løbende fra 12/13 til 21/22. Desuden vurderes det ikke at være muligt at kunne udarbejde et fornuftigt budget 

over en længere periode. 

6.2 Budgettering af værdidrivere   

I de efterfølgende afsnit, budgetteres de forskellige værdidrivere der kræves for, at kunne opstille et færdigt 

proformerregnskab for ICC. Budgetteringen af disse værdidrivere tager både udgangspunkt i den tidligere 

udarbejdede strategiske analyse samt regnskabsanalysen. Nærværende budgettering udgør i øvrigt ICC´s 

basisbudget hvilket indebærer, at dette anses for at være det mest sandsynlige udfald af ICC´s fremtid.  

6.2.1 Budgettering af omsætningsvæksten   

ICC´s mulighed for at skabe vækst i det samlede salg, afhænger først og fremmest af de enkelte brands 

potentiale i branchen og deres respektive markeder. I den tidligere analyse af forretningsområderne blev det 

beskrevet, hvorledes disse er opdelt i forskellige prissegmenter, nemlig Premium-, Mid Market- og Fast 
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Fashion segmentet
115

. Potentialet herunder især vækstpotentialet for de enkelte prissegmenter, er imidlertid 

forskellige og afhænger af de enkelte brands, hvorfor disse som nævnt har forskellige strategier. Endvidere 

blev der redegjort for de enkelte brands placering i PCL kurven, hvilket har betydelig indflydelse for dets 

vækstpotentiale. Af denne grund tillægges disse væsentlig større vægt i vurderingen af omsætningsvæksten, 

end andre virksomhedsspecifikke kompetencer. Således baseres budgetteringen af den samlede salgsvækst 

på forventningerne til udviklingen i de enkelte prissegmenter, herunder den forventede udvikling i de enkelte 

brands. Afslutningsvis redegøres for de valgte forsætninger for terminalperioden. 

6.2.1.1 Premium  

Tiger of Sweden blev tidligere klassificeret som en Star, hvilket indikerer at brandet er i en vækstfase. Ud fra 

analysen af den historiske udvikling af brandets bidrag til koncernen, fremgår det at brandet gennem de 

seneste tre år har genereret positiv vækst i omsætningen, med en gennemsnitlig vækstrate på 13 %. Brandet 

vurderes både, at have stort internationalt potentiale og samtidig mulighed for, at øge omsætningen på dets 

eksisterende markeder. Forventningerne til brandet øges da dette følger en vækststrategi, hvilket vedrører 

nye markeder samt insourcing af accessories fra licenspartnere. Herunder vurderer ICC, at accessories er en 

væsentlig kategori til, at understøtte international ekspansion og en naturlig vækstdriver i de nordiske 

markeder, hvilken dog først får effekt fra efterårskollektionen 2013
116

. Med udgangspunkt i den historiske 

udvikling i omsætningsvæksten samt forventningerne til brandet, budgetteres væksten i omsætningen som 

vist i bilag 31. I de første fire år i budgetperioden budgetteres med en vækst på 10 %, hvilket er niveau under 

den gennemsnitlige vækstrate samt den opnået vækst for seneste regnskabsår.  

 

By Malene Birger blev derimod klassificeret som et Question Mark, hvilket indikerer at brandet befinder sig 

i introduktionsfasen. Brandet der i dag ejes 100 % af ICC, har igennem analyseperioden genereret positiv 

vækst og afspejles i den gennemsnitlige vækstrate på 11 %. Koncernen har siden seneste regnskabsår 

arbejdet på, at gennemfører nye tiltag med det formål, at reducere kompleksiteten i organisationsstrukturen 

yderligere. Dette medfører at brandet fremover sammen med Tiger of Sweden, udgør segmentet Premium 

Contemporary. Forventningerne til brandet er høje, grundet de mange succesfulde resultater brandet har 

opnået på dets korte levetid. Købet af de resterende aktier i brandet, må alt anden lige bekræfte disse 

forventninger, da man må formode ICC ellers havde frasolgt deres andel hvis de ikke havde tiltro til brandet. 

Desuden er brandet bl.a. repræsenteret i Asien som er karakteriseret som en vækstøkonomi, hvilket må øge 

brandets vækstpotentiale. Med udgangspunkt i den historiske udvikling og forventningerne til brandet samt 

dets markeder, budgetteres væksten i omsætningen som vist i budgetforudsætningerne, jf. bilag 31. Således 

budgetteres med en vækst på mellem 4 - 6 % i de første fire år af budgetperioden, hvorefter væksten 

budgetteres at stige som led i den forventede genopretning af den europæiske økonomi, jf. afsnit 4.1. 
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Peak Performance som er Skandinaviens største brand indenfor sportsmode, blev tidligere placeret i 

kategorien Cash Cows, hvilken bl.a. er karakteriseret ved et stort men stabilt cashflow. Analysen af den 

historiske udvikling viste, at brandets omsætning over analyseperioden kun er steget 3 % i forhold til 

basisåret, hvilket alt anden lige peger i retning af et lavt vækstpotentiale. Da der for nyligt er ansat en ny 

direktør for brandet og da der allerede er set nogle forbedringer på en række væsentlige parametre, er det 

ICC´s forventning at brandet igen er på vej frem både omsætnings- og indtjeningsmæssigt. Da ICC genererer 

94 % af deres omsætning indenfor EU's grænser, jf. afsnit 4.1, findes det realistisk at anvende den forventede 

BNP i EU, som indikation på hvornår økonomien forventes at vende. Dermed en passende indikator i 

vurderingen af det fremtidige vækstpotentiale for ICC´s brands, da forbrugernes købelyst som nævnt 

afhænger af den generelle økonomi. Af den grund budgetteres væksten i omsætningen indtil år 2015, at være 

på niveau med det seneste regnskabsår på -1 % og efterfølgende med mindre stigninger i takt med 

økonomien genoprettes. Som led i koncernens igangværende tiltag, vil brandet fremover stå alene i det nye 

Premuim Outdoor segment. 

 

ICC vurderer ligeledes, at de ovenstående tre brands har stort internationalt vækstpotentiale på baggrund og 

de seneste års performance. Af denne grund vil koncernen fremover allokere ressourcer med henblik på, at 

sikre de nuværende stærke markedspositioner og øge internationaliseringen, hvilket der er forsøgt at tage 

højde for i budgetteringen. 

 

Designers Remix blev tidligere placeret i kategorien Question Marks og vurderes af koncernen som et af de 

profitable brands, da dette har udviklet sig pænt over de seneste år. Som led i de planlagte ændringer i 

brandporteføljen, vil brandet fremover ikke være en direkte del af koncernens kerneforretning, da det kun er 

delvist ejet af ICC. Før yderligere beslutninger træffes omkring brandet, skal det fremtidige ejerskab først 

afklares. Ser man på den historiske udvikling fremgår det, at den gennemsnitlige vækst i analyseperioden er 

5 %. Da brandet det seneste regnskabsår oplevede et fald i omsætningen på 4 % budgetteres brandets 

omsætning til at falde mellem 3 % og 1 % de første tre år i budgetperioden, hvorefter væksten forventes at 

stige i takt med den forventede øgede aktivitet i den europæiske økonomi.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående, er Premium segmentets samlede omsætning budgetteret, jf. bilag 31 der 

indeholder budgetforudsætningerne. Den budgetterede omsætning for Premium segmentet indebærer, at der i 

budgetperioden ses omsætningsvækster på mellem 2,4 % og 5,7 %. Dette vurderes at matche fornuftigt med 

segmentets årlige vækst der er opnået i det seneste regnskabsår på 3,6 %. Den gennemsnitlige vækstrate 

baseret på de seneste fire regnskabsår, er noget højere da den er beregnet til 6 %, hvilket er et udslag af at 

koncernen som tidligere nævnt generede de bedste resultater i koncernens historie i regnskabsåret 10/11. 
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6.2.1.2 Mid Market: 

Da koncernen efter seneste regnskabsår, som nævnt har frasolgt de to tabsgivende brands Jackpot og 

Cottonfield til Coop, vil disse naturligvis ikke indgå i budgetteringen af segmentets fremtidige 

omsætningsvækst. De resterende brands i segmentet består derfor af InWear, Martinique og Part Two. 

 

InWear blev ligesom med Peak Performance placeret i kategorien Cash Cows, grundet den høje 

markedsandel og den lave vækst. Af denne grund må vækstpotentialet ligeledes vurderes at være begrænset 

for dette brand. Dette afspejles ligeledes i ICC´s strategi for det samlede segment, der som nævnt er at 

optimere og konsolidere på kernemarkederne. Med andre ord satses der på bedre indtjeningsevne frem for 

vækst i omsætningen. Trods segmentets brands har formået at styrke deres position i Norden, har disse ifølge 

ICC fortsat for tunge processer og for lav indtjening. Derfor har ICC koncernen besluttet, at samle disse i en 

ny division, nemlig Mid Market division med det formål at øge indtjeningsevnen og styrke positionen 

yderligere i Norden. I forbindelse hermed, bliver franchisekonceptet Companys en del divisionen, som ifølge 

ICC vil udgøre en unik vækstdriver for segmentet. Ud fra analysen af den historiske udvikling i InWears 

omsætning fremgår det, at denne er faldet 10 % i analyseperioden set i forhold til basisåret. Endvidere er den 

gennemsnitlige vækstrate beregnet til -4 %. Med udgangspunkt i ovenstående budgetteres med et fald i 

omsætningen på et lavere niveau en den gennemsnitlige vækstrate i starten af budgetperioden på -2 %. Den 

negative vækst ventes at aftage og vende til positiv, men begrænset vækst i takt med at økonomien vender.  

 

Martinique blev grundet det neutrale cashflow og den lave vækst, placeret under kategorien Dogs. Brandet 

her gennem analyseperioden haft en stigning på 1 % i omsætningen siden basisåret, hvorfor at den 

gennemsnitlige vækstrate blev beregnet til 0 %. Trods dette vurdere ICC, at brandet er overskudsgivende og 

der forventes en væsentlig forbedring i indtjeningen når alle ovennævnte igangsatte initiativer er indfaset. Af 

denne grund budgetteres omsætningen til at starte med en negativ vækst på niveau med det seneste års 

udvikling. Efterfølgende budgetteres med en begrænset vækst på 1 % i takt med økonomien vender.  

 

Part Two blev ligeledes placeret under kategorien Dogs, men da brandet i løbet af det seneste regnskabsår 

har fået øget sin ekspansion på det kinesiske marked, øges forventningerne til brandets vækstpotentiale. 

Desuden har brandet med succes for nyligt fået lanceret sin web-shop, hvilket alt anden lige forventes at 

medvirke til en positiv udvikling for brandet. Ser man på den historiske udvikling, har brandet en 

gennemsnitlig vækstrate på 1 %, hvilken er negativt påvirket af det seneste års fald i omsætningen. Af denne 

grund budgetteres med en vækst i omsætningen på 3 %, grundet ekspansionen på det kinesiske vækstmarked. 
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Etableringen af den nye Mid Market division forventes at medfører omkostningsbesparelser, da der vil blive 

foretaget personalereduktioner samtidig med, at de fire brands (inkl. Soaked in Luxury) vil flytte samme i et 

selvstændigt domicil, hvor koncernen i forvejen lejer. I den forbindelse forventes årlige besparelser på 

minimum 25 mio. DKK når implementeringen er gennemført fuldt ud. ICC forventer at segmentet samlet 

genererer en omsætning på 950 - 980 mio. DKK for det kommende regnskabsår. Da det formodes at den 

forventede omsætning er inklusiv omsætningen for Soaked in Luxury, som ligger på omkring 100 mio. 

DKK, findes den budgetterede omsætning på 896 mio. DKK for segmentet at være realistisk. Den historiske 

gennemsnitlige vækstrate for segmentets samlede omsætning er beregnet til -4 %. Den gennemsnitlige 

vækstrate for i budgettet ligger dog mellem -0,3 og 1,7 %, hvilket skyldes de positive forventninger til 

udviklingen i segmentet i relation til de planlagte initiativer samt forventningen til den europæiske økonomi.  

6.2.1.3 Fast Fashion: 

Dette segment indeholder to af ICC brands, nemlig Soaked in Luxury og Saint Tropez. De førnævnte 

strukturelle tiltag, rammer ligeledes dette segment. Soaked in Luxury kommer nemlig fremover til, at tilhører 

ICC´s nye Mid Market Division mens Saint Tropez, ligesom med Designer Remix ikke fremover kommer til 

at være en del af ICC´s kerneforretning. Således elimineres Fast Fashion segmentet og der skabes tre nye 

segmenter. Saint Tropez fortsætter med at operere selvstændigt og kan på længere sigt blive afhændet
117

. 

Trods dette fastholdes den gamle opdeling på segmenterne i forbindelse med opstilling af forudsætningerne 

for budgettet, da disse tiltag først implementeres for det kommende regnskabsår. Således anvendes de 

planlagte initiativer udelukkende i vurderingen af det fremtidige vækstpotentiale for ICC´s brands.  

 

Saint Tropez blev i analysen af produktporteføljen klassificeret som et Question Mark, grundet den 

forholdsvise lave markedsandel og den betydelige høje omsætningsvækst. Brandet følger som tidligere 

nævnt en short-to-market strategi, hvilket udgør en væsentlig fordel for designerne, da de hurtigt kan reagere 

på eventuelle modeskift. Dette må alt anden lige udgøre en konkurrencefordel, især målt i forhold til 

premium-brands der ikke har denne mulighed. Brandet har gennem de seneste fire år formået at øge sin 

omsætning med 70 %, hvilket afspejles i den gennemsnitlige vækstrate der ligger på 19 %. Dette skyldes 

bl.a. at ICC besluttede, at omdanne flere Soaked in Luxury butikker til Saint Tropez butikker. På trods af at 

det seneste års vækst i omsætningen var på -5 %, budgetteres med en vækst på 7 % i begyndelsen af 

budgetperioden med udgangspunkt i brandets performance de øvrige år. Fremadrettet forventes væksten at 

stige, især når økonomien forventes at vende efter år 2015.  

 

Soaked in Luxury blev ligeledes klassificeret som et Question Mark. Som nævnt blev flere Soaked in Luxury 

butikker omdannet til Saint Tropez butikker, hvilket i første omgang havde negativ indflydelse på brandets 

omsætningsvækst i år 09/10 og 10/11. Dette skyldes at koncernen i stedet satser på engrosdistributionen frem 
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for detaildistributionen for dette brand. Det seneste år er brandets omsætning steget 22 %, hvilket alt anden 

lige taler for, at det var en fornuftig omlægning der blev fortaget. Med udgangspunkt i det seneste års 

udvikling, budgetteres med en vækst på 17 % i begyndelsen af budgetperioden, hvilken vil aftage på sigt. 

 

Overordnet har Fast Fashion segmentet en gennemsnitlig omsætningsvækst på 10,4 %, med udgangspunkt i 

de seneste fire år. Men da der er stor variation i den årlige vækst i procent, er det valgt at anvende et lavere 

niveau en den gennemsnitlige vækstrate. Som det fremgår af budgetforudsætningerne, jf. bilag 31, stiger den 

samlede omsætning for segmentet 7,3 % i det kommende regnskabsår, hvilket vurderes at være rimeligt set i 

forhold til det historiske niveau.  

 

Som tidligere nævnt forventes stadig svære markedsforhold de kommende år, hvilket ifølge ICC især vil 

ramme Mid Market segmentet. Desuden har ICC planlagt en række strategiske tiltag, hvilket kan få 

konsekvenser for forventningerne til årsregnskabet 12/13 i form af engangs- indtægter og omkostninger. Da 

effekterne imidlertid ikke kan kvantificeres, er ledelsens forventninger til omsætningen 12/13 forbundet med 

forholdsvis stor usikkerhed. Set bort fra de strategiske tiltag forventer ledelsen, at koncernen i det kommende 

regnskabsår kan realisere en nettoomsætning i spændet 3.700 – 3.750 mio. DKK og ergo et faldt i 

omsætningen på mellem 2-3 %. Da koncernens forventninger ofte er lidt for optimistiske, er der i det 

opstillede budget en forventet en nedgang i omsætningen i på 11 %. For den samlede budgetteret omsætning 

er beregnet en gennemsnitlig vækstrate på 3,9 %, hvilket vurderes at være realistisk set i forhold til den 

historiske gennemsnitlige vækstrate på 4,4 %, jf. budgetforudsætningerne i bilag 31.  

6.2.1.4 Terminalperioden: 

Som indledningsvist blev nævnt, er terminalperioden den periode, hvor det forventes at salgsvæksten mv. når 

et konstant steady state. I de tilfælde hvor man forventer, at virksomheden formår at opretholde sin størrelse 

relativt til den samlede økonomi, forudsættes at virksomheden vil vokse med en rate på niveau med 

vækstraten for økonomien. Denne rate fastsættes typisk ud fra den nominelle værdi af BNP, der er 

sammensat af realvæksten og inflationen på det pågældende marked, hvor virksomheden operere
118

. Da ICC 

som tidligere nævnt generer størstedelen af omsætningen på det europæiske marked, anvendes dennes BNP 

som ICCs vækstrate i terminalperioden. Under forudsætning af, at den europæiske økonomi genoprettes, 

anvendes en BNP på niveauet før finanskrisen som ifølge Eurostat var på 3 %.   
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NDAt = Salgt x 1/AOHt  (Formel 6.1) 

Tabel 16: Vækst i NDA – Årsrapport samt egen tilvirkning 

6.2.2 Budgettering af AOH  

I nærværende afsnit budgetteres AOH gældende for salget. Denne anvendes til, at finde størrelsen på ICC´s 

netto driftsaktiver (NDA) i budgetperioden. Størrelsen kan beregnes vha. formel 6.1
119

:  

 

Prognosen af den samlede AOH, baseres på en prognose af den inverse omsætningshastighed for 

arbejdskapitalen og anlægskapitalen. Virksomhedens investeringer i arbejdskapitalen er normalt tæt 

forbundet med salgsaktiviteten modsat investeringer i anlægskapitalen, som godt kan stige/falde uafhængigt 

heraf, hvorfor denne i højere grad baseres på skøn. 

 

I afsnit 5.4 blev det beskrevet hvorledes investeringer i anlægskapitalen var faldet, selvom der var foretaget 

større investeringer IT, grundet reduceringen i de materielle aktiver, hvilket skyldes en større andel af 

franchise. Da virksomhedens vækststrategi for Premium segment bl.a. indebærer åbninger af både nye 

franchise- men også egne retailbutikker, hvilke opvejer hinanden, peger dette i retning af et stabilt niveau for 

AOH. Som nævnt i afsnit 4.3, er ICC afhængig af driftssikre IT-systemer til afvikling af den daglige drift. Af 

denne grund må det forventes, at koncernen løbende foretager investeringer i IT og Softwear. Dette har en 

negativ indflydelse på investeringerne i anlægskapitalen, da denne må forventes at stige som konsekvens 

heraf. Som led i de planlagte strukturændringer, forventes anvendelsen af ICC´s ejendom på Raffinaderivej 

reduceret, hvorfor det i koncernen er besluttet at søge muligheder for at afstå ejendommen
120

. Hvis dette 

lykkedes, forventes en reducering af investeringerne i anlægskapitalen.  

 

Endvidere blev det i afsnit 5.4 beskrevet hvorledes investeringer i arbejdskapitalen var steget, primært som 

resultat af at flere af koncernens kunder har oplevet betalingsproblemer. ICC forsøger at imødekomme dette 

problem ved, at være ekstra påpasselige med at kreditvurdere deres kunder. Således optages kun ordre fra 

kunder, der under den nuværende markedssituation vurderes at drive en rentabel forretning. Derudover er 

ICC påpasselige med sit eget indkøb. Dette medfører at mængden af overskudsvare reduceres kraftigt, deraf 

en reduceretlagernedskrivning. Samlet set vurderes dette, at kunne reducere investeringen i arbejdskapitalen.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående budgetteres AOH som vist i nedenstående tabel 16. NDA er således 

beregnet i budgettet vha. formel 6.1. 
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AOH (Inverse) 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Terminal 

Anlægskapital 0,243 0,240 0,240 0,235 0,240 0,235 0,230 0,225 0,220 0,210 0,200 0,200

Arbejdskapital 0,124 0,123 0,123 0,110 0,110 0,100 0,100 0,100 0,099 0,099 0,095 0,095

Netto driftsaktiver 0,367 0,363 0,363 0,345 0,35 0,335 0,330 0,325 0,319 0,309 0,295 0,295

Vækst i NDA -1,1% 0,0% -5,0% 1,4% -4,3% -1,5% -1,5% -1,8% -3,1% -4,5% 0,0%
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EBIT  = Salgt x OGsalg (før skat)  (Formel 6.2) 

Tabel 17: Udvikling i EBIT-margin – Årsrapport samt egen tilvirkning  

Tabel 18: Effektiv skatteprocent – Årsrapporter samt egen tilvirkning  

6.2.3 Budgettering af OG  

I nærværende afsnit budgetteres OGsalg før skat for, at kunne beregne driftsoverskuddet EBIT. Når nøgletallet 

er budgetteret, kan driftsoverskuddet beregnes vha. formel 6.2. 

 

I forbindelse med afsnit 5.4 blev der redegjort for den historiske udvikling i driftsresultatet EBIT. Herunder 

fremgik det, at EBIT er blevet forringet i analyseperioden og at denne var faldet markant i det seneste 

regnskabsår, hvilket primært skyldes engangsomkostninger i relation til en toldsag samt strukturelle 

tilpasninger. EBIT blev endvidere påvirket negativt af store hensættelser til tabsrisici. Øvrige faktorer der 

kan have indflydelse på virksomheden EBIT-margin er bl.a. stigende råvarepriser og/eller stigende inflation i 

produktionslandende, jf. afsnit 4.1. Dog vurderes disse faktorer ikke, at have betydelige konsekvenser for 

ICC i budgetteringen af basisscenariet. Da ICC som nævnt har stort fokus på kundeporteføljen kombineret 

med, at nedgangen i overvejende grad skyldes engangsomkostninger, forventes det at virksomheden indenfor 

en overskuelig årrække formår, at generere en EBIT på det historisk opnåede niveau på omkring de 9 %. Da 

ICC går yderligere strukturelle tilpasninger i møde, budgetteres EBIT-margin i starten af budgetperioden på 

et lidt højere niveau en det seneste regnskabsår på 5 %. Med udgangspunkt i ovenstående budgetteres OGsalg 

som vist i tabel 17. Driftsoverskuddet EBIT er således beregnet i budgettet vha. formel 6.2. 

 

 

 

6.2.4 Budgettering af den effektive skatteprocent 

For at kunne budgettere driftsoverskuddet NOPAT, budgetteres den effektive skatteprocent i nærværende 

afsnit. Udgangspunktet vil være den danske selskabsskatteprocent som i dag er på 25 %. Med den netop 

aftalte vækstpakke, vil selskabsskatten de kommende år blive sænket til 22 %. Permanente differencer og 

forskelle i beskatning af udenlandske selskaber kan imidlertid betyde, at virksomhedens effektive 

skatteprocent afviger fra denne. Af denne grund analyseres ICC´s effektive skatteprocent nærmere i tabel 18, 

for at kunne vurdere differencen mellem disse og hvorvidt denne vil kunne opretholdes i fremtiden.  

 

 

 

Som det fremgår af tabellen, har ICC´s effektive skatteprocent ligget i spændet 16 - 30 % hen over perioden. 

Den gennemsnitlige difference mellem denne og den nuværende skatteprocent på 25 %, er beregnet til 0,4 

procentpoint. I beregningen af NOPAT er det derfor valgt, at anvende en skattesats på 22,4 %, som består af 

den kommende selskabsskattesats, med tillæg af den gennemsnitlige historiske difference. 

År 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Terminal 

EBIT-margin 4% 5% 7% 9% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 10% 10%

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

Driftsoverskud (EBIT) 143,9 342,6 308,9 175,9 366,9

Skat herpå 43,8 70,3 49,5 48,2 105,8

Effektiv skatteprocent 30% 21% 16% 27% 29%
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Tabel 19: Den historiske lånerente (Efter skat) – Årsrapporter samt egen tilvirkning  

6.2.5 Budgettering af usædvanlige poster efter skat  

Da det ikke er muligt at budgettere disse poster og da ICC´s planlagte restruktureringer på nuværende 

tidspunkt ikke kan kvantificeres, er det valgt at sætte de usædvanlige poster i proformerregnskabet til nul
121

.  

6.2.6 Budgettering af den finansielle gearing 

Tidligere blev det beskrevet at den finansielle gearing har udviklet sig positivt over analyseperioden, da 

denne er faldet fra 2,1 til 0,91 i seneste regnskabsår, jf. afsnit 5.8. Da ICC´s ledelse som nævnt har stort 

fokus på at nedbringe gælden, må man forvente at denne falder yderligere i fremtiden. Af denne grund er det 

valgt at anvende en finansiel gearing på 0,81 i proformerregnskabet, hvilken holdes konstant. 

6.2.7 Budgettering af lånerenten 

I budgetteringen af den fremtidige lånerente efter skat, er det valgt at tage udgangspunkt i ICC´s historiske 

lånerente. Som det fremgår af tabel 19, har denne historisk ligget i spændet 1,3 - 2,2 %. Desuden er denne 

faldet i det seneste regnskabsår til det laveste niveau i perioden, grundet ICC´s fokus på at nedbringe gælden. 

Af denne grund er det valgt at budgettere med en lånerente efter skat på 1,3 % på 11/12-niveuet. 

 

 

 

 

Med ovenstående budgetterede værdidrivere, er der fastlagt den nødvendige information for, at kunne 

opstille de færdige proformerregnskaber for ICC. Disse er illustreret i bilag 32. 
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 A s. 326 

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

Netto finansielle omkostninger (efter skat) -18,74 -32,40 -23,60 -26,29

Gns. Netto finansielle forpligtelser 1481 1491 1434 1487

Lånerenten (efter skat) 1,3% 2,2% 1,6% 1,8%
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  rWACC = 
𝐸

𝐸+𝐷
 rE + 

𝐷

𝐸+𝐷
 rD (1-tC)   (Formel 7.2)   

7. Værdiansættelse  

7.1 Valg af værdiansættelsesmodel  

Der findes imidlertid adskillige værdiansættelsesmodeller som hver især, indeholder forskellige 

forudsætninger og kræver forskellige inputs
122

. I denne afhandling anvendes en af de såkaldte absolutte 

værdiansættelsesmodeller, der netop tager udgangspunkt i budgettering og dermed tager hensyn til en bred 

vifte af tilgængelige informationer
123

. Den valgte model er den Diskonterede Cash Flow Model (DCF-

modellen), da denne har en fremtrædende plads inden for finansieringsteorien
124

. Denne er klassificeret som 

en af de indirekte værdiansættelsesmodeller, eftersom den værdiansætter virksomhedens værdi og ikke 

egenkapitalen (direkte model)
125

. Fordelen ved denne model er, at den fokusere på driftsaktiviteten som 

eneste værdidriver og dermed ser bort fra finansieringsaktiviteten som potentiel værdidriver. I den 

forbindelse antages kapitalstrukturens funktion alene at bestå i, at fordele driftsoverskuddet mellem långivere 

og ejere. Med DCF-modellen tilbagediskonteres det frie cashflow, som står til rådighed for aktionærerne. Det 

frie cashflow beregnes på grundlag af pengestrømme fra driftsaktiviteten med fradrag af pengestrømme fra 

investeringsaktiviteten samt nettopengestrøm til långiverne. Med andre ord estimeres virksomhedens værdi 

ifølge DCF-modellen, ved at tilbagediskontere de fremtidige frie cashflow til nutidsværdi. DCF-modellen 

kan udtrykkes ved hjælp af nedenstående formel 7.1, for en uendelig cashflow periode
126

. 

  Enterprise value0 =  
     

         

 

   
    (Formel 7.1)   

Som det fremgår af ovenstående formel, må der tages hensyn til virksomhedens gennemsnitlige 

kapitalomkostninger (WACC), hvilken vil blive beregnet i de efterfølgende afsnit.  

7.2 Fastlæggelse af kapitalomkostningen  

De gennemsnitlige kapitalomkostninger, også kaldt WACC (Weighted Average Cost of Capital), tager højde 

for både ejernes og långivernes afkastkrav. Den generelle formel til estimering af WACC inkl. effekten af 

skatteskjoldet, udtrykkes vha. formel 7.2 
127

.  

 

 

Som det fremgår af formel 7.2, kræves der flere elementer for at kunne beregne WACC, hvilke vil blive 

beskrevet nærmere i de nedenstående afsnits.  
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Tabel 20: Historisk kapitalstruktur – Årsrapporter samt egen tilvirkning  

Tabel 21: Udviklingen i konkurrenternes gældsandel – Årsrapporter samt egen tilvirkning  

I forbindelse med beregningen af WACC skal der tages stilling til ICC´s kapitalstruktur, hvilken svare til 

formlens (E+D). I beregningen af denne anvendes markedsværdien af virksomhedens egenkapital (E) samt 

gældsandel (D)
 128

. Den samlede markedsværdi svare til det man i teorien kalder Enterprise value. Dog leder 

dette midlertidigt til et problem, idet kendskabet til markedsværdierne ikke antages at eksistere, da det jo er 

formålet med hele processen.  For at overkomme dette, fastlægges ICC´s langsigtede target kapitalstruktur, 

ved at undersøge både ledelsens fremtidsplaner omkring kapitalstrukturen samt kapitalstrukturen i 

sammenlignelige virksomheder. Med andre ord anvendes en konstant kapitalstruktur ved fastlæggelse af 

afkastkravet med udgangspunkt i det historiske niveau, ledelsens forventninger samt brancheniveauet. 

Metoden anses for at være passende da undersøgelser viser, at indvirkningen på værdiestimatet som følge af 

manglende justering for forskelle i kapitalstrukturen er begrænset og kan ignoreres i praksis (Levin og 

Olsson 1995). I tabel 20, ses ICC´s historisk kapitalstruktur udtrykt både i markedsværdi og bogført værdi
129

. 

 

 

Som det fremgår af tabel 20, har ICC´s kapitalstruktur svinget en del hen over analyseperioden. 

Markedsværdien af egenkapitalen har i perioden udgjort mellem 64 % og 81 % af Enterprise value. Desuden 

fremgår det, at markedsværdien er højere end den regnskabsmæssige bogførte værdi af egenkapitalen, 

hvilket indikerer at der er tale om en K/I (Kurs indre værdi) der er større end 1. Med andre ord indikeres, at 

investorerne er villige til at betale mere end én krone, for én krones andel i selskabet, hvilket alt anden lige 

må afspejle investorernes positive forventninger hertil. For at få et billede af kapitalstrukturen hos 

sammenlignelige virksomheder, er konkurrenternes gældsandel illustreret i tabel 21.  

 

 

Konkurrenternes gældsandel giver det billede af branchen, at aktørerne i overvejende grad er egenfinansieret. 

ICC har i de seneste fem regnskabsår haft en målsætning om, at nedbringe nettobankgælden til 0, således at 

koncernens kreditfaciliteter udelukkende anvendes til at imødegå sæsonmæssige udsving i likviditetstrækkes. 

                                                      
128

 Aktiekurser anvendt i beregningen er fra euroinvestor.dk og tager udgangspunkt i åbningskursen på balancedagen 
129

 Den bogførte værdi af NFF antages at svare til markedsværdien 

ICC Mio. DKK 2008 2009 2010 2011 2012 Gns. 

Markedsværdi af egenkapital MVE 2.590 1.702 2.894 3.625 1.599 -

Bogført værdi af egekapital BVE 458,8 492,1 728,0 730,9 820,9 -

Markedsværdi af gæld NFF 1061 940 680 824 581 -

Enterprisevalue EV 3.651 2.642 3.574 4.449 2.180 -

MVE/EV E/(E+D) 70,9% 64,4% 81,0% 81,5% 73,4% 74,2%

BVE/EV 12,57% 18,63% 20,37% 16,43% 37,66% 21,1%

NFF/EV D/(E+D) 29,1% 35,6% 19,0% 18,5% 26,6% 25,8%

Gældsandel 2008 2009 2010 2011 2012

Inditex NFF/EV 0,16% -1,66% -6,01% -4,91% -3,74%

H&M NFF/EV 6,79% 4,55% 3,38% 5,24% 5,67%
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Målsætningen er indtil videre ikke blevet opfyldt, grundet en række forhold bl.a. det seneste køb af aktierne i 

By Malene Birger A/S. Da ICC trods dette meddeler at målsætningen fastholdes vurderes det, at selskabet 

sigter mod en lavere gældsandel. Kombineret med selskabets præstationer hidtil samt branchens tendens for 

en lav gældsandel, fastsættes ICC´s langsigtede kapitalstruktur således, at gældsandelen svare til 15 %.  

7.2.1 Estimering af ejernes afkastkrav  

Egenkapitalomkostningerne (rE), svare til ejernes afkastkrav ved alternativ investering til samme risiko. Som 

størstedelen af litteraturen anbefaler, anvendes Capital Asset Pricing modellen (CAPM) i estimeringen af 

denne
130

. Modellen tager udgangspunkt i sammenhængen mellem afkastet på virksomhedens aktier og 

afkastet på hele aktiemarkedet, også kaldt markedsporteføljen. Denne sammenhæng kan ifølge CAPM 

udtrykkes vha. nedenstående formel 7.3 
131

: 

Som det fremgår af formlen, er det forventede afkast på aktien lig med det risikofrie afkast plus en 

risikopræmie, der er proportional med aktiens beta. Hvad angår det risikofrie afkast anbefales det i praksis, 

at anvende den effektive rente på en ti-årrig statsobligation
132

. Ifølge statistikbanken.dk var den 

gennemsnitlige effektive rente i oktober 2010 på 1,75 % med udgangspunkt i Danmarks Nationalbanks 

rentesatser. Da den effektive rente længe har været på et historisk lavt niveau grundet finanskrisen, er det 

valgt at sætte renten noget højere, under antagelse af at der vil ske en langsom forbedring af gældskrisen. Da 

renten forventes at stige til omkring 2,65 på bare tolv måneder, fastsættes renten til 3,5 % 
133

. Aktiens beta 

udtrykker variansen mellem afkastet på markedsporteføljen og ICC´s aktie, jf. formel 7.3. En undersøgelse 

foretaget af Plenborg mfl. viser, at man i praksis ofte ikke basere sit estimat for beta, ved brug af én metode 

alene
134

. Af denne grund anvendes en kombination af forskellige metoder ved fastlæggelse af betaestimatet.  

I praksis estimeres beta ofte ved brug af de historiske afkast. Herunder antages af at aktiens beta forholder 

sig relativ stabil over tid, hvilket er tilfældet med de fleste virksomheder. Desuden anbefales det, at man 

anvender enten ugentlige afkast med en periode på mindst to år eller afkast på månedsbasis over en periode 

på fem år
135

. Standardproceduren til at estimere beta er, at anvende en simpel regressionsmodel med aktiens 

afkast som den afhængige variabel og afkastet på aktieindekset, her OMXC Mid Cap, som den uafhængige 

variabel. Beta svare således til hældningen på the best fitting line mellem observationerne i dataplottet. 

Resultaterne af regressionsanalysen ses i nedenstående tabel mens dataplottet kan ses i bilag 34. 
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Som det fremgår af ovenstående tabel, er estimatet af beta forbundet med forholdsvis stor usikkerhed, 

hvilken variere alt efter hvilken analyseperiode man vælger at se på. Forklaringsgradens niveau kan med 

andre ord forklares således, at kun en mindre del af variationen i aktien kan forklares ud fra bevægelserne i 

markedsporteføljen. En alternativ metode til at estimere beta, er ved at anvende en såkaldt Common sense-

metode. I denne sker der en kvalitativ vurdering af virksomhedens samlede risiko, der herefter konverteres til 

et betaestimat. I afsnit 5.5 blev ICC´s driftsmæssige - og finansielle risiko vurderet som værende middel. 

Med udgangspunkt i Plenborgs risikomatrice, bør ICC´s aktie dermed ligge i spændet 0,85 - 1,15, hvilket 

stemmer godt overens med den ene estimerede betaværdi fra regressionsanalysen
136

. Ser man samtidigt på 

industriens beta, som ifølge Plenborg ligger på 0,76, reduceres incitamentet til at fastlægge beta i dette 

spænd. Ser man i stedet på forskellige tilgængelige betaestimater udarbejde af erfarende analytikere jf. bilag 

35, fremgår at der er delte meninger omkring betaen. Betaestimaterne ligger nemlig i spændet 0,77 - 1,13. Da 

størstedelen af analytikerne estimere beta til at ligge omkring 1, kombineret med regressionsanalysen samt 

estimatet baseret på aktivitetsanalysen, er det valgt at beta i første omgang fastsættes til 1,00, hvilket 

afspejler en investering med samme risiko som markedsporteføljen. I afsnit 7.4, hvor der er foretaget en 

følsomhedsanalyse, redegøres i øvrigt for hvor følsom værdiestimatet er ved ændringer i betaestimatet. 

Markedsrisikopræmien (MRP) er det tillæg, som investorerne kræver for at investere i aktier, relativt til at 

investere i risikofri aktiver. I praksis findes en række metoder til at estimere denne, herunder et gennemsnit 

af et antal investorers skøn. Denne metode er valgt velvidende om ulempen i, at spredningen mellem disse 

skøn kan være stor. Baggrunden for dette er, at metoden trods dette i litteraturen, vurderes at være den mest 

korrekte metode
137

. Med udgangspunkt i PWC´s seneste undersøgelse fra år 2010, anbefales en 

gennemsnitlig MRP på 4,9 %. En anden undersøgelse foretaget af Fernandez (2009) viser, at den 

gennemsnitlige europæiske MRP ligger på 5,3 %. I en nyere undersøgelse, ligeledes foretaget af Fernandez i 

år 2012, er den gennemsnitlige danske MRP beregnet til 5,5 %, hvorfor det er valgt at fastsætte MRP til 5,5 

% 
138

. Da der nu er redegjort for alle komponenter, kan ejernes afkastkrav nu beregnes ved, at sætte estimater 

ind i formel 7.3 som illustreret nedenfor. 
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Tabel 22: Estimering af beta – Euroinvestor samt egen tilvirkning  

Månedsbasis Ugebasis Ugebasis 

Antal måneder 60 36 24

Beta 0,76 1,00 0,75

Forklaringsgrad 24,1% 28,8% 14,7%

rE = 3,5 + 1 x (5,5)  rE = 9,0 % 
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rD = (4,0 %) x (1,0-22 %)  rD = 4,88 % 

I praksis tillægges ofte et illikviditetstillæg, som supplement til CAPM, på aktier der blot handles i begrænset 

omfang. Som beskrevet i afsnit 2.6, ejes størstedelen af ICC af tre hovedaktionærer, hvorfor det er valg at 

tillægge ejernes afkastkrav et mindre illikviditetstillæg på 1,5 %. Dermed kan ejernes afkastkrav endelig 

opgøres til 10,5 %. 

7.2.2 Estimering af fremmedkapitalomkostningerne  

Da pengestrømmen fra virksomhedens driftsaktiviteter måles efter skat, skal finansielle forpligtelsers 

afkastkrav ligeledes måles efter skat og beregnes vha. nedenstående formel 7.4
139

.  

   rD = (rf + rs) x (1-t)  Formel 7.4 

Som ved beregningen af ejernes afkastkrav, består fremmedkapitalomkostningerne af afkastkravet for en 

risikofri investering samt et risikotillæg der afspejler virksomhedens risikoprofil. Da det ikke har været 

muligt at finde nogle kreditratings for ICC, anvendes virksomhedens effektive lånerente i stedet. 

Fremgangsmåden er at estimere lånerenten ved, at beregne renteomkostningen i procent af virksomhedens 

rentebærende gæld. Med udgangspunkt i det seneste regnskabsår 11/12, hvor renteomkostningen udgør 36,4 

mio. DKK og den rentebærende gæld på balancedagen udgør 1176,9 mio. DKK, beregnes en før-skat 

lånerente på 3,09 %. Ser man desuden på den gennemsnitlig effektive rente opgivet i noterne fra de seneste 

fem årsrapporter, fremgår at denne har ligget i intervallet 1,99 - 5,30 %. Antages disse at være på efter-skat 

basis, stemmer dette meget godt med den fundne fremmedkapitalomkostning der ligger nogenlunde midt i 

intervallet. Af denne grund fastsættes lånerenten til 4 %. For at konvertere dette til en efter-skat rente, ganges 

med den marginale selskabsskat. Til dette formål anvendes den danske selskabsskatteprocent, da det 

anbefales i litteraturen, selvom den måtte afvige fra ICC´s effektive skatteprocent
140

. Den danske 

selskabsskattesats er gennem de seneste par årtier blevet halveret fra 50 % til 25 % i dag
141

. Men med den 

netop aftale vækstpakke, vil selskabsskattesatsen som nævnt de kommende år, blive sænket yderligere til 22 

%, hvorfor at det er valgt at anvende denne i nærværende beregninger. Fremmedkapitalomkostningerne kan 

nu beregnes vha. formel 7.4. 

 

7.2.3 Estimering af WACC   

I de foregående afsnit er der redegjort for samtlige komponenter til beregningen af WACC, således at denne 

nu kan beregnes ved at indsætte estimaterne ind i formel 7.2.  
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 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2 

rWACC = (85 %) x 10,5 + (15 %) x 4,88 x (1-22 %)  rWACC = 9,5 % 
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Tabel 23: Aktiekurs med udgangspunkt i basisbudgettet – Egen tilvirkning  

7.3 Værdien af ICC’s aktiekurs  

I nedenstående afsnit estimeres ICC´s aktiekurs ud fra tre forskellige scenarier hhv. basisscenarie, best-case 

scenarie samt worts-case scenarie. Ved brug af DCF-modellen beregnes aktiekursen i de forskellige scenarier 

med udgangspunkt i deres respektive proformerregnskaber. I beregningen er der taget hensyn til ICC´s 

beholdning af egne aktier, som i det seneste regnskabsår udgjorde 540.672 ud af det samlede antal aktier på 

16.942.807. Da aktiekapitalen som tidligere nævnt er fordelt på en aktieklasse, har aktierne således samme 

kursværdi, hvorfor dette ikke giver anledning til nogen antagelser. 

7.3.1 Værdiestimat med udgangspunkt i basisbudgettet  

Baseret på ovenstående budgettering i kapitel 6, er ICC´s aktiekurs beregnet vha. DCF-modellen, jf. tabel 23. 

Proformerregnskabet samt værdiansættelsen af aktiekursen er endvidere illustreret i bilag 32. 

 

 

I budgetteringen blev der anvendt en gennemsnitlig omsætningsvækst på 2,6 % og en gennemsnitlig EBIT-

margin på 10 % i terminalperioden. Som det fremgår af tabel 23, blev aktiekursen i basisscenariet estimeret 

til kurs 205, jf. tabel 23. Sammenlignet med markedskursen pr. 1. juli 2013 der som nævnt var kurs 122, må 

det konkluderes at aktiekursen pr. dato er undervurderet.    

 

 

 

 

 

 

 

DCF mio. DKK 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Terminal 

Samlet driftsoverskud 104 134 195 262 274 287 300 346 356 366 377

 - Δ Netto driftsaktiver  -186 37 -16 74 1 43 38 27 -4 -24 42

Frit cash flow (FCF) -82 171 179 337 275 330 338 373 352 342 419

Diskonteringsfaktor 0,9132 0,8340 0,7617 0,6956 0,6352 0,5801 0,5298 0,4838 0,4418 0,4035 0,3685

PV af FCF -75 143 137 234 175 191 179 180 155 138 154

Summen af PV FCF 1457

Terminalperiode 2448

Virksomhedens værdi 3905 WACC 9,50%

Markedsværdi af NFF 545 g 3,0%

Aktionærværdi 3360

Antal udestående aktier (mio. stk.) 16,4

Værdi pr. aktie 205
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Tabel 24: Aktiekurs med udgangspunkt i best-case budgettet – Egen tilvirkning 

7.3.2 Værdiestimat med udgangspunkt i best-case budgettet  

I best-case scenariet antages det, at ICC formår at skabe en højere omsætningsvækst en den der blev opnået i 

basis-scenariet. Dette skal bl.a. opnås gennem en succes med ICC´s vækststrategi for brands i Premium 

segmentet. Herunder antages det, at brands i dette segment formår at fastholde deres nuværende stærke 

markedspositioner men også formår at øge internationaliseringen betydeligt, gennem åbning af flere butikker 

på nye markeder. Desuden antages det, at den nye ledelse i Peak Performance kan bidrage til, at brandet igen 

kan skabe positiv vækst. Hvad angår Mid Market segmentet antages det, at implementeringen af den nye 

Mid Market division, vil medfører en betydelige styrkelse af de enkelte brands i Norden. Samtidigt antages 

det at de forventede omkostningsbesparelser bliver højere end forventet, således at der skabes en markant 

bedre indtjening for segmentet. Endvidere blev det tidligere beskrevet at dette segment var hårdest ramt 

under den nuværende europæiske økonomi. I den forbindelse antages det Part Two får øget sin ekspansion 

betydeligt på det kinesiske marked, hvilket vil løfte segmentets omsætningsvækst. Fast Fashion segmentets 

brands antages fortsat, at kunne generer høje vækstrater. Med den øgede ekspansion til vækstmarkederne 

samt den øgede aktivitet, budgetteres der med svagt stigende nettodriftsaktiver, da det må forventes at 

koncernen vil investere mere i åbninger af butikker mv. Desuden budgetteres med en højere finansiel gearing 

grundet det forventede stigende aktivitetsniveau. Ovenstående budgetforudsætninger kan ses i bilag 36. 

 

 

I budgetteringen blev der anvendt en gennemsnitlig omsætningsvækst på 3,5 % og en EBIT-margin på 12 % 

i terminalperioden. I estimeringen af aktiekursen i dette scenarie, er det valgt at holde kapitalomkostningerne 

samt vækstraten for terminalperioden konstant. Dette giver en aktiekurs på kurs 267, jf. tabel 24. For det 

samlede proformerregnskab henvises til bilag 37. 

 

 

 

 

DCF mio. DKK 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Terminal 

Samlet driftsoverskud 131 191 200 269 282 331 348 366 381 434 488

 - Δ Netto driftsaktiver  -158 50 10 81 29 77 57 73 63 35 52

Frit cash flow (FCF) -27 241 210 350 312 408 405 439 444 469 540

Diskonteringsfaktor 0,9132 0,8340 0,7617 0,6956 0,6352 0,5801 0,5298 0,4838 0,4418 0,4035 0,3685

PV af FCF -24 201 160 243 198 237 215 212 196 189 199

Summen af PV FCF 1827

Terminalperiode 3151

Virksomhedens værdi 4978 WACC 9,50%

Markedsværdi af NFF 593 g 3,0%

Aktionærværdi 4384

Antal udestående aktier (mio. stk.) 16,4

Værdi pr. aktie 267
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Tabel 25: Aktiekurs med udgangspunkt i worts-case budgettet – Egen tilvirkning 

7.3.3 Værdiestimat med udgangspunkt i worst-case budgettet 

I worst-case scenariet antages det, at ICC ikke formår at skabe en omsætningsvækst på niveau med den 

forventede i basis-scenariet. Worst-case for ICC vil højst sandsynligt være det tilfælde, hvor den europæiske 

økonomi ikke genoprettes som forventet. Dette vil medføre et fortsat lavt privatforbrug til stor ulempe for 

ICC, der som nævnt på nuværende tidspunkt, generer størstedelen af dens omsætning indenfor Europas 

grænser. Med andre ord har privatforbruget og den underliggende usikkerhed på markedet, væsentlig 

indflydelse på ICC´s fremtidige vækstpotentiale, trods den differentieret produktportefølje. Betragtes en 

situation hvor den europæiske økonomi er længere en forventet om at genoprette sig, er det afgørende 

hvorvidt, ICC´s brands formår at ekspandere til vækstmarkeder. I den forbindelse antages det, at Part Two 

ikke formår at opnå succes i Kina, hvilket betyder at Mid Market kommer i yderligere pres grundet 

markedsøkonomien. Antages endvidere at ICC ikke får succes med vækststrategien for premium segmentet 

men udelukkende formår, at fastholde de nuværende markedspositioner, må det alt anden lige medføre en 

betydeligt lavere omsætningsvækst. Forringelsen af markedssituationen vil imidlertid også have konsekvens 

for ICC´s kunder. Konsekvensen vil være en stigning i arbejdskapitalen grundet en øget mængde 

overskudsvare samt tilgodehavender, uanset ICC´s fokus på kreditvurdering og nedbringelse af lagre. Den 

lavere omsætning og indtjening vil tillige medfører, at ICC får en betydelig udfordring i at opfylde sin 

målsætning om at nedbringe gælden. De ovenstående budgetforudsætninger fremgår af bilag 38. 

 

 

I budgetteringen blev der anvendt en gennemsnitlig omsætningsvækst på 1,9 % og en EBIT-margin på 4 % i 

terminalperioden. I estimeringen af aktiekursen i dette scenarie, er det valgt at holde kapitalomkostningerne 

samt vækstraten for terminalperioden konstant. Dette giver en aktiekurs på kurs 75, jf. tabel 25. For det 

samlede proformerregnskab henvises til bilag 39. 

 

 

 

 

DCF mio. DKK 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Terminal 

Samlet driftsoverskud 104 106 109 113 118 123 127 131 135 138 142

 - Δ Netto driftsaktiver  -186 30 22 68 34 36 30 26 -3 -8 44

Frit cash flow (FCF) -83 136 131 182 152 159 157 157 132 130 186

Diskonteringsfaktor 0,9132 0,8340 0,7617 0,6956 0,6352 0,5801 0,5298 0,4838 0,4418 0,4035 0,3685

PV af FCF -76 114 100 127 97 92 83 76 58 53 68

Summen af PV FCF 724

Terminalperiode 1085

Virksomhedens værdi 1809 WACC 9,50%

Markedsværdi af NFF 580 g 3,0%

Aktionærværdi 1229

Antal udestående aktier (mio. stk.) 16,4

Værdi pr. aktie 75
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Matrice 1: WACC og vækstrate – Egen tilvirkning Matrice 2: FGEAR og vækstrate – Egen tilvirkning 

7.4 Følsomhedsanalyse  

Da værdiansættelsen er forbundet med stor usikkerhed, er det valgt at supplere med en såkaldt 

følsomhedsanalyse. Denne skal belyse hvor følsom den estimerede aktiekurs fra basisscenarie er, i forhold til 

ændringer i udvalgte forudsætninger. Herunder er det valgt at se på, hvorledes aktiekursen ændres som følge 

af ændringer i de gennemsnitlige kapitalomkostninger samt vækstraten i terminalperioden. Desuden er det 

valgt at belyse, hvor stor indflydelse virksomhedens finansielle gearing har på den estimerede aktiekurs. 

Aktiekursens følsomhed overfor de nævnte forudsætninger, er illustreret i nedenstående to matricer. 

 

 

Som det fremgår af matrice 1, er aktiekursen meget følsom overfor ændringer i WACC. En stigning i denne 

på blot 0,5 resulterer i et fald i aktiekursen på hele 20 DKK. Aktiekursen er ligeledes følsom overfor 

ændringer i vækstraten da et fald på 0,5 procentpoint, resultere i et fald i aktiekursen på 11 DKK. 

Umiddelbart virker aktiekursen ikke til, at være ligeså følsom overfor ændringer i den finansielle gearing, 

som tilfældet med WACC og vækstraten. Som det fremgår af matrice 2, falder aktiekursen blot 6 kroner, 

hvis den finansielle gearing øges til et niveau, hvor gælden overstiger egenkapitalen eks. FGEAR 1,11. 

Aktiekursen der blev beregnet i basisscenariet, må således tages med forbehold. Dette skyldes den store 

usikkerhed, der er forbundet med estimeringen af de forskellige inputs til beregning af WACC. Et eksempel 

herpå er betaestimatet, hvilken som nævnt er mange meninger omkring. Blev der i stedet anvendt et 

betaestimat på 0,75, som var resultatet af regressionsanalysen, vil dette resultere i en WACC på 8,3 % og 

dermed en aktiekurs på 242 kr. Med andre ord, vil et fald i beta på 0,25, medfører en stigning i aktiekursen 

på 37 kr., hvilket betyder at aktiekursen ligeledes er relativ følsom overfor ændringer i beta.  

 

 

 

 

1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,50%

8,0 235 250 268 289 216 348 391

8,5 212 224 239 256 277 302 333

9,0 192 203 214 228 245 264 288

9,5 175 184 194 205 218 234 252

10,0 160 167 176 185 196 208 223

10,5 147 153 160 168 177 187 199

11,0 135 140 146 153 160 169 179

Growth rate %

W
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C
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 %

1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5%

0,51 183 192 202 213 226 242 261

0,61 180 189 199 210 223 239 258

0,71 178 186 196 207 221 236 255

0,81 175 184 194 205 218 234 252

0,91 173 182 191 203 216 232 250

1,01 171 180 189 201 214 230 248

1,11 169 178 188 199 212 228 247

Growth rate %
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8. Konklusion  

 

Formålet med nærværende afhandling er som nævnt, at vurdere hvorvidt en investering i ICC´s aktie kan 

anbefales og hvorvidt selskabet er strategisk velpositioneret, således at der fremadrettet kan skabes værdi for 

aktionærerne.  

Den strategiske analyse viste bl.a. hvorledes tøjbranchen blev påvirket, af forskellige faktorer der tilsammen 

skaber udfordringer for aktørerne i branchen. Herunder vurderes den europæiske økonomi, der har resulteret 

i en øget forbrugertilbageholdenhed, at være den største udfordring for branchen aktører, herunder deres 

vækstpotentiale. Mens udviklingen i den europæiske økonomi er til ulempe for aktører på dette marked, 

vurderes forbrugernes øget accept af internettet som alternativt shoppingkanal derimod, at udgøre en 

betydelig mulighed for disse. Dette giver nemlig aktørerne en mulighed for, at nå ud til nye markeder og 

flere forbrugere, uden det store behov for kapitaltunge investeringer i etablering af butikker mv. 

Grundet det mættede marked er konkurrenceintensiteten i branchen høj hvilket medfører, at stærke brands 

bliver en strategisk nødvendighed i branchen. Herunder blev det vurderet, at ICC´s multibrandstrategi, der 

netop henvender sig til alle branchens prissegmenter, udgør ICC´s væsentligste styrke i den hårde 

konkurrence. Med andre ord vurderes brandporteføljen at være velafbalanceret, hvilket er med til at sikre, at 

ICC fremadrettet kan skabe værdi for dens aktionærer. Grundet den økonomiske situation på det europæiske 

marked, søger flere af branchens aktører hen imod vækstmarkeder i fjernøsten, såsom Kina. Dette gælder 

ligeledes ICC, da flere af koncernens brands enten har ekspanderet eller planlægger at ekspandere til nye 

markeder, især vækstmarkeder. Såfremt disse brands formår at opnå succes med disse tiltag, må man 

forvente at ICC går en positiv udvikling i møde og dermed skaber yderligere værdi for aktionærerne. 

Med udgangspunkt i den strategiske analyse samt regnskabsanalysen, blev der opstillet proformerregnskaber  

for ICC. Baseret på disse blev ICC´s aktie værdiansat ud fra tre scenarier, nemlig basisscenariet samt best-

case og worst-case scenariet. I det mest sandsynlige udfald af ICC´s fremtid, det såkaldte basisscenarie, blev 

aktiekursen estimeret til kurs 205, hvilket er noget højere end markedskursen d. 01.07.13 på 122. I best-case 

og worst-case scenariet, blev aktiekursen estimeret til hhv. 267 og 75. Selvom den fremtidige uvikling 

vurderes at være usikker, vurderes ICC´s aktie trods dette at være undervurderet. Markedskursen ligger 

nærmere aktiekursen i wort-case scenariet, hvorfor en investering i ICC´s aktie stærkt kan anbefales. Dette 

skyldes, at markedskursen pr. 01.07.13 på kurs 122, ikke vurderes at afspejle ICC´s fremtidige potentiale. 
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Bilag 1: Organisationsdiagram  

 

 

 

 

Kilde: iccompanys.dk 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccompanys-2.wpengine.netdna-cdn.com/files/OrgChart_April131.jpg
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Bilag 2: Den totale aktionærgruppe samt kapitalandel i procent  

 

 

Kilde: iccompanys.dk samt egen tilvirkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42% 

10% 
11% 

15% 

8% 

6% 

1% 3% 

4% 

Friheden Invest A/S (DK) 

Arbejdsmarkedets Tillægspension 

(DK) 

Hs 2.G Aps (DK) 

Øvrige danske institutionelle 

investorer  

Danske private investorer  

Udenlandske institutionelle 

investorer  

Udenlandske private investorer  



Side 83 af 125 

 

Bilag 3: Gennemsnitlig vækst i detailindustrien for tøj på udvalgte markeder  

  

 

Kilde: MarketLine Industry Profile – Apparel Retail in Denmark February 2013 s. 8 

OBS: Lignende publikationer er anvendt for de øvrige markeder, ligeledes hentet via MarketLine databasen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billion € DKK vækst % € SEK vækst % € NOK vækst % € vækst %

2008 4,3 32,1 6,5 58,3 4,3 33,2 293,9

2009 4,4 32,6 1,60% 6,6 59,4 1,80% 4,4 34,0 2,30% 295,6 0,60%

2010 4,5 33,3 2,00% 6,9 61,9 4,20% 4,5 35,0 3,10% 303,0 2,50%

2011 4,3 32,4 -2,70% 6,8 61,6 -0,50% 4,6 35,8 2,30% 305,1 0,70%

2012 4,4 31,7 -2,00% 7,0 63,2 2,50% 4,7 36,9 3,20% 308,9 1,20%

Gns. -0,30% 2,00% 2,70% 1,30%

Sverige Danmark Norge Europa Marked
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Bilag 4: Porters værdikæde 

 

Kilde: Ole Sørensen - M. Porter (1980) 

OBS: Det er valgt kun at medtage de aktiviteter der er vurderet at være relevante for analysen. Analysen af 

støtteaktiviteterne vil således ikke være udtømmende men vil i stedet tage udgangspunkt i virksomhedens 

vigtigste støttefunktioner.  
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Bilag 5: Kapitaliseret operationel leasing ICC  

 

Kilde: Årsrapport 11/12 samt egen tilvirkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICC Mio. DKK

Leasing kontrakt 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 - Under 1 år 200,7 226,8 231,7 242,6 296,7 279,1

 - inden for 1 til 5 år 309,9 365,7 397,3 431,9 478,3 363,3

 - over 5 år 42,9 62,9 57,3 70,2 67,2 40,5

Leasingforpligtelser i alt 553,5 655,4 686,3 744,7 842,2 682,9

Lejeomkostning 233,6 246,7 286,9 314 329,7 360,2

Lejeindtægt vedr. videreudlejning 26,1 24,2 19,9 23 17,8 16,7

Lejeomkostning ekskl. Lejeindtægter 207,5 222,5 267 291 311,9 343,5

Gældsomkostninger 3,84%

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

2007 201 77,5 77,5 77,5 77,5 21,5 21,5

2008 226,8 91,4 91,4 91,4 91,4 31,5 31,5

2009 231,7 99,3 99,3 99,3 99,3 28,7 28,7

2010 242,6 108,0 108,0 108,0 108,0 35,1 35,1

2011 296,7 119,6 119,6 119,6 119,6 33,6 33,6

2012 279,1 90,8 90,8 90,8 90,8 20,3 20,3

Beregning af nutidsværdien 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nutidsværdi - inden for 1 år 193           218           223           234           286           269           

Nutidsværdi - mere end 1 år 317           384           408           450           490           364           

Samlet nutidsværdi (OP-leasing) 510           603           632           684           776           633           

Renteomkostning 20              23              24              26              30              24              

Afdrag og afskrivning 188           199           243           265           282           319           

Skat vedr. renteomkostninger 5                6                6                7                7                6                
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Bilag 6: Kapitaliseret operationel leasing Inditex  

 

 

Kilde: Årsrapport 2012 samt egen tilvirkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inditex 1000 Euros 

Leasing kontrakt 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 - Under 1 år 533.457 596.673 758.563 813.592 854.274 930.731

 - inden for 1 til  5 år 1.099.425 1.030.610 1.396.799 1.222.219 1.288.930 1.496.517

 - over 5 år 799.299 624.982 893.854 661.797 679.401 752.524

Leasingforpligtelser i alt 2.432.181 2.252.265 3.049.216 2.697.608 2.822.605 3.179.772

Lejeomkostning 855.378 1.028.377 1.134.032 1.272.076 1.398.732 1.538.903

Lejeindtægt vedr. videreudlejning 2.046 7.693 7.489 4.292 5.301 5.960

Lejeomkostning ekskl. Salgsb. Lejeomk. 853.332 1.020.684 1.126.543 1.267.784 1.393.431 1.532.943

Gældsomkostninger 3,84%

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 År 12

2007 533.457       274.856       274.856       274.856       274.856       274.856       524.443       

2008 596.673       257.653       257.653       257.653       257.653       257.653       367.330       

2009 758.563       349.200       349.200       349.200       349.200       349.200       544.654       

2010 813.592       305.555       305.555       305.555       305.555       305.555       356.242       

2011 854.274       322.233       322.233       322.233       322.233       322.233       357.169       

2012 930.731       374.129       374.129       374.129       374.129       374.129       378.395       

Beregning af nutidsværdien 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nutidsværdi - inden for 1 år 513.730       574.608       730.511       783.505       822.683       896.313       

Nutidsværdi - mere end 1 år 1.647.452   1.445.197   1.996.031   1.650.568   1.725.888   1.974.896   

Samlet nutidsværdi (OP-leasing) 2.161.182   2.019.805   2.726.542   2.434.073   2.548.571   2.871.209   

Renteomkostning 82.989         77.561         104.699       93.468         97.865         110.254       

Afdrag og afskrivning 770.343       943.123       1.021.844   1.174.316   1.295.566   1.422.689   

Skat vedr. renteomkostninger 20.747         19.390         26.175         23.367         24.466         27.564         



Side 87 af 125 

 

Bilag 7: Kapitaliseret operationel leasing H&M 

 

 

Kilde: Årsrapport 2012 samt egen tilvirkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H&M SEK M

Leasing kontrakt 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 - Under 1 år 6.801 8.918 9.383 9.546 9.942 10.080

 - inden for 1 til 5 år 19.732 26.368 26.416 27.255 28.085 27.800

 - over 5 år 12.478 18.728 18.546 17.878 18.273 17.440

Leasingforpligtelser i alt 39.011 54.014 54.345 54.679 56.300 55.320

Lejeomkostning 8.467 9.776 12.249 12.891 12.993 14.056

Salgsbaseret lejeomkostning 657 740 888 1.044 1.232 1.541

Lejeomkostning ekskl. Salgsb. Lejeomk. 7.810 9.036 11.361 11.847 11.761 12.515

Gældsomkostninger 3,84%

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 År 12

2007 6.801 4933 4933 4933 4933 4933 7.545

2008 8.918 6592 6592 6592 6592 6592 12.136

2009 9.383 6604 6604 6604 6604 6604 11.942

2010 9.546 6814 6814 6814 6814 6814 11.064

2011 9.942 7021 7021 7021 7021 7021 11.252

2012 10.080 6950 6950 6950 6950 6950 10.490

Beregning af nutidsværdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nutidsværdi - inden for 1 år 6.549          8.588          9.036         9.193          9.574          9.707          

Nutidsværdi - mere end 1 år 28.078       39.159       39.058      39.296       40.373       39.447       

Samlet nutidsværdi (OP-leasing) 34.628       47.747       48.094      48.489       49.948       49.154       

Renteomkostning 1.330          1.833          1.847         1.862          1.918          1.888          

Afdrag og afskrivning 6.480          7.203          9.514         9.985          9.843          10.627       

Skat vedr. renteomkostninger 332             458             462            465             479             472             
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Bilag 8: Officielle egenkapitalopgørelser IC Companys A/S 

 

 

ICC Mio. DKK

Aktie kapital 

Reserve for 

sikringstransak

tioner 

Reserve for 

valutakurs- 

regulering 

Overført 

resultat 

Egenkapital 

tilhørrende 

moder- 

selskabets 

aktionærer 

Egenkapital 

tilhørrende 

minoritets- 

aktionærer 

Egenkapital i 

alt 

Egenkapital 1. Juli 2007 183,9 -4,7 -10,7 391,0 559,5 7,1 566,6

Totalindkomst 2008/09

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 218,7 218,7 5,3 224,0

Anden totalindkomst 

Valutakursregulering af ti lknyttede virksomheder 0,0 0,0 -13,2 0,0 -13,2 0,0 -13,2

Valutakursregulering af intercompany-lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dagsværdiregulering, gevinster på finansielle 

instrumenter indgået til  sikring af fremtidige 

pengestrømme
0,0 5,9 0,0 0,0 5,9 0,0 5,9

Dagsværdiregulering, tab på finansielle instrumenter 

indgået til  sikring af fremtidige pengestrømme
0,0 -38,2 0,0 0,0 -38,2 0,0 -38,2

Overførsel ti l  resultatopgørelsen af gevinster på 

finansielle instrumenter indgået til  sikring af fremtidige 

pengestrømme 
0,0 -3,2 0,0 0,0 -3,2 0,0 -3,2

Overførsel ti l  resultatopgørelsen af tab på finansielle 

instrumenter indgået til  sikring af fremtidige 

pengestrømme 
0,0 9,6 0,0 0,0 9,6 0,0 9,6

Skat af anden totalindkomst 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 8,5

Anden totalindkomst i alt 0,0 -25,9 -13,2 0,0 -30,6 0,0 -30,6

Kapitalnedsættelse -5,8 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0

Aktietilbagekøb 0,0 0,0 0,0 -237,8 -237,8 0,0 -237,8

Udbetalt udbytte 0,0 0,0 0,0 -70,0 -70,0 -3,9 -73,9

Aktiebaseret vederlæggelse 0,0 0,0 0,0 6,2 6,2 0,0 6,2

Udnyttelse af aktieoptioner / Warrants 1,1 0,0 0,0 25,3 26,4 0,0 26,4

Skat af egenkaptalbevægelser 0,0 0,0 0,0 -7,4 -7,4 0,0 -7,4
Egenkapital 30. Juni 2008 179,2 -30,6 -23,9 331,8 465,0 8,5 473,5

Egenkapital 1. Juli 2008 179,2 -22,1 -23,9 331,8 465,0 8,5 473,5

Totalindkomst 2008/09

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 101,5 101,5 7,7 109,2

Anden totalindkomst 

Valutakursregulering af ti lknyttede virksomheder 0,0 0,0 -58,4 0,0 -58,4 0,0 -58,4

Valutakursregulering af intercompany-lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dagsværdiregulering, gevinster på finansielle 

instrumenter indgået til  sikring af fremtidige 

pengestrømme
0,0 25,8 0,0 0,0 25,8 0,0 25,8

Dagsværdiregulering, tab på finansielle instrumenter 

indgået til  sikring af fremtidige pengestrømme
0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,3 0,0 -0,3

Overførsel ti l  resultatopgørelsen af gevinster på 

finansielle instrumenter indgået til  sikring af fremtidige 

pengestrømme 
0,0 -5,9 0,0 0,0 -5,9 0,0 -5,9

Overførsel ti l  resultatopgørelsen af tab på finansielle 

instrumenter indgået til  sikring af fremtidige 

pengestrømme 
0,0 38,2 0,0 0,0 38,2 0,0 38,2

Skat af anden totalindkomst 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0 5,3

Anden totalindkomst i alt 0,0 57,8 -58,4 0,0 4,7 0,0 4,7

Kapitalnedsættelse -9,8 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0

Transaktioner mellem majoritet og minoriteter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2

Aktietilbagekøb 0,0 0,0 0,0 -13,1 -13,1 0,0 -13,1

Udbetalt udbytte 0,0 0,0 0,0 -66,0 -66,0 -3,9 -69,9

Aktiebaseret vederlæggelse 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5 0,0 3,5
Egenkapital 30. Juni 2009 169,4 35,7 -82,3 367,5 495,6 13,5 509,1
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Egenkapital 1. Juli 2009 169,4 21,2 -62,5 367,5 495,6 13,5 509,1

Totalindkomst 2009/10

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 229,7 229,7 6,1 235,8

Anden totalindkomst 

Valutakursregulering af ti lknyttede virksomheder 0,0 0,0 -20,0 0,0 -20,0 0,0 -20,0

Valutakursregulering af intercompany-lån 0,0 0,0 74,3 0,0 74,3 0,0 74,3
Dagsværdiregulering, gevinster på finansielle 

instrumenter indgået til  sikring af fremtidige 

pengestrømme
0,0 57,7 0,0 0,0 57,7 0,0 57,7

Dagsværdiregulering, tab på finansielle instrumenter 

indgået til  sikring af fremtidige pengestrømme
0,0 -57,3 0,0 0,0 -57,3 0,0 -57,3

Overførsel ti l  resultatopgørelsen af gevinster på 

finansielle instrumenter indgået til  sikring af fremtidige 

pengestrømme 
0,0 -25,8 0,0 0,0 -25,8 0,0 -25,8

Overførsel ti l  resultatopgørelsen af tab på finansielle 

instrumenter indgået til  sikring af fremtidige 

pengestrømme 
0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3

Skat af anden totalindkomst 0,0 6,3 -22,2 0,0 -15,9 0,0 -15,9

Anden totalindkomst i alt 0,0 -18,8 32,1 0,0 13,3 0,0 13,3

Aktietilbagekøb 0,0 0,0 0,0 -10,6 -10,6 0,0 -10,6

Udbetalt udbytte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,7 -5,7

Aktiebaseret vederlæggelse 0,0 0,0 0,0 5,3 5,3 0,0 5,3
Egenkapital 30. Juni 2010 169,4 2,4 -30,4 591,9 733,3 13,9 747,2

Egenkapital 1. Juli 2010 169,4 2,4 -30,4 591,9 733,3 13,9 747,2

Totalindkomst 2010/11

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 242,6 242,6 3,7 246,3

Anden totalindkomst 

Valutakursregulering af datterselskaber 0,0 0,0 -30,5 0,0 -30,5 0,0 -30,5

Valutakursregulering af intercompany-lån 0,0 0,0 27,0 0,0 27,0 0,0 27,0
Dagsværdiregulering, gevinster på finansielle 

instrumenter indgået til  sikring af fremtidige 

pengestrømme
0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0

Dagsværdiregulering, tab på finansielle instrumenter 

indgået til  sikring af fremtidige pengestrømme
0,0 -68,2 0,0 0,0 -68,2 0,0 -68,2

Overførsel ti l  resultatopgørelsen af gevinster på 

finansielle instrumenter indgået til  sikring af fremtidige 

pengestrømme 

0,0 -57,7 0,0 0,0 -57,7 0,0 -57,7

Overførsel ti l  resultatopgørelsen af tab på finansielle 

instrumenter indgået til  sikring af fremtidige 

pengestrømme 
0,0 57,3 0,0 0,0 57,3 0,0 57,3

Skat af anden totalindkomst 0,0 16,5 -6,7 0,0 9,8 0,0 9,8

Anden totalindkomst i alt 0,0 -50,1 -10,2 0,0 -60,3 0,0 -60,3

Aktietilbagekøb 0 0,0 0,0 -13,0 -13,0 0,0 -13,0

Udbetalt udbytte 0 0,0 0,0 -69,7 -69,7 -3,3 -73,0

Aktiebaseret vederlæggelse 0 0,0 0,0 7,7 7,7 0,0 7,7

Udnyttelse af aktieoptioner 0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0

Andre transaktioner med aktionærerne 0 0,0 0,0 -105,0 -105,0 -10,2 -115,2
Egenkapital 30. Juni 2011 169,4 -47,7 -40,6 657,5 738,6 4,1 742,7
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Egenkapital 1. Juli 2011 169,4 -47,7 -40,6 657,5 738,6 4,1 742,7

Totalindkomst 2011/12

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 88,1 88,1 1,3 89,4

Anden totalindkomst 

Valutakursregulering af datterselskaber 0,0 0,0 -14,7 0,0 -14,7 0,0 -14,7

Valutakursregulering af intercompany-lån 0,0 0,0 25,5 0,0 25,5 0,0 25,5
Dagsværdiregulering, gevinster på finansielle 

instrumenter indgået til  sikring af fremtidige 

pengestrømme
0,0 56,4 0,0 0,0 56,4 0,0 56,4

Dagsværdiregulering, tab på finansielle instrumenter 

indgået til  sikring af fremtidige pengestrømme
0,0 -37,9 0,0 0,0 -37,9 0,0 -37,9

Overførsel ti l  resultatopgørelsen af gevinster på 

finansielle instrumenter indgået til  sikring af fremtidige 

pengestrømme 
0,0 -2,0 0,0 0,0 -2,0 0,0 -2,0

Overførsel ti l  resultatopgørelsen af tab på finansielle 

instrumenter indgået til  sikring af fremtidige 

pengestrømme 
0,0 68,2 0,0 0,0 68,2 0,0 68,2

Skat af anden totalindkomst 0,0 -21,1 -6,4 0,0 -27,5 0,0 -27,5

Anden totalindkomst i alt 0,0 63,6 4,4 0,0 68,0 0,0 68,0

Udbetalt udbytte 0 0,0 0,0 -73,8 -73,8 -3,5 -77,3

Aktiebaseret vederlæggelse 0 0,0 0,0 7,7 7,7 0,0 7,7
Egenkapital 30. Juni 2012 169,4 15,9 -36,2 679,5 828,6 1,9 830,5
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Bilag 9: Reformuleret egenkapitalopgørelse IC Companys A/S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICC

Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

Egenkapital primo mio. DKK 738,6 733,3 495,6 465,0 559,5

Transaktioner med ejerne 

Aktietilbagekøb 0 -13,0 -10,6 -13,1 -237,8

Udbetalt udbytte -73,8 -69,7 0 -66 -70

Udnyttelse af aktieoptioner / Warrants 0 3,0 0 0 19

Andre transaktioner med aktionærerne 0 -105,0 0 0 0

Transaktioner med ejerne i alt -73,8 -184,7 -10,6 -79,1 -288,8

Totalindkomst 

Årets resultat 88,1 242,60 229,7 101,5 218,7

Valutakursregulering netto 10,8 -3,50 54,3 -58,4 -13,2

Værdiregulering - Netto gevinster/tab ifm. finansielle 

instrumenter til sikring af pengestrømme 18,5 -66,20 0,4 25,5 -32,3

Overført til resultatopgørelsen - Netto gevinster/tab på 

finansielle instrumenter til sikring af fremtidige 

pengestrømme 66,2 -0,40 -25,5 32,3 6,4

Skat af anden totalindkomst -27,5 9,80 -15,9 5,3 8,5

Totalindkomst i alt 156,1 182,30 243,00 106,20 188,10

Egenkapital ultimo (Tilhørende moderselskabets aktionærer) 820,90 730,90 728,00 492,10 458,80

Aktiebaseret vederlæggelse 7,7 7,7 5,3 3,5 6,2

Rapporteret egenkapital ultimo 828,6 738,6 733,3 495,6 465,0
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Bilag 10: Officiel balance IC Companys A/S  

 

ICC 

Balance mio. DKK 30.06.2012 30.06.2011 30.06.2010 30.06.2009 30.06.2008

Aktiver 

Langfristede aktiver 

Goodwill 205,1 199,4 194,3 178,8 198,2

Software og IT systemer 48,5 28,6 21,4 21,5 30,5

Varemærkerettigheder - 0,1 0,1 0,1 0,2

Lejerettigheder 17,5 20,5 19,6 19,8 22,5

IT systemer under udvikling 9,5 13,8 13,6 - 1

Immaterielle aktiver i alt 280,6 262,4 249 220,2 252,4

Grunde og bygninger 151,7 155 161,5 167,3 174,6

Indretning af lejede lokaler 97,7 118 132,5 124,5 108

Driftsmateriel og inventar 86 96,6 106,9 119,6 129,8

Materielle aktiver under opførelsel 2,5 5,9 7,5 7,7 11,5

Materielle aktiver i alt 337,9 375,5 408,4 419,1 423,9

Finansielle aktiver 40,3 33,8 36 35,4 25,6

Udskudt skat 64,1 99 99,9 129 123,9

Andre langfristede aktiver i alt 104,4 132,8 135,9 164,4 149,5

Langfristede aktiver i alt 722,9 770,7 793,3 803,7 825,8

Kortfristede aktiver 

Varebeholdninger 528,5 556,5 428,7 439,6 532,4

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 391,9 358 262,1 257,6 296,7

Tilgodehavende selskabsskat 34,8 35,2 30,2 48,3 1,6

Andre tilgodehavender 137,4 45,4 55,8 61,2 35

Periodeafgrænsningsposter 109,4 106,8 104,7 92,1 108,8

Likvide beholdninger 82,6 53,8 71,9 82,2 132

Kortfristede aktiver i alt 1284,6 1155,7 953,4 981 1106,5

Aktiver i alt 2007,5 1926,4 1746,7 1784,7 1932,3

Passiver 

Egenkapital

Aktiekapital 169,4 169,4 169,4 169,4 179,2

Reserve for sikringstransaktioner 15,9 -47,7 2,4 21,2 -22,1

Reserve for valutakursregulering -36,1 -40,6 -30,4 -62,5 -23,9

Overført resultat 679,5 657,5 591,9 367,5 331,8

Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer 828,7 738,6 733,3 495,6 465

Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser 1,9 4,1 13,9 13,5 8,5

Egenkapital i alt 830,6 742,7 747,2 509,1 473,5

Forpligtelser 

Pensionsforpligtelser 12,9 5,8 6,9 4,6 5,7

Udskudt skat 52,2 56,3 47,5 39,3 44,9

Hensatte forpligtelser 7,1 - 2,2 10,9 -

Andre gældsforpligtelser 34,6 44 - - -

Gældsforpligtelser til kreditinstitutter 140 140 140 168 168

Langfristede forpligtelser i alt 246,8 246,1 196,6 222,8 218,6

Gældsforpligtelser til kreditinstitutter 190,7 224,7 175,3 447,3 603

Leverandører af varer og tjenesteydelser 396,5 348,9 354,8 291,7 313,8

Selskabsskat 19 10,2 12,3 63,7 45,4

Andre gældsforpligtelser 323,9 353,8 260,5 250,1 278

Kortfristede forpligtelser i alt 930,1 937,6 802,9 1052,8 1240,2

Forpligtelser i alt 1176,9 1183,7 999,5 1275,6 1458,8

Passiver i alt 2007,5 1926,4 1746,7 1784,7 1932,3
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Bilag 11: Reformuleret balance IC Companys A/S  

 

 

ICC 

Mio. DKK 30.06.2012 30.06.2011 30.06.2010 30.06.2009 30.06.2008

Goodwill 205 199 194 179 198

Software og IT systemer 49 29 21 22 31

Varemærkerettigheder - 0 0 0 0

Lejerettigheder 18 21 20 20 23

IT systemer under udvikling 10 14 14 - 1

Immaterielle aktiver i alt 281 262 249 220 252

Grunde og bygninger 152 155 162 167 175

Indretning af lejede lokaler 98 118 133 125 108

Driftsmateriel og inventar 86 97 107 120 130

Materielle aktiver under opførelsel 3 6 8 8 12

Kapitaliseret leasing (OL) 313 494 419 389 403

Materielle aktiver i alt 651 869 828 808 827

Finansielle aktiver 40 34 36 35 26

Udskudt skat (Aktivsiden) 64 99 100 129 124

Udskudt skat (Passivsiden) -52 -56 -48 -39 -45

Andre gældsforpligtelser (Langfristet) -35 -44 - - -

Pensionsforpligtelser -13 -6 -7 -5 -6

Hensatte forpligtelser -7 - -2 -11 -

Andre langfristede aktiver (netto) i alt -2 27 79 110 99

Anlægskapital 930 1159 1156 1138 1179

Varebeholdninger 529 557 429 440 532

Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 392 358 262 258 297

Tilgodehavende selskabsskat 35 35 30 48 2

Andre tilgodehavender 137 45 56 61 35

Periodeafgrænsningsposter 109 107 105 92 109

Likvide beholdninger (Driftslikviditet) 19 20 17 18 19

Aktiebaseret vederlæggelse -8 -8 -5 -4 -6

Leverandører af varer og tjenesteydelser -397 -349 -355 -292 -314

Andre gældsforpligtelser (Kortfristet) -324 -354 -261 -250 -278

Selskabsskat -19 -10 -12 -64 -45

Arbejdskapital (netto) i alt 474 401 266 308 350

Netto driftsaktiver (NDA,investeret kapital) 1.404             1.559              1.422               1.446             1.528                

Finansielle aktiver og forpligtelser 

Rentebærende gæld (OL) 313 494 419 389 403

Likvide beholdninger -64 -34 -54 -64 -113

Gæld til kreditinstitutter (Langfristet gæld) 140 140 140 168 168

Gæld til kreditinstitutter (Kortfristet gæld) 191 225 175 447 603

Netto finansielle forpligtelser (NFF) 581 824 680 940 1061

Minoritetsinteresser 2 4 14 14 9

Egenkapital (EK = NDA -NFF - MIN.) 821 731 728 492 459
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Bilag 12: Officiel resultatopgørelse IC Companys A/S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatopgørelse mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

Nettoomsætning 3.819,10 3.925,40 3.495,30 3.621,10 3.737,20

Vareforbrug -1.664,80    -1.603,80 -1.370,90 -1.464,70 -1.478,40

Bruttoresultat 2.154,30 2.321,60     2.124,40 2.156,40 2.258,80

Andre eksterne omkostninger -906,3 -867,4 -785,2 -909,5 -871

Personaleomkostninger -999,7 -1.016,40 -927 -948,6 -931,2

Andre driftsindtægter og -omkostninger 10,8 8,5 - 10,50 5,50

Af - og nedskrivninger -128,7 -125 -129,6 -146,7 -112,8

Resultat af primær drift 130,40 321,30         282,60 162,10 349,30

Finansielle indtægter 35,7 7,4 18,3 31,5 13,2

Finansielle omkostninger -36,4 -20,8 -23,5 -42,3 -45,1

Resultat før skat 129,70 307,90         277,40 151,30 317,40

Skat af årets resultat -40,3 -61,6 -41,6 -42,1 -93,4

Årets resultat 89,40 246,30         235,80 109,20 224,00

Resultat fordeler sig således 

Aktionærer i IC Company A/S 88,1 242,6 229,7 101,5 218,7

Minoritetsinteresser 1,3 3,7 6,1 7,7 5,3

Årets resultat 89,4 246,3 235,8 109,2 224

Resultat pr. aktie

Resultat pr. aktie, DKK 5,4 14,8 13,9 6,1 12,6

Udvandet resultat pr. aktie, DKK 5,4 14,7 13,9 6,1 12,6

ICC
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Bilag 13: Reformuleret resultatopgørelse IC Company A/S  

 

ICC

Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

Nettoomsætning 3.819 3.925 3.495 3.621 3.737

Vareforbrug -1.665 -1.604 -1.371 -1.465 -1.478

Bruttoresultat 2.154,3 2.321,6 2.124,4 2.156,4 2.258,8

Af - og nedskrivninger -128,7 -125,0 -129,6 -146,7 -112,8

Andre eksterne omkostninger -562,8 -555,5 -494,2 -642,5 -648,5

Personaleomkostninger -999,7 -1.016,4 -927,0 -948,6 -931,2

Afskrivninger (OL) -319,2 -282,1 -264,7 -242,7 -199,4

Driftsoverskud fra salg (EBIT) 143,9 342,6 308,9 175,9 366,9

Skat herpå 

Rapporteret skatteomkostning 40,3 61,6 41,6 42,1 93,4

Skattefordel på finansielle poster 6,2 10,8 7,9 8,8 13,8

Skatteeffekt på usædvanlige poster -2,7 -2,1 - -2,6 -1,4

I alt 43,8 70,3 49,5 48,2 105,8

Driftsoverskud fra salg (NOPAT) 100,0 272,3 259,4 127,6 261,2

Usædvanlige poster 

Andre driftsindtægter og - omkostninger 10,8 8,5 - 10,5 5,5

Skatteeffekt -2,7 -2,1 - -2,6 -1,4

8,1 6,4 - 7,9 4,1

Valutakursregulering netto 10,8 -3,5 54,3 -58,4 -13,2

Værdiregulering - Netto gevinster/tab ifm. 

finansielle instrumenter til sikring af 

pengestrømme 18,5 -66,2 0,4 25,5 -32,3

Overført til resultatopgørelsen - Netto 

gevinster/tab på finansielle instrumenter til 

sikring af fremtidige pengestrømme 66,2 -0,4 -25,5 32,3 6,4

Skat af anden totalindkomst -27,5 9,8 -15,9 5,3 8,5

Usædvanlige poster i alt 76,1 -53,9 13,3 12,6 -26,5

Samlet driftsoverskud 176,1           218,4           272,7           140,2              234,7              

Finansielle omkostninger 

Finansielle indtægter 35,7 7,4 18,3 31,5 13,2

Finansielle omkostninger -36,4 -20,8 -23,5 -42,3 -45,1

Renteomkostninger (OL) -24,3 -29,8 -26,3 -24,3 -23,1

Netto finansielle omkostninger -25,0 -43,2 -31,5 -35,1 -55,0

Skatteeffekt 6,2 10,8 7,9 8,8 13,8

Netto finansielle omkostninger (efter skat) -18,7 -32,4 -23,6 -26,3 -41,3

Totalindkomst for koncernen 157,4           186,0           249,1           113,9              193,4              

Minoritetsinteresser 1,30 3,70 6,10 7,70 5,30

Totalindkomst 156,10         182,30         243,00         106,20           188,10            
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Bilag 14: Reformuleret egenkapitalopgørelse Inditex  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inditex 

Reformuleret egenkapitalopgørelse 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09

Egenkapital primo 1000 Euro 7.414.806 6.386.183 5.329.166    4.721.714     4.193.133      

Transaktioner med ejerne 

Udbetalt udbytte -1.121.995 -997.152     -747.731      -654.265       -656.738        

Transaktioner med ejerne i alt -1.121.995    -997.152     -747.731      -654.265       -656.738        

Totalindkomst 

Årets resultat 2.360.759      1.932.288   1.731.829    1.314.354     1.253.451      

Andre bevægelser -57.350 0 0 -8.839           0

Valutakursregulering netto -129.503 47.233         61.282          34.995           -92.022           

Værdiregulering - Netto gevinster/tab ifm. finansielle 

instrumenter til sikring af pengestrømme -29.687 39.915         -40.864        -65.424         55.379            

Overført til resultatopgørelsen - Netto gevinster/tab på 

finansielle instrumenter til sikring af fremtidige 

pengestrømme 0 4.580            40.242          -32.996         -37.799           

Skat af anden totalindkomst 8.906 -11.975        12.259          19.627           0

Totalindkomst i alt 2.153.125      2.012.041   1.804.748    1.261.717     1.179.009      

Egenkapital ultimo (Tilhørende moderselskabets aktionærer) 8.445.936      7.401.072   6.386.183    5.329.166     4.715.404      

Aktiebaseret vederlæggelse 0 13.734         0 0 6.310               

Rapporteret egenkapital ultimo 8.445.936      7.414.806   6.386.183    5.329.166     4.721.714      
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Bilag 15: Officiel balance Inditex  

 

 

 

 

Amount in thousands euros 31.01.13 31.01.12 31.01.11 31.01.10 31.01.09

ASSETS

CURRENT ASSETS 6.692.150 5.437.289 5.202.512 3.943.795 3.264.041

Cash and cash equivalents 3.842.918 3.466.752 3.433.452 2.420.110 1.466.291

Current financial investments 260.632 0 0 0 0

Trade and other receivables 847.608 531.048 481.844 421.781 585.311

Inventories 1.581.297 1.277.009 1.214.623 992.570 1.054.840

Other financial assets 7.831 50.684 0 0 0

Income tax tax receivables 58.936 17.235 16.958 15.663 15.342

Other current assets 92.928 94.561 55.635 93.671 142.257

NON-CURRENT ASSETS 6.198.166 5.521.889 4.623.568 4.391.642 4.512.605

Property, plant and equipment 4.662.407 4.063.066 3.397.083 3.293.535 3.442.321

Investment property 82.567 19.807 17.354 13.273 8.455

Rights over leased assets 487.474 499.960 526.306 514.159 531.468

Other intangible assets 125.326 114.148 29.444 19.118 16.476

Goodwill 207.089 218.094 131.685 131.685 131.685

Financial investment 3.992 9.501 8.921 15.392 14.416

Deferred tax assets 382.554 356.372 299.350 234.203 203.100

Other non-current assets 246.757 240.941 213.425 170.277 164.684

TOTAL ASSETS 12.890.316 10.959.178 9.826.080 8.335.437 7.776.646

LIABILITIES AND EQUITY 

CURRENT LIABILITIES 3.485.064 2.702.774 2.674.907 2.304.960 2.390.848   

Trade and other payables 3.243.281 2.475.140 2.458.857 2.103.029 2.073.141

Financial debt 2.437 686 2.682 35.058 234.037

Other financial liabilities 73.918 22.880 0 0 0

Income tax payable 165.428 204.068 213.368 166.873 83.670

NON-CURRENT LIABILITIES 923.391 800.827 728.005 659.931 637.198

Financial debt 4.306 1.544 4.172 4.996 13.241

Deffered tax liabilities 191.654 182.531 172.648 172.892 213.847

Provisions 144.331 147.318 156.610 127.054 101.820

Other non-current liabilities 583.100 469.434 394.575 354.989 308.290

EQUITY 8.481.861 7.455.577 6.423.167 5.370.546 4.748.600

Equity attributable to the parent 8.445.936 7.414.806 6.386.183 5.329.166 4.721.714

Equity attributable to non-controlling intrests 35.925 40.771 36.984 41.380 26.886

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 12.890.316 10.959.178 9.826.079 8.335.437 7.776.646
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Bilag 16: Reformuleret balance Inditex  

 

Væsentligste antagelser: 

- Driftslikviditeten er estimeret efter samme metode som med ICC, således at denne udgør ½ pct. af 

nettoomsætningen. 

- Posten Current financial investments klassificeres som et finansielt aktiv, da det fremgår af noterne, at posten 

hovedsageligt vedrører investeringer i pengemarkedet, herunder fastforrentede værdipapirer.  

- Posten Other financial assets og Other financial liabilities vedrører primært terminskontrakter til sikring af 

fremtidige indkøb i dollar, hvorfor denne klassificeres som en del af driften. 

- Da indholdet af posten Other current assets ikke er specificeret, antages denne at vedrører driften.  

- Posten financial investments vedrører ifølge noterne investeringer i langfristede værdipapirer, hvorfor denne 

klassificeres som et finansielt aktiv.  

- Da det oplyses at posten Other non-current assets hovedsageligt vedrører garantier stille i forbindelse med 

udlejning af investeringsejendommene, klassificeres posten som et finansierings aktiv ligesom med 

investeringsejendommene.  

Inditex 

1000 Euro 31.01.13 31.01.12 31.01.11 31.01.10 31.01.09

Goodwill 207.089 218.094 131.685 131.685 131.685

Andre immaterielle aktiver 125.326 114.148 29.444 19.118 16.476

Rettigheder over leasede aktiver 487.474 499.960 526.306 514.159 531.468

Immaterielle aktiver i alt 819.889 832.202 687.435 664.962 679.629

Grunde og bygninger 4.662.407 4.063.066 3.397.083 3.293.535 3.442.321

Kapitaliseret leasing (OL) 1.448.520     1.253.005      1.259.757       1.704.698     1.076.682       

Materielle aktiver i alt 6.110.927 5.316.071 4.656.840 4.998.233 4.519.003

Udskudte skat (Aktivsiden) 382.554 356.372 299.350 234.203 203.100

Udskudt skat (Passivsiden) -191.654 -182.531 -172.648 -172.892 -213.847

Hensatte forpligtelser -144.331 -147.318 -156.610 -127.054 -101.820

Aktiebaseret vederlæggelse 0 -13.734 0 0 -6.310

Andre langfristede aktiver (netto) i alt 46.569           12.789            -29.908           -65.743         -118.877         

Anlægskapital i alt 6.977.385     6.161.062      5.314.367       5.597.452     5.079.755       

Likvider beholdninger (Driftslikviditet) 79.731           68.963            62.633             55.418           52.035             

Andre tilgodehavender 847.608 531.048 481.844 421.781 585.311

Varebeholdninger 1.581.297 1.277.009 1.214.623 992.570 1.054.840

Andre finansielle aktiver 7.831 50.684 0 0 0

Tilgodehavende skat 58.936 17.235 16.958 15.663 15.342

Andre omsætningsaktiver 92.928 94.561 55.635 93.671 142.257

Leverandørgæld og andre gældsforpligtelser -3.243.281 -2.475.140 -2.458.857 -2.103.029 -2.073.141

Andre finansielle forpligtelser -73.918 -22.880 0 0 0

Selskabsskat -165.428 -204.068 -213.368 -166.873 -83.670

Arbejdskapital (netto) i alt -814.296       -662.588        -840.532         -690.799       -307.026         

Netto driftsaktiver (NDA,investeret kapital) 6.163.089     5.498.474      4.473.835       4.906.653     4.772.729       

Finansielle aktiver og forpligtelser 

Likvide beholdninger -3.763.187   -3.397.789    -3.370.819     -2.364.692   -1.414.256      

Finansielle investeringer (Kortfristet) -260.632 0 0 0 0

Investering ejendomme -82.567 -19.807 -17.354 -13.273 -8.455

Finansielle investeringer (Langfristet) -3.992 -9.501 -8.921 -15.392 -14.416

Andre langfristede aktiver -246.757 -240.941 -213.425 -170.277 -164.684

Andre langfristede forpligtelser 583.100 469.434 394.575 354.989 308.290

Finansiel gæld (Kortfristet) 2.437 686 2.682 35.058 234.037

Finansiel gæld (Langfristet) 4.306 1.544 4.172 4.996 13.241

Rentebærende gæld (OL) 1.448.520 1.253.005 1.259.757 1.704.698 1.076.682

Netto finansielle forpligtelser (NFF) -2.318.772   -1.943.369    -1.949.333     -463.893       30.439             

Minoritetsinteresser 35.925 40.771 36.984 41.380 26.886

Egenkapital (EK = NDA -NFF - MIN.) 8.445.936     7.401.072      6.386.184       5.329.166     4.715.404       
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Bilag 17: Officiel resultatopgørelse Inditex  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amount in thousands euros 2012 2011 2010 2009 2008

Net sales 15.946.143    13.792.612    12.526.595    11.083.514    10.406.960    

Cost of merchandice -6.416.825     -5.612.216     -5.104.573     -4.755.505     -4.492.720     

GROSS PROFIT 9.529.318       8.180.396       7.422.022       6.328.009       5.914.240       

Operating expence -5.604.783     -4.919.328     -4.452.211     -3.952.702     -3.707.887     

Other expenses and income, net -11.578           -3.396             -3.604             -1.118             -19.497           

GROSS OPERATING PROFIT  (EBITDA) 3.912.957       3.257.672       2.966.207       2.374.189       2.186.856       

Amortization and depreciation -796.117         -735.666         -675.738         -645.801         -578.320         

NET OPERATING PROFIT (EBIT) 3.116.840       2.522.006       2.290.469       1.728.388       1.608.536       

Financial results 14.129             37.006             31.116             3.782               -21.599           

PROFIT BEFORE TAXES 3.130.969       2.559.012       2.321.585       1.732.170       1.586.937       

Income tax -763.956         -613.480         -580.305         -410.033         -325.322         

NET PROFIT 2.367.013       1.945.532       1.741.280       1.322.137       1.261.615       

NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO NON-CONTROLLING INTERESTS -6.254             -13.244           -9.451             -7.783             -8.164             

NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO THE PARENT 2.360.759       1.932.288       1.731.829       1.314.354       1.253.451       
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Bilag 18: Reformuleret resultatopgørelse Inditex  

 

Væsentligste antagelser: 

- Posten Andre driftsindtægter og – omkostninger vedrører hovedsageligt urealiserede gevinster og tab på 

kapitalandele. Umiddelbart vil denne post blive klassificeret under Andet driftsoverskud, men da det skønnes at 

der er tale om en ikke vedvarende post placeres denne under usædvanlige poster.  

Inditex 

1000 Euros 2012 2011 2010 2009 2008

Nettoomsætning 15.946.143 13.792.612 12.526.595 11.083.514   10.406.960    

Vareforbrug -6.416.825 -5.612.216 -5.104.573 -4.755.505    -4.492.720    

Bruttoresultat 9.529.318   8.180.396   7.422.022   6.328.009     5.914.240      

Af- og nedskrivninger -796.117     -735.666     -675.738     -645.801       -578.320        

Driftsomkostninger -4.182.094 -3.623.762 -3.277.895 -2.930.858    -2.764.764    

Afskrivninger (OL) -1.422.689 -1.295.566 -1.174.316 -1.021.844    -943.123        

Driftsoverskud fra salg (EBIT) 3.128.418   2.525.402   2.294.073   1.729.506     1.628.033      

Skat herpå 

Rapporteret skatteomkostning 763.956       613.480       580.305       410.033         325.322          

Skattefordel på finansielle poster 24.031         15.215         15.588         25.229           24.790            

Skatteeffekt på usædvanlige poster 2.895           849               901               280                 4.874              

I alt 790.882       629.544       596.794       435.542         354.986          

Driftsoverskud fra salg (NOPAT) 2.337.536   1.895.858   1.697.279   1.293.964     1.273.047      

Usædvanlige poster 

Andre driftsindtægter og -omkostninger -11.578       -3.396          -3.604          -1.118            -19.497          

Skatteeffekt 2.895           849               901               280                 4.874              

-8.684          -2.547          -2.703          -839                -14.623          

Andre bevægelser -57.350       -                -                -8.839            -                   

Valutakursregulering netto -129.503     47.233         61.282         34.995           -92.022          

Værdiregulering - Netto gevinster/tab ifm. 

finansielle instrumenter til sikring af 

pengestrømme        -29.687          39.915        -40.864           -65.424             55.379 

Overført til resultatopgørelsen - Netto 

gevinster/tab på finansielle instrumenter til 

sikring af fremtidige pengestrømme                   -              4.580          40.242           -32.996           -37.799 

Skat af anden totalindkomst 8.906           -11.975       12.259         19.627           -                   

Usædvanlige poster i alt -216.318     77.206         70.216         -53.476          -89.065          

Samlet driftsoverskud 2.121.219   1.973.064   1.767.495   1.240.489     1.183.982      

Finansielle omkostninger 

Netto finansielle omkostninger 14.129         37.006         31.116         3.782              -21.599          

Renteomkostninger (OL) -110.254     -97.865       -93.468       -104.699       -77.561          

Skatteeffekt 24.031         15.215         15.588         25.229           24.790            

Netto finansielle omkostninger (efter skat) 38.160         52.221         46.704         29.011           3.191              

Totalindkomst for koncernen 2.159.379   2.025.285   1.814.199   1.269.500     1.187.173      

Minoritetsinteresser -6.254          -13.244       -9.451          -7.783            -8.164             

Totalindkomst 2.153.125   2.012.041   1.804.748   1.261.717     1.179.009      
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H&M 

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

Egenkapital primo mio. SEK 44.104            44.172 40.613 36.950           32.093

Regulering af primo egenkapital -48

Justeret egenkapital primo 44.124

Transaktioner med ejerne 

Udbetalt udbytte -15.723          -15.723        -13.239        -12.825         -11.584           

Transaktioner med ejerne i alt -15.723          -15.723        -13.239        -12.825         -11.584           

Totalindkomst 

Årets resultat 16.867            15.821         18.681          16.384           15.294            

Valutakursregulering netto -1.212            -35                -2.169          -386               940                  

Værdiregulering - Netto gevinster/tab ifm. finansielle 

instrumenter til sikring af pengestrømme 128                  -368              386                680                 0

Overført til resultatopgørelsen - Netto gevinster/tab på 

finansielle instrumenter til sikring af fremtidige 

pengestrømme -400                255               0 0 0

Skat af anden totalindkomst 71                    30                  -100              -190               207                  

Totalindkomst i alt 15.454            15.703         16.798          16.488           16.441            

Egenkapital ultimo (Tilhørende moderselskabets aktionærer) 43.835            44.104         44.172          40.613           36.950            

Aktiebaseret vederlæggelse -                  -                -                -                 -                   

Rapporteret egenkapital ultimo 43.835            44.104         44.172          40.613           36.950            
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Balance 30 nov. (SEK MIO.) 2012 2011 2010 2009 2008

ASSETS

FIXED ASSETS 

Intangible fixed assets 

Brands 255 302 349 396 443

Customer relations 71 84 97 110 123

Leasehold rights 537 585 688 744 659

Capitalised expenditure 631 0 0 0 0

Goodwill 64 64 64 424 431

1.558          1.035          1.198        1.674        1.656        

Tangible fixed assets 

Buildings and land 805 804 656 492 480

Equipment, tools, fixtures and 

fittings 18.326 16.589 14.813 14.319 11.961

19.131       17.393       15.469     14.811     12.441     

Long-term receivables 628 608 518 551 476

Defferred tax receivables 1.624 1.234 1.065 1.246 1.299

TOTAL FIXED ASSETS 22.941 20.270 18.250 18.282 15.872

CURRENT ASSETS 

Stock-in-trade 15.213 13.819 11.487 10.240 8.500

Current receivable

Accounts receivable 2.207 2.337 2.258 1.990 1.991

Tax receivable 477 0 0 0 0

Other receivable 1.056 1.375 1.453 889 1.206

Prepaid expenses 1.136 1.110 876 937 948

4.876 4.822 4.587 3.816 4.145

Short-term investments 2.995 6.958 8.167 3.001 0

Liquid funds 14.148 14.319 16.691 19.024 22.726

TOTAL CURRENT ASSETS 37.232 39.918 40.932 36.081 35.371

TOTAL ASSETS 60.173 60.188 59.182 54.363 51.243

EQUITY AND LIABILITIES 

EQUITY 

Share capital 208 207 207 207 207

Reserves -1.900 -487 -369 1.514 1.410

Retained earnings 28.661 28.563 25.653 22.508 20.039

Profit for the year 16.867 15.821 18.681 16.384 15.294

Total equity 43.836       44.104       44.172     40.613     36.950     

LIABILITIES 

Long-term liabilities 

Provision for pension 377 377 257 254 228

Deferred tax liabilities 1.951 950 906 2.038 1.818

Other provisions 0 0 0 368 368

2.328 1.327 1.163 2.660 2.414

Current liabilities 

Accounts payable 4.234 4.307 3.965 3.667 3.658

Tax liabilities 0 1.851 2.304 439 1.279

Other liabilities 2.765 2.428 2.202 2.531 3.255

Accrued expenses and prepaid 

income 7.011 6.171 5.376 4.453 3.687

14.010 14.757 13.847 11.090 11.879

TOTAL LIABILITIES 16.338 16.084 15.010 13.750 14.293

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 60.174 60.188 59.182 54.363 51.243
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Bilag 21:Reformuleret balance H&M 

 

 

Væsentligste antagelser: 

- Posten Capitalised expenditures vedrører ifølge noterne primært omkostninger i forbindelse med IT- 

investeringer, hvorfor denne klassificeres som et driftsaktiv. 

- Fælles for posterne Long-term receivables og Short -term investments oplyses, at disse vedrører finansielle 

aktiver der forventes at holdes til udløb. Det antages at der ikke er tale om driftsaktivitet, hvorfor at posterne 

klassificeres som finansielle aktiver.  

- Da det oplyses at posterne Other receivables og Other liabilities vedrører derivater, antages det at der er tale 

om finansielle instrumenter til sikring transaktioner vedrørende driften, hvorfor disse klassificeres som 

driftsaktiver. 

- Omkring posten Prepaid expenses fremgår af noterne at størstedelen af posten vedrører forudbetalt husleje, 

hvilket antages at vedrører driften. Af denne grund klassificeres hele posten som et driftsaktiv.  

H&M

Mio. SEK 30.11.12 30.11.11 30.11.10 30.11.09 30.11.08

Goodwill 64 64 64 424 431

Brands 255 302 349 396 443

Kunderelationer 71 84 97 110 123

Rettigheder over leasede aktiver 537 585 688 744 659

Aktiverede udgifter 631 0 0 0 0

Immaterielle aktiver i alt 1.558             1.035              1.198               1.674             1.656                

Grunde og bygninger 805 804 656 492 480

Driftsmateriel og inventar 18.326 16.589 14.813 14.319 11.961

Kapitaliseret leasing (OL) 38.527           40.105            38.504             38.580           40.545             

Materielle aktiver i alt 57.658 57.498 53.973 53.391 52.986

Udskudt skat (Aktivsiden) 1.624 1.234 1.065 1.246 1.299

Udskudt skat (Passivsiden) -1.951 -950 -906 -2.038 -1.818

Hensættelser til pension -377 -377 -257 -254 -228

Andre hensættelser 0 0 0 -368 -368

Andre langfristede aktiver (netto) i alt -704 -93 -98 -1.414 -1.115

Anlægskapital i alt 58.512 58.440 55.073 53.651 53.527

Varebeholdninger 15.213 13.819 11.487 10.240 8.500

Tidgodehavender (Debitorer) 2.207 2.337 2.258 1.990 1.991

Tilgodehavende selskabsskat 477 0 0 0 0

Andre tilgodehavender 1.056 1.375 1.453 889 1.206

Forudbetalte omkostninger 1.136 1.110 876 937 948

Likvide beholdninger (Driftslikviditet) 604 550 542 507 443

Skatte forpligtelser 0 -1.851 -2.304 -439 -1.279

Andre forpligtelser -2.765 -2.428 -2.202 -2.531 -3.255

Leverandører af vare og tjenesteydelser -4.234 -4.307 -3.965 -3.667 -3.658

Forudbetalte indtægter -7.011 -6.171 -5.376 -4.453 -3.687

Arbejdskapital (netto) i alt 6.683             4.434              2.769               3.473             1.209                

Netto driftsaktiver (NDA,investeret kapital) 65.195           62.874            57.842             57.124           54.735             

Finansielle aktiver og forpligtelser 

Langfristede investeringer -628 -608 -518 -551 -476

Kortfristede investeringer -2.995 -6.958 -8.167 -3.001 0

Likvide beholdninger -13.544 -13.769 -16.149 -18.517 -22.283

Rentebærrende gæld (OL) 38.527 40.105 38.504 38.580 40.545

Netto finansielle forpligtelser (NFF) 21.360 18.770 13.670 16.511 17.785

Egenkapital (EK = NDA + NFF) 43.835           44.104            44.172             40.613           36.950             
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Bilag 22: Officiel resultatopgørelse H&M  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Dec. - 30 Nov. (SEK MIO.) 2012 2011 2010 2009 2008

Sales including VAT 140.948 128.810 126.966 118.697 104.041

Sales exluding VAT 120.799 109.999 108.483 101.393 88.532

Cost of goods sold -48.928 -43.852 -40.214 -38.919 -34.064

GROSS PROFIT 71.871 66.147 68.269 62.474 54.468

Selling expenses -46.608 -42.517 -40.751 -38.224 -32.185

Administrative expenses -3.509 -3.251 -2.859 -2.606 -2.145

OPERATING PROFIT 21.754 20.379 24.659 21.644 20.138

Interest income 536 568 356 467 1.060

Interest expense -5 -5 -7 -8 -8

PROFIT AFTER FINANCIAL ITEMS 22.285 20.942 25.008 22.103 21.190

Tax -5.418 -5.121 -6.327 -5.719 -5.896

PROFIT FOR THE YEAR 16.867 15.821 18.681 16.384 15.294

OBS: All profit for the year is attributable to the shareholders of the parent company H & M Hennes & Mauritz AB.
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Bilag 23: Reformuleret resultatopgørelse H&M  

 

 

Væsentligste antagelser: 

- Posten Selling expenses vedrører hovedsageligt lønninger og placeres derfor som en del af driftsoverskuddet, 

ligesom personaleomkostninger hos ICC og driftsomkostninger hos Inditex.  

- Posten Administrative expenses vedrører primært udgifter afholdt ifm. regnskabsaflæggelsen, som svare til 

ICC´s andre eksterne omkostninger, hvorfor posten ligeledes placeres som en del af driftsoverskuddet.  

H&M

SEK mio. 2012 2011 2010 2009 2008

Nettoomsætning 120.799 109.999 108.483 101.393 88.532

Vareforbrug -48.928 -43.852 -40.214 -38.919 -34.064

Bruttoresultat 71.871 66.147 68.269 62.474 54.468

Salgsomkostninger -30.388 -27.494 -25.843 -24.033 -20.947

Administrationsomkostninger -3.509 -3.251 -2.859 -2.606 -2.145

Afskrivninger -3.705 -3.262 -3.061 -2.830 -2.202

Afskrivninger (OL) -10.627 -9.843 -9.985 -9.514 -7.203

Driftsoverskud fra salg (EBIT) 23.642 22.297 26.521 23.491 21.971

Skat herpå 

Rapporteret skatteomkostning 5.418 5.121 6.327 5.719 5.896

Skattefordel på finansielle poster 339 339 378 347 195

I alt 5.757 5.460 6.705 6.066 6.091

Driftsoverskud fra salg (NOPAT) 17.884 16.837 19.816 17.425 15.880

Usædvanlige poster 

Valutakursregulering netto -1.212          -35                -2.169          -386                940                  

Værdiregulering - Netto gevinster/tab ifm. 

finansielle instrumenter til sikring af 

pengestrømme                128              -368                386                  680                      -   

Overført til resultatopgørelsen - Netto 

gevinster/tab på finansielle instrumenter til 

sikring af fremtidige pengestrømme              -400                255                   -                        -                        -   

Skat af anden totalindkomst                  71                  30              -100                 -190                   207 

Usædvanlige poster i alt -1.413          -118             -1.883          104                 1.147              

Samlet driftsoverskud 16.471 16.719 17.933 17.529 17.027

Finansielle omkostninger 

Finansielle indtægter 536 568 356 467 1060

Finansielle omkostninger -5 -5 -7 -8 -8

Renteomkostninger (OL) -1888 -1918 -1862 -1847 -1833

Netto finansielle omkostninger -1357 -1355 -1513 -1388 -781

Skatteeffekt 339               339               378               347                 195                  

Netto finansielle omkostninger (efter skat) -1.017          -1.016          -1.135          -1.041            -586                

Totalindkomst for koncernen 15.454         15.703         16.798         16.488           16.441            
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Bilag 24: Udvidede DuPont-model (Dekomponering af ROE) 

 

 

 

 

Kilde: Ole Sørensen samt egen tilvirkning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afkast på  dri ftsaktivi teter 
Afkast på  

finans ieringsaktivi teter 

Niveau 1 Finans iel  gearing 

Niveau 2 
Overskudsgrad x

Aktivernes  

omsætningshastighed
x Finans iel  gearing x spread 

Niveau 3 

Bruttoavanceprocent og 

omkostningsdrivere 

Individuel le 

omsætningshastigheder 

Individuel le netto 

låneomkostningsdrivere 

Egenkapitalforrentning 

Afkast på  nettodri ftsaktiver 
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Bilag 25: Beregning af nøgletal til rentabilitetsanalysen  

 

 

 

 

 

 

 

ICC 2012 2011 2010 2009 2008

Nettoomsættning 3.819             3.925                     3.495                     3.621                     3.737                     

Gennemsnitlige netto driftsaktiver Gns. NDA 1.481             1.491                     1.434                     1.487                     -

Netto finansielle omkostninger NFO -25                 -43                         -31                         -35                         -55                         

Gennemsnitlige netto finansielle  Gns.NFF 703                 752                        810                        1.001                     -

Gennemsnitlig egenkapital Gns. EK 776                 729                        610                        475                        -

Samlet driftsoverkud DO 176                 218                        273                        140                        235                        

Driftsoverskuds fra salg (efter skat) DOsalg 100                 272                        259                        128                        261                        

Totalindkomst TI 156                 182                        243                        106                        188                        

Rentabilitetsnøgletal 2012 2011 2010 2009 2008

Egenkapitalens forrentning ROE TI/Gns.EK 20% 25% 40% 22% -

Afkastningsgrad ROIC DO./Gns. NDA 12% 15% 19% 9% -

Overskudsgrad OG DO/Nettooms. 5% 6% 8% 4% 6%

Overskudsgrad fra salg OGsalg DOsalg/nettooms. 3% 7% 7% 4% 7%

Aktivernes omsætningshastighed AOH Nettooms./ Gns . NDA 2,58                  2,63                  2,44                  2,44                  

Netto låneomkostninger r NFO/Gns. NFF -3,6% -5,7% -3,9% -3,5% -

Spread SPREAD ROIC - r 15,4% 20,4% 22,9% 12,9% -

Finansiel gearing FGEAR Gns. NFF/Gns. EK 0,91 1,03 1,33 2,10 -

Inditex 2012 2011 2010 2009 2008

Nettoomsættning 15.946.143  13.792.612          12.526.595          11.083.514          10.406.960          

Gennemsnitlige netto driftsaktiver Gns. NDA 5.830.781     4.986.155            4.690.244            4.839.691            -

Netto finansielle omkostninger NFO 14.129           37.006                  31.116                  3.782                     -21.599                 

Gennemsnitlige netto finansielle  Gns.NFF -2.131.071   -1.946.351           -1.206.613           -216.727              -

Gennemsnitlig egenkapital Gns. EK 7.923.504     6.893.628            5.857.675            5.022.285            -

Samlet driftsoverskud DO 2.121.219     1.973.064            1.767.495            1.240.489            1.183.982            

Driftsoverskuds fra salg (efter skat) DOsalg 2.337.536     1.895.858            1.697.279            1.293.964            1.273.047            

Totalindkomst TI 2.153.125     2.012.041            1.804.748            1.261.717            1.179.009            

Rentabilitetsnøgletal 2012 2011 2010 2009 2008

Egenkapitalens forrentning ROE TI/Gns.EK 27% 29% 31% 25% -

Afkastningsgrad ROIC DO/Gns. NDA 36% 40% 38% 26% -

Overskudsgrad OG DO/Nettooms. 13% 14% 14% 11% 11%

Overskudsgrad fra salg OGsalg DOsalg/nettooms. 15% 14% 14% 12% 12%

Aktivernes omsætningshastighed AOH Nettooms./ Gns . NDA 2,73 2,77 2,67 2,29 -

Netto låneomkostninger r NFO/Gns. NFF -0,7% -1,9% -2,6% -1,7% -

Spread SPREAD ROIC - r 35,7% 37,7% 35,1% 23,9% -

Finansiel gearing FGEAR Gns. NFF/Gns. EK -0,27 -0,28 -0,21 -0,04 -

H&M 2012 2011 2010 2009 2008

Nettoomsættning 120.799        109.999                108.483                101.393                88.532                  

Gennemsnitlige netto driftsaktiver Gns. NDA 64.034           60.358                  57.483                  55.930                  -

Netto finansielle omkostninger NFO -1.357           -1.355                   -1.513                   -1.388                   -781                       

Gennemsnitlige netto finansielle  Gns.NFF 5.558             3.602                     3.121                     2.341                     -

Gennemsnitlig egenkapital Gns. EK 43.970           44.138                  42.393                  38.782                  -

Samlet driftsoverskud DO 16.471           16.719                  17.933                  17.529                  17.027                  

Driftsoverskuds fra salg (efter skat) DOsalg 17.884           16.837                  19.816                  17.425                  15.880                  

Totalindkomst TI 15.454           15.703                  16.798                  16.488                  16.441                  

Rentabilitetsnøgletal 2012 2011 2010 2009 2008

Egenkapitalens forrentning ROE TI/Gns.EK 35% 36% 40% 43% -

Afkastningsgrad ROIC DO/Gns. NDA 26% 28% 31% 31% -

Overskudsgrad OG DO/Nettooms. 14% 15% 17% 17% 19%

Overskudsgrad fra salg OGsalg DOsalg/nettooms. 15% 15% 18% 17% 18%

Aktivernes omsætningshastighed AOH Nettooms./ Gns . NDA 1,89                  1,82                  1,89                  1,81                  -

Netto låneomkostninger r NFO/Gns. NFF -24,4% -37,6% -48,5% -59,3% -

Spread SPREAD ROIC - r 50,1% 65,3% 79,7% 90,6%

Finansiel gearing FGEAR Gns. NFF/Gns. EK 0,13 0,08 0,07 0,06 -
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Bilag 26: Udvikling i overskudsgraden i tøjbranchen 

 

 

Kilde: Modeanalyse 2013 - Publikation udarbejdet af Deloitte  
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Bilag 27: Opsummering af driftsmæssig risiko 

 

Typer af driftsmæssige risici 
Vurdering 

af risici 
ICCs evne til at håndtere de driftsmæssige risici 

Eksterne risici  

Konjunkturforhold  

Fokus på forbrugersikkerhed  

 

Inflation i produktionslande og 

stigning i råvarepriser 

 

Høj 

Mellem 

 

Høj 

 

Tilpasning af organisationen under den økonomiske krise  

ICC har implementeret flere sikkerhedsforanstaltninger til at 

sikre deres brands omdømme 

Ny sourcingstruktur gør det lettere at flytte produktionen hen 

hvor kombinationen af pris og kvalitet er bedst  

Strategiske risici 

Konkurrenceintensitet i branchen 

 

Leverandørernes forhandlingsstyrke  

Købernes forhandlingsstyrke  

Substituerende produkter 

Markedsvækst  

 

Høj 

 

Lav 

Høj 

Lav 

Mellem 

 

Multibrandstrategien medfører at ICC konkurrerer i flere 

segmenter, desuden er ICC en af de store aktører på markedet  

ICC indhenter løbende tilbud fra de mange udbydere  

Multibrandstrategien henvender sig til en bred kundegruppe  

Globalt fokus på kopiprodukter 

Forskellige strategier på hvert enkelt prissegment  

Driftsmæssige risici  

Omkostningsstruktur  

 

 

Mellem 

 

 

Outsourcet produktion reducerer de faste omkostninger og øger 

fleksibiliteten 

 

Kilde: Plenborg samt egen tilvirkning  
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Bilag 28: Common-size analyse af reformuleret resultatopgørelse  

 

 

 

 

 

 

 

IC Companys 

Mio. DKK 2011/12 % 2010/11 % 2009/10 % 2008/09 % 2007/08 %

Nettoomsætning 3.819 100% 3.925 100% 3.495 100% 3.621 100% 3.737 100%

Vareforbrug -1.665 -44% -1.604 -41% -1.371 -39% -1.465 -40% -1.478 -40%

Bruttoresultat 2.154,3 56% 2.321,6 59% 2.124,4 61% 2.156,4 60% 2.258,8 60%

Af - og nedskrivninger -128,7 -3% -125,0 -3% -129,6 -4% -146,7 -4% -112,8 -3%

Andre eksterne omkostninger -562,8 -15% -555,5 -14% -494,2 -14% -642,5 -18% -648,5 -17%

Personaleomkostninger -999,7 -26% -1.016,4 -26% -927,0 -27% -948,6 -26% -931,2 -25%

Afskrivninger (OL) -319,2 -8% -282,1 -7% -264,7 -8% -242,7 -7% -199,4 -5%

Driftsoverskud fra salg (EBIT) 143,9 4% 342,6 9% 308,9 9% 175,9 5% 366,9 10%

Skat herpå 

Rapporteret skatteomkostning 40,3 1% 61,6 2% 41,6 1% 42,1 1% 93,4 2%

Skattefordel på finansielle poster 6,2 0% 10,8 0% 7,9 0% 8,8 0% 13,8 0%

Skatteeffekt på usædvanlige poster -2,7 0% -2,1 0% - - -2,6 0% -1,4 0%

I alt 43,8 1% 70,3 2% 49,5 1% 48,2 1% 105,8 3%

Driftsoverskud fra salg (NOPAT) 100,0 3% 272,3 7% 259,4 7% 127,6 4% 261,2 7%

Usædvanlige poster 

Andre driftsindtægter og - omkostninger 10,8 0% 8,5 0% - - 10,5 0% 5,5 0%

Skatteeffekt -2,7 0% -2,1 0% - - -2,6 0% -1,4 0%

8,1 0% 6,4 0% - - 7,9 0% 4,1 0%

Valutakursregulering netto 10,8 0% -3,5 0% 54,3 2% -58,4 -2% -13,2 0%

Værdiregulering - Netto gevinster/tab ifm. finansielle 

instrumenter til sikring af pengestrømme 18,5 0% -66,2 -2% 0,4 0% 25,5 1% -32,3 -1%

Overført til resultatopgørelsen - Netto gevinster/tab 

på finansielle instrumenter til sikring af fremtidige 

pengestrømme 66,2 2% -0,4 0% -25,5 -1% 32,3 1% 6,4 0%

Skat af anden totalindkomst -27,5 -1% 9,8 0% -15,9 0% 5,3 0% 8,5 0%

Usædvanlige poster i alt 76,1 2% -53,9 -1% 13,3 0% 12,6 0% -26,5 -1%

Samlet driftsoverskud 176,1       5% 218,4       6% 272,7       8% 140,2         4% 234,7         6%

Finansielle omkostninger 

Finansielle indtægter 35,7 1% 7,4 0% 18,3 1% 31,5 1% 13,2 0%

Finansielle omkostninger -36,4 -1% -20,8 -1% -23,5 -1% -42,3 -1% -45,1 -1%

Renteomkostninger (OL) -24,3 -1% -29,8 -1% -26,3 -1% -24,3 -1% -23,1 -1%

Netto finansielle omkostninger -25,0 -1% -43,2 -1% -31,5 -1% -35,1 -1% -55,0 -1%

Skatteeffekt 6,2 0% 10,8 0% 7,9 0% 8,8 0% 13,8 0%

Netto finansielle omkostninger (efter skat) -18,7 0% -32,4 -1% -23,6 -1% -26,3 -1% -41,3 -1%

Totalindkomst for koncernen 157,4       4% 186,0       5% 249,1       7% 113,9         3% 193,4         5%

Minoritetsinteresser 1,30 0% 3,70 0% 6,10 0% 7,70 0% 5,30 0%

Totalindkomst 156,10     4% 182,30     5% 243,00     7% 106,20       3% 188,10       5%
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Bilag 29: Officiel pengestrømsopgørelse ICC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICC mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08

Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt 

Resultat af primær drift 130,4 321,3 282,6 162,1 349,3

Tilbageførte af- og nedskrivninger samt gevinster og tab ved salg af langfristede aktiver 128,7 130,2 129,6 146,7 112,8

Resultatført aktiebaseret vederlæggelse -7,7 7,7 5,3 3,5 6,2

Andre reguleringer 13,2 11,5 23,5 -29,2 -9,4

Ændring i arbejdskapital 31,2 -235,5 51 133,5 -32,7

Pengestrømme fra primær drift 295,8 235,2 492 416,6 426,2

Modtagne finansielle indtægter 11,6 23 18,6 31,5 12,9

Betalte finansielle udgifter -19,5 -29,5 -27,2 -42,3 -45,3

Pengestrømme fra drift 287,9 228,7 483,4 405,8 393,8

Betalt selskabsskat -29,5 -49 -59 -70,7 -53,8

Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt 258,4 179,7 424,4 335,1 340

PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITETER 

Salg af aktiviteter 0 0 0 10,5 0
Investeringer i immaterielle aktiver -34,3 -23 -31,9 -13,2 -26,7

Investeringer i materielle aktiver -71,5 -79,3 -92,1 -129,5 -113,9

Ændring i deposita og andre finansielle aktiver -4,9 -3,5 -0,6 -9,7 -1,2

Køb og salg af øvrige langfristede aktiver 2,5 2,6 2,1 6,1 3,4

Pengestrømme fra investeringaktiviteter i alt -108,2 -103,2 -122,5 -135,8 -138,4

Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter i alt 150,2 76,5 301,9 199,3 201,6

PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER 

Provenu ved optagelse af langfristede finansielle forpligtelser 0 0 140 0 0

Andre transaktioner med aktionærerne -9,4 -56,8 0 0 0

Indfrielse af langfristede finansielle forpligtelser 0 0 -168 0 0

Aktietilbagekøb 0 -13 -10,6 -13,1 -237,8

Udbetalt udbytte -77,3 -73 -5,7 -69,9 -73,9

Provenu ved udnyttelse af aktieincitamentsprogrammer 0 0 0 0 26,4

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt -86,7 -142,8 -44,3 -83 -285,3

ÆNDRING I LIKVIDER  63,5 -66,3 257,6 116,3 -83,7

LIKVIDER 

Likvider pr. 1 Juli (primo) -170,9 -103,4 -365,1 -471 -389,6

Valutakursregulering af likvider pr. 1. Juli -0,7 -1,2 4,1 -10,4 2,3

Ændring i likvider 63,5 -66,3 257,6 116,3 -83,7

Likvider pr. 30. Juni (ultimo) -108,1 -170,9 -103,4 -365,1 -471
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Bilag 30: Reformuleret Pengestrømsopgørelse ICC 

 

 

Det frie cash flow er beregnet som led i reformuleringen af ICCs pengestrømsopgørelse, da dette er i fokus 

ved anvendelse af DCF-modellen. Det frie cash flow er nemlig er den genererede nettopengestrøm fra 

driften, der bestemmer virksomhedens evne til at imødekomme gælden og foretage udbetalinger til ejerne. 

Det skal dog pointeres at der er andre metoder til at beregne FCF en den anvendte, hvilke består i at beregne 

FCF udelukkende med udgangspunkt i den reformulerede resultatopgørelse samt balance. Da der ofte er 

forskel i resultaterne afhængigt af den anvendte metode, anvendes udelukkende den reformulerede 

pengestrømsopgørelse. Forskellen i resultaterne skyldes at reformuleringerne af virksomhedens officielle 

opgørelser medfører en del antagelser, da disse ikke på forhånd er opdelt i drift- og finansiering og 

oplysninger i noterne er beskedne, jf. Ole Sørensen s. 244. 

ICC 

Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09

Rapporteret pengestrøm fra driftsaktivitet 258,4 179,7 424,4 335,1

Modtagne finansielle indtægter 11,6 23 18,6 31,5

Betalte finansielle udgifter -19,5 -29,5 -27,2 -42,3

Netto renteudbetalinger -7,9 -6,5 -8,6 -10,8

Skattefordel (25 pct.) 2,0 1,6 2,2 2,7

Netto renteudbetalinger (efter skat) -5,9 -4,9 -6,5 -8,1

264,3 184,6 430,9 343,2

Rapporteret pengestrøm fra investering -108,2 -103,2 -122,5 -135,8

Investering i driftslikviditet -1 2 -1 -1

-109 -101 -123 -136

Korrigeret frit cash flow (FCF) 155,6 83,5 307,7 206,8

Finansieringsstrømme til fordringshaverne: 

Gældsfinansiering:

Provenu ved optagelse af langfristede 

finansielle forpligtelser 0 0 -140 0

Indfrielse af langfristede finansielle 

forpligtelser 0 0 168 0

Provenu ved udnyttelse af 

aktieincitamentsprogrammer 0 0 0 0

Netto renteudbetalinger (efter skat) 5,9 4,9 6,5 8,1

Ændring i fin. Aktiver (inkl. Kursregulering) 62,8 -65,1 261,7 105,9

68,7 -60,2 296,2 114,0

Egenkapitalfinansiering:

Udbetalt udbytte 77,3 73 5,7 69,9

Aktietilbagekøb 0 13 10,6 13,1

Andre transaktioner med aktionærerne 9,4 56,8 0 0

86,7 142,8 16,3 83

Korrigeret frit cash flow (FCF) 155,4 82,6 312,5 197,0
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Bilag 31: Budgetforudsætninger – Basis scenarie  

Historisk vækst fordelt på segmenter: 

 

Budgettering af salgsvækst opdelt på brand og segmenter: 

 

Historisk vækst i koncernens samlede omsætning: 

 

Segment 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 CAGR Gns. 

Premium 1963 1895 1661 1649

Årlig vækst i procent 3,6% 14,1% 0,7%

Mid market 1426 1594 1468 1613

Årlig vækst i procent -10,5% 8,6% -9,0%

Fast Fashion 395 394 331 296

Årlig vækst i procent 0,3% 19,0% 11,8%

i alt 3784 3883 3460 3558

10,4%

-4%

6%

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Premium 

Tiger of Sweden 696 766 843 927 1001 1081 1146 1215 1251 1289

Vækst i omsætningen 10% 10% 10% 10% 8% 8% 6% 6% 3% 3%

By Malene Birger 283 294 309 327 354 389 428 462 490 519

Vækst i omsætningen 4% 4% 5% 6% 8% 10% 10% 8% 6% 6%

Peak Performance 961 952 952 961 980 1000 1020 1030 1041 1051

Vækst i omsætningen -1% -1% 0% 1% 2% 2% 2% 1% 1% 1%

Designers Remix 84,39 83 82 83 84 86 89 92 96 99

Vækst i omsætningen -3% -2% -1% 1% 2% 2% 3% 4% 4% 3%

Samlet omsætning 2025 2095 2185 2298 2419 2556 2682 2799 2877 2957

Vækst i omsætningen 3,2% 3,4% 4,3% 5,2% 5,3% 5,7% 4,9% 4,4% 2,8% 2,8%

Mid Market 

InWear 363 355 348 341 338 338 338 341 345 348

Vækst i omsætningen -2% -2% -2% -2% -1% 0% 0% 1% 1% 1%

Martinique 277 274 274 274 274 274 277 280 283 286

Vækst i omsætningen -1% -1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1%

Part Two 256 264 272 280 289 297 306 312 322 331

Vækst i omsætningen 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 3% 3%

Samlet omsætning 896 894 895 896 901 910 921 934 949 965

Vækst i omsætningen -37% -0,3% 0,1% 0,1% 0,6% 1,0% 1,3% 1,3% 1,7% 1,7%

Fast Fashion

Saint Tropez 326,35 349 381 415 452 488 523 554 587 622

Vækst i omsætningen 7% 7% 9% 9% 9% 8% 7% 6% 6% 6%

Soaked in Luxury 105,3 118 130 143 150 157 165 170 174 177

Vækst i omsætningen 17% 12% 10% 10% 5% 5% 5% 3% 2% 2%

Samlet omsætning 432 467 510 558 602 646 688 724 761 799

Vækst i omsætningen 9,3% 8,2% 9,3% 9,3% 8,0% 7,3% 6,5% 5,3% 5,1% 5,1%

Samlet omsætning 3353 3456 3590 3752 3922 4111 4291 4457 4587 4722

-11,4% 3,1% 3,9% 4,5% 4,5% 4,8% 4,4% 3,9% 2,9% 2,9%

CAGR Gns. 3,9%

Historisk udvikling 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 CARG Gns.

Nettoomsætning 2.820,60 3.022,0 3.353,8 3.737,2 3.621,1 3.495,3 3.925,4 3.819,1

Vækst i procent 7,1% 11,0% 11,4% -3,1% -3,5% 12,3% -2,7% 4,4%
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Bilag 32: Budget og værdiansættelse – Basis scenarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskabsår 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Terminal 

Resultatopgørelse mio. DKK

Nettoomsætning 3353 3456 3590 3752 3922 4111 4291 4457 4587 4722 4864

Driftsoverskud fra salg (EBIT) 134 173 251 338 353 370 386 446 459 472 486

Driftsoverskud fra salg (NOPAT) 104 134 195 262 274 287 300 346 356 366 377

Usædvanelige poster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Samlet driftsoverskud 104 134 195 262 274 287 300 346 356 366 377

Netto finansielle omkostninger 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8

Nettooverskud 97 127 188 254 266 279 292 338 348 358 369

Balance ultimo  mio. DKK 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2023

Anlægskapital 805 829 844 900 922 946 966 980 963 944 973

Arbejdskapital 412 425 395 413 392 411 429 441 454 449 462

Netto driftsaktiver 1217 1254 1239 1313 1314 1357 1395 1422 1417 1393 1435

Netto finansielle forpligtelser 545 561 554 588 588 607 624 636 634 623 642

Egenkapital 672 693 684 725 726 750 771 785 783 770 793

Samlet finansiering 1217 1254 1239 1313 1314 1357 1395 1422 1417 1393 1435

Pengestrømsopgørelse mio. DKK 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Terminal 

Samlet driftsoverskud 104 134 195 262 274 287 300 346 356 366 377

 - Δ Netto driftsaktiver  -186 37 -16 74 1 43 38 27 -4 -24 42

Frit cash flow (FCF) -82 171 179 337 275 330 338 373 352 342 419

Gældsfinansiering 43 -9 14 -26 7 -11 -9 -4 10 19 -10

Nettodividende 246 106 197 213 266 256 271 323 350 372 346

Samlet finansiering 289 97 211 188 273 244 262 319 360 391 336

Residualindkomst -29,3 18,5 75,8 144,3 149,2 162,3 170,8 213,3 220,9 231,8 245,1

DCF mio. DKK 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Terminal 

Samlet driftsoverskud 104 134 195 262 274 287 300 346 356 366 377

 - Δ Netto driftsaktiver  -186 37 -16 74 1 43 38 27 -4 -24 42

Frit cash flow (FCF) -82 171 179 337 275 330 338 373 352 342 419

Diskonteringsfaktor 0,9132 0,8340 0,7617 0,6956 0,6352 0,5801 0,5298 0,4838 0,4418 0,4035 0,3685

PV af FCF -75 143 137 234 175 191 179 180 155 138 154

Summen af PV FCF 1457

Terminalperiode 2448

Virksomhedens værdi 3905 WACC 9,50%

Markedsværdi af NFF 545 g 3,0%

Aktionærværdi 3360

Antal udestående aktier (mio. stk.) 16,4

Værdi pr. aktie 205
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Bilag 33: Konkurrenternes kapitalstruktur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inditex 1000 EUR 2008 2009 2010 2011 2012

Markedsværdi af egenkapital MVE 18.589.161         28.413.777         34.395.624         41.561.379         64.327.697         

Markedsværdi af gæld NFF 30439 -463893 -1949333 -1943369 -2318772

Enterprisevalue EV 18.619.600         27.949.884         32.446.291         39.618.010         62.008.925         

MVE/EV E/(E+D) 99,84% 101,66% 106,01% 104,91% 103,74%

NFF/EV D/(E+D) 0,16% -1,66% -6,01% -4,91% -3,74%

H&M Mio. SEK 2008 2009 2010 2011 2012

Markedsværdi af egenkapital MVE 244.123 346.407 390.597 339.621 355.509

Markedsværdi af gæld NFF 17.785 16.511 13.670 18.770 21.360

Enterprisevalue EV 261.908 362.918 404.267 358.391 376.869

MVE/EV E/(E+D) 93,21% 95,45% 96,62% 94,76% 94,33%

NFF/EV D/(E+D) 6,79% 4,55% 3,38% 5,24% 5,67%
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Bilag 34: Estimering af Beta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato ICC Mid Cap ICC Mid Cap 

Ugebasis Kurs Kurs Return Return 

2013-11-08 149 289,13 0,0% -3,7%

2013-11-01 149 292,8 -7,5% -3,2%

2013-10-24 156,5 296,04 1,5% 6,8%

2013-10-17 155 289,21 3,0% 5,0%

2013-10-10 152 284,24 -4,5% -3,8%

2013-10-03 156,5 288 -12,5% 0,6%

2013-09-27 169 287,37 -3,0% 2,8%

2013-09-20 172 284,61 5,0% 7,0%

2013-09-13 167 277,65 4,0% 6,1%

2013-09-06 163 271,58 0,0% 6,8%

2013-08-30 163 264,82 2,5% -0,5%

2013-08-23 160,5 265,28 18,0% 1,4%

2013-08-16 142,5 263,92 -7,5% 0,4%

2013-08-09 150 263,57 8,0% 3,1%

2013-08-02 142 260,42 12,0% 4,2%

2013-07-26 130 256,24 1,5% 0,1%

2013-07-19 128,5 256,14 -1,0% 2,3%

2013-07-12 129,5 253,82 4,0% 7,4%

2013-07-05 125,5 246,39 3,5% 2,2%

2013-06-28 122 244,2 7,0% 1,8%

2013-06-21 115 242,43 -4,0% -0,3%

2013-06-14 119 242,71 -7,5% -8,5%

2013-06-07 126,5 251,26 -6,5% -1,6%

2013-05-31 133 252,9 9,5% 2,4%

2013-05-24 123,5 250,51 -6,5% -0,1%

2013-05-17 130 250,62 14,0% 5,5%

2013-05-10 116 245,09 1,0% 3,4%

2013-05-03 115 241,71 -4,0% 3,4%

2013-04-26 119 238,31 1,0% 3,5%

2013-04-19 118 234,83 -7,0% -3,8%

2013-04-12 125 238,61 -9,5% 4,7%

2013-04-05 134,5 233,9 0,5% -4,1%

2013-03-29 134 238,01 -1,0% 1,1%

2013-03-22 135 236,91 0,5% -1,3%

2013-03-15 134,5 238,18 5,0% 4,7%

2013-03-08 129,5 233,5 2,5% 9,9%

2013-03-01 127 223,58 -1,0% 4,7%

2013-02-22 128 218,84 -6,0% 0,4%

2013-02-15 134 218,46 9,5% 3,2%

2013-02-08 124,5 215,28 -4,5% -1,1%

2013-02-01 129 216,39 -6,0% -1,3%

2013-01-25 135 217,66 0,5% 5,7%

2013-01-18 134,5 211,95 6,5% 2,6%

2013-01-11 128 209,35 -5,0% 2,8%

2013-01-04 133 206,53 1,5% 4,4%

2012-12-27 131,5 202,16 4,0% 0,4%

2012-12-20 127,5 201,8 7,0% 0,6%

2012-12-13 120,5 201,19 2,0% -1,0%

2012-12-06 118,5 202,16 9,0% 5,1%

2012-11-29 109,5 197,04 0,0% -0,3%

2012-11-22 109,5 197,31 -2,5% 0,9%

2012-11-15 112 196,4 -4,0% -6,3%

2012-11-08 116 202,75 16,5% -1,7%

2012-11-01 99,5 204,4 -2,5% -1,8%

2012-10-24 102 206,15 2,0% 0,9%

2012-10-17 100 205,27 -3,5% 0,6%

2012-10-10 103,5 204,67 4,5% -0,4%

2012-10-03 99 205,08 -3,0% 1,6%

2012-09-27 102 203,51 0,0% -1,7%

Dato ICC Mid Cap ICC Mid Cap 

Månedsbasis Kurs Kurs Return Return 

2013-11-01 149 292,8 -18,0% 5,7%

2013-10-01 167 287,08 3,5% 20,1%

2013-09-02 163,5 266,98 22,5% 7,4%

2013-08-01 141 259,61 17,5% 13,5%

2013-07-01 123,5 246,08 -6,0% -5,6%

2013-06-03 129,5 251,7 17,5% 11,1%

2013-05-01 112 240,6 -22,0% 2,6%

2013-04-01 134 238,01 7,0% 14,4%

2013-03-01 127 223,58 -2,0% 7,2%

2013-02-01 129 216,39 -5,0% 14,6%

2013-01-01 134 201,77 19,0% 2,7%

2012-12-03 115 199,04 15,5% -5,4%

2012-11-01 99,5 204,4 -3,0% -0,6%

2012-10-01 102,5 205,01 9,0% 3,7%

2012-09-03 93,5 201,32 4,0% 8,9%

2012-08-01 89,5 192,4 -8,5% 6,7%

2012-07-02 98 185,74 -5,5% 2,5%

2012-06-01 103,5 183,24 -11,0% -17,2%

2012-05-01 114,5 200,44 -4,0% 1,8%

2012-04-02 118,5 198,69 -4,5% 4,5%

2012-03-01 123 194,18 17,5% 10,8%

2012-02-01 105,5 183,4 1,0% 10,2%

2012-01-02 104,5 173,24 -7,0% 7,3%

2011-12-01 111,5 165,9 -27,5% 2,1%

2011-11-01 139 163,79 1,5% 3,4%

2011-10-03 137,5 160,38 -22,0% -11,0%

2011-09-01 159,5 171,35 -35,5% -21,7%

2011-08-02 195 193,06 -25,0% -8,2%

2011-07-01 220 201,25 -18,5% -10,9%

2011-06-01 238,5 212,19 11,5% 0,7%

2011-05-02 227 211,45 0,0% 1,0%

2011-04-01 227 210,41 1,0% -6,9%

2011-03-01 226 217,33 -23,5% -9,0%

2011-02-01 249,5 226,36 -32,5% 1,7%

2011-01-03 282 224,62 28,5% 9,7%

2010-12-01 253,5 214,92 8,5% 3,6%

2010-11-02 245 211,29 7,5% 5,9%

2010-10-01 237,5 205,36 27,5% 5,2%

2010-09-01 210 200,14 30,0% -8,7%

2010-08-02 180 208,86 10,5% 10,1%

2010-07-01 169,5 198,8 -42,5% -10,6%

2010-06-01 212 209,39 -58,0% -20,8%

2010-05-03 270 230,22 29,0% 7,3%

2010-04-06 241 222,88 1,0% 15,3%

2010-03-01 240 207,63 46,0% 0,8%

2010-02-01 194 206,82 14,5% 8,9%

2010-01-01 179,5 197,9 7,0% 2,2%

2009-12-01 172,5 195,67 33,5% -2,4%

2009-11-02 139 198,06 4,5% -4,2%

2009-10-01 134,5 202,27 18,5% 3,1%

2009-09-01 116 199,14 13,0% 13,0%

2009-08-03 103 186,16 -0,5% 11,6%

2009-07-01 103,5 174,57 -7,5% -8,1%

2009-06-01 111 182,71 21,0% 16,3%

2009-05-01 90 166,45 25,0% 25,4%

2009-04-01 65 141,09 14,0% -6,9%

2009-03-02 51 148,03 4,7% -19,5%

2009-02-02 46,3 167,51 4,2% 6,8%

2009-01-01 42,1 160,73 -15,9% -10,7%
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2012-09-20 102 205,17 1,5% -0,8%

2012-09-13 100,5 205,92 5,0% 2,3%

2012-09-06 95,5 203,64 4,0% 7,0%

2012-08-29 91,5 196,65 -0,5% 0,5%

2012-08-28 92 196,13 0,5% 0,2%

2012-08-27 91,5 195,94 -1,5% 0,4%

2012-08-24 93 195,55 2,0% -1,2%

2012-08-17 91 196,71 2,0% -0,2%

2012-08-10 89 196,86 -2,0% 3,0%

2012-08-03 91 193,86 -2,5% 1,0%

2012-07-27 93,5 192,82 0,5% 0,7%

2012-07-20 93 192,15 2,0% 4,4%

2012-07-13 91 187,74 -4,0% 0,7%

2012-07-06 95 187,08 -2,5% 2,1%

2012-06-29 97,5 185,01 -4,5% 1,5%

2012-06-22 102 183,51 -1,5% 1,0%

2012-06-15 103,5 182,46 1,5% -3,1%

2012-06-08 102 185,56 -1,5% 2,3%

2012-06-01 103,5 183,24 -3,5% -5,5%

2012-05-25 107 188,76 2,0% -0,5%

2012-05-18 105 189,28 -10,0% -5,9%

2012-05-11 115 195,14 -3,5% -4,7%

2012-05-04 118,5 199,85 4,0% 2,0%

2012-04-27 114,5 197,82 -6,5% -1,1%

2012-04-20 121 198,92 1,0% 1,8%

2012-04-13 120 197,13 -1,5% -1,6%

2012-04-06 121,5 198,76 4,5% 3,0%

2012-03-30 117 195,77 -6,0% -3,3%

2012-03-23 123 199,07 -3,0% -2,1%

2012-03-16 126 201,17 1,5% 3,0%

2012-03-09 124,5 198,16 -1,5% 3,3%

2012-03-02 126 194,81 9,5% 6,9%

2012-02-24 116,5 187,89 3,5% 0,3%

2012-02-17 113 187,64 -4,0% 0,5%

2012-02-10 117 187,16 7,0% -0,3%

2012-02-03 110 187,49 5,5% 4,0%

2012-01-27 104,5 183,45 -2,5% 0,8%

2012-01-20 107 182,69 -25,5% 3,0%

2012-01-13 132,5 179,7 19,5% 5,1%

2012-01-06 113 174,56 12,5% 6,0%

2011-12-29 100,5 168,56 -1,0% 1,7%

2011-12-22 101,5 166,83 0,5% 2,5%

2011-12-15 101 164,35 -10,0% -3,8%

2011-12-08 111 168,19 -0,5% 2,3%

2011-12-01 111,5 165,9 -3,5% 5,4%

2011-11-25 115 160,48 -4,0% -4,1%

2011-11-18 119 164,58 0,5% -2,2%

2011-11-11 118,5 166,76 -16,5% 0,9%

2011-11-04 135 165,85 -11,0% -5,2%

2011-10-27 146 171,04 11,0% 7,9%

2011-10-20 135 163,1 -2,5% 0,4%

2011-10-13 137,5 162,67 -1,5% 3,0%

2011-10-06 139 159,66 3,0% -1,2%

2011-09-30 136 160,87 1,0% 2,8%

2011-09-23 135 158,07 -3,0% -6,5%

2011-09-16 138 164,56 0,0% 1,8%

2011-09-09 138 162,75 -12,0% -6,1%

2011-09-02 150 168,85 7,0% 3,8%

2011-08-26 143 165,07 -9,0% -4,1%

2011-08-19 152 169,17 -16,0% -6,2%

2011-08-11 168 175,33 -17,0% -12,0%
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Beta: Dataplot månedsbasis  

 

Beta: Dataplot ugebasis 36 måneder  

 

Beta: Dataplot ugebasis 24 måneder  
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Bilag 35: Tilgængelige bud på ICC´s beta  

Kilde Beta 

www.reuters.com  1,13 

www.thomsonone.com   1,13 

www.proinvestor.dk  0,77 

www.markets.ft.com  1,13 

www.danskaktieanalyse.dk  1,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reuters.com/
http://www.thomsonone.com/
http://www.proinvestor.dk/
http://www.markets.ft.com/
http://www.danskaktieanalyse.dk/
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Bilag 36: Budgetforudsætninger – Best-case scenarie  

 

 

 

 

 

 

 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Premium 

Tiger of Sweden 696 766 843 927 1010 1101 1189 1284 1361 1416

Vækst i omsætningen 10% 10% 10% 10% 9% 9% 8% 8% 6% 4%

By Malene Birger 283 297 315 334 360 396 436 471 499 529

Vækst i omsætningen 4% 5% 6% 6% 8% 10% 10% 8% 6% 6%

Peak Performance 981 991 1000 1010 1031 1051 1072 1083 1094 1105

Vækst i omsætningen 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 1% 1%

Designers Remix 86,13 85 84 85 87 89 91 95 99 103

Vækst i omsætningen -1% -1% -1% 1% 2% 2% 3% 4% 4% 4%

Samlet omsætning 2046 2139 2242 2356 2488 2638 2789 2933 3053 3153

Vækst i omsætningen 4,2% 4,5% 4,8% 5,1% 5,6% 6,0% 5,7% 5,2% 4,1% 3,3%

Mid Market 

InWear 363 355 348 341 338 338 338 341 345 348

Vækst i omsætningen -2% -2% -2% -2% -1% 0% 0% 1% 1% 1%

Martinique 277 274 274 274 274 274 277 280 283 286

Vækst i omsætningen -1% -1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1%

Part Two 264 277 291 306 321 337 354 371 390 409

Vækst i omsætningen 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Samlet omsætning 904 907 914 921 933 949 969 993 1017 1043

Vækst i omsætningen -37% 0,4% 0,7% 0,8% 1,3% 1,7% 2,1% 2,5% 2,5% 2,5%

Fast Fashion

Saint Tropez 329,4 356 391 430 474 521 568 619 668 715

Vækst i omsætningen 8% 8% 10% 10% 10% 10% 9% 9% 8% 7%

Soaked in Luxury 105,3 118 130 143 150 157 165 170 174 177

Vækst i omsætningen 17% 12% 10% 10% 5% 5% 5% 3% 2% 2%

Samlet omsætning 435 474 521 573 623 678 733 789 842 892

Vækst i omsætningen 10,1% 9,0% 10,0% 10,0% 8,8% 8,8% 8,1% 7,6% 6,7% 6,0%

Samlet omsætning 3384 3519 3677 3851 4045 4265 4491 4715 4913 5088

-10,6% 4,0% 4,5% 4,7% 5,0% 5,4% 5,3% 5,0% 4,2% 3,6%

CAGR Gns. 3,5%

År 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Terminal 

EBIT-margin 5% 7% 7% 9% 9% 10% 10% 10% 10% 11% 12%

AOH (Inverse) 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Terminal 

Anlægskapital 0,245 0,245 0,245 0,250 0,250 0,250 0,245 0,245 0,244 0,243 0,243

Arbejdskapital 0,123 0,123 0,110 0,110 0,100 0,100 0,100 0,099 0,099 0,095 0,095

Netto driftsaktiver 0,368 0,368 0,355 0,36 0,35 0,350 0,345 0,344 0,343 0,338 0,338

Vækst i NDA 0,0% -3,5% 1,4% -2,8% 0,0% -1,4% -0,3% -0,3% -1,5% 0,0%
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Regnskabsår 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Terminal 

Resultatopgørelse mio. DKK

Nettoomsætning 3384 3519 3677 3851 4045 4265 4491 4715 4913 5088 5241

Driftsoverskud fra salg (EBIT) 169 246 257 347 364 426 449 471 491 560 629

Driftsoverskud fra salg (NOPAT) 131 191 200 269 282 331 348 366 381 434 488

Usædvanelige poster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Samlet driftsoverskud 131 191 200 269 282 331 348 366 381 434 488

Netto finansielle omkostninger 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11

Nettooverskud 124 183 192 260 274 322 339 356 371 424 477

Balance ultimo  mio. DKK 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2023

Anlægskapital 829 862 901 963 1011 1066 1100 1155 1199 1236 1273

Arbejdskapital 416 433 404 424 404 426 449 467 486 483 498

Netto driftsaktiver 1245 1295 1305 1386 1416 1493 1549 1622 1685 1720 1771

Netto finansielle forpligtelser 593 617 622 660 674 711 738 773 803 819 844

Egenkapital 652 678 683 726 741 782 811 849 882 900 927

Samlet finansiering 1245 1295 1305 1386 1416 1493 1549 1622 1685 1720 1771

Pengestrømsopgørelse mio. DKK 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Terminal 

Samlet driftsoverskud 131 191 200 269 282 331 348 366 381 434 488

 - Δ Netto driftsaktiver  -158 50 10 81 29 77 57 73 63 35 52

Frit cash flow (FCF) -27 241 210 350 312 408 405 439 444 469 540

Gældsfinansiering -5 -16 3 -30 -5 -27 -17 -25 -20 -6 -14

Nettodividende 293 157 186 218 258 281 309 318 338 405 450

Samlet finansiering 287 142 190 188 253 254 292 293 318 400 436

DCF mio. DKK 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Terminal 

Samlet driftsoverskud 131 191 200 269 282 331 348 366 381 434 488

 - Δ Netto driftsaktiver  -158 50 10 81 29 77 57 73 63 35 52

Frit cash flow (FCF) -27 241 210 350 312 408 405 439 444 469 540

Diskonteringsfaktor 0,9132 0,8340 0,7617 0,6956 0,6352 0,5801 0,5298 0,4838 0,4418 0,4035 0,3685

PV af FCF -24 201 160 243 198 237 215 212 196 189 199

Summen af PV FCF 1827

Terminalperiode 3151

Virksomhedens værdi 4978 WACC 9,50%

Markedsværdi af NFF 593 g 3,0%

Aktionærværdi 4384

Antal udestående aktier (mio. stk.) 16,4

Værdi pr. aktie 267
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2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Premium 

Tiger of Sweden 684 738 797 861 930 1004 1065 1129 1163 1197

Vækst i omsætningen 8% 8% 8% 8% 8% 8% 6% 6% 3% 3%

By Malene Birger 283 294 306 318 331 344 358 372 387 403

Vækst i omsætningen 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

Peak Performance 961 952 952 961 980 1000 1020 1030 1041 1051

Vækst i omsætningen -1% -1% 0% 1% 2% 2% 2% 1% 1% 1%

Designers Remix 84,39 83 82 83 84 86 89 92 96 99

Vækst i omsætningen -3% -2% -1% 1% 2% 2% 3% 4% 4% 3%

Samlet omsætning 2012 2067 2137 2223 2326 2435 2531 2623 2686 2750

Vækst i omsætningen 2,5% 2,7% 3,4% 4,0% 4,6% 4,7% 4,0% 3,6% 2,4% 2,4%

Mid Market 

InWear 363 355 348 341 338 338 338 341 345 348

Vækst i omsætningen -2% -2% -2% -2% -1% 0% 0% 1% 1% 1%

Martinique 277 274 274 274 274 274 274 274 274 274

Vækst i omsætningen -1% -1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Part Two 251 254 257 259 262 264 267 270 272 275

Vækst i omsætningen 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Samlet omsætning 891 884 879 875 874 877 879 885 891 898

Vækst i omsætningen -37% -0,8% -0,5% -0,5% -0,1% 0,3% 0,3% 0,7% 0,7% 0,7%

Fast Fashion

Saint Tropez 326,35 349 381 415 452 488 523 554 587 622

Vækst i omsætningen 7% 7% 9% 9% 9% 8% 7% 6% 6% 6%

Soaked in Luxury 105,3 118 130 143 150 157 165 170 174 177

Vækst i omsætningen 17% 12% 10% 10% 5% 5% 5% 3% 2% 2%

Samlet omsætning 432 467 510 558 602 646 688 724 761 799

Vækst i omsætningen 9,3% 8,2% 9,3% 9,3% 8,0% 7,3% 6,5% 5,3% 5,1% 5,1%

Samlet omsætning 3335 3418 3526 3656 3802 3957 4098 4233 4338 4447

-11,9% 2,5% 3,2% 3,7% 4,0% 4,1% 3,6% 3,3% 2,5% 2,5%

CAGR Gns. 1,9%

År 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Terminal 

EBIT-margin 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

AOH (Inverse) 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Terminal 

Anlægskapital 0,240 0,240 0,235 0,240 0,235 0,230 0,225 0,220 0,210 0,200 0,200

Arbejdskapital 0,125 0,125 0,125 0,126 0,126 0,126 0,126 0,126 0,127 0,127 0,127

Netto driftsaktiver 0,365 0,365 0,360 0,366 0,361 0,356 0,351 0,346 0,337 0,327 0,327

Vækst i NDA 0,0% -1,4% 1,7% -1,4% -1,4% -1,4% -1,4% -2,6% -3,0% 0,0%
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Regnskabsår 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Terminal 

Resultatopgørelse mio. DKK

Nettoomsætning 3335 3418 3526 3656 3802 3957 4098 4233 4338 4447 4580

Driftsoverskud fra salg (EBIT) 133 137 141 146 152 158 164 169 174 178 183

Driftsoverskud fra salg (NOPAT) 104 106 109 113 118 123 127 131 135 138 142

Usædvanelige poster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Samlet driftsoverskud 104 106 109 113 118 123 127 131 135 138 142

Netto finansielle omkostninger 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9

Nettooverskud 96 98 102 105 110 114 118 122 126 129 133

Balance ultimo  mio. DKK 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2023

Anlægskapital 800 820 829 877 893 910 922 931 911 889 916

Arbejdskapital 417 427 441 461 479 499 516 533 551 565 582

Netto driftsaktiver 1217 1248 1270 1338 1372 1409 1439 1465 1462 1454 1498

Netto finansielle forpligtelser 580 594 605 637 654 671 685 698 697 693 714

Egenkapital 637 653 665 701 719 738 753 767 765 761 784

Samlet finansiering 1217 1248 1270 1338 1372 1409 1439 1465 1462 1454 1498

Pengestrømsopgørelse mio. DKK 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Terminal 

Samlet driftsoverskud 104 106 109 113 118 123 127 131 135 138 142

 - Δ Netto driftsaktiver  -186 30 22 68 34 36 30 26 -3 -8 44

Frit cash flow (FCF) -83 136 131 182 152 159 157 157 132 130 186

Gældsfinansiering 8 -7 -3 -24 -8 -9 -5 -3 10 13 -12

Nettodividende 280 83 90 69 91 95 103 109 127 133 110

Samlet finansiering 288 76 87 45 84 87 97 105 137 146 99

DCF mio. DKK 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Terminal 

Samlet driftsoverskud 104 106 109 113 118 123 127 131 135 138 142

 - Δ Netto driftsaktiver  -186 30 22 68 34 36 30 26 -3 -8 44

Frit cash flow (FCF) -83 136 131 182 152 159 157 157 132 130 186

Diskonteringsfaktor 0,9132 0,8340 0,7617 0,6956 0,6352 0,5801 0,5298 0,4838 0,4418 0,4035 0,3685

PV af FCF -76 114 100 127 97 92 83 76 58 53 68

Summen af PV FCF 724

Terminalperiode 1085

Virksomhedens værdi 1809 WACC 9,50%

Markedsværdi af NFF 580 g 3,0%

Aktionærværdi 1229

Antal udestående aktier (mio. stk.) 16,4

Værdi pr. aktie 75


