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I C  G R O U P

 

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 
1. JULI 2018 TIL 30. SEPTEMBER 2018 
 

Nettoomsætningen for koncernens fortsættende aktiviteter blev 379 mio. DKK (464 mio. DKK) i regnskabsårets første kvartal svarende til 
en reduktion på 18,3% (15,8% i lokal valuta). Resultat af primær drift blev 14 mio. DKK (69 mio. DKK) før engangsomkostninger i relation 
til transformationen af IC Group, og EBIT-marginen blev 3,7% mod 14,9% sidste år. Inklusive de omtalte engangsomkostninger blev resultat 
af primær drift 8 mio. DKK svarende til en EBIT-margin på 2,1%. 

I Tiger of Sweden eksekverer brandet i overensstemmelse med den nuværende strategiplan, hvilket bl.a. afspejles i vækst i kommende 
kollektioner samt en styrket visuel identitet over for forbrugeren. I By Malene Birger arbejdes der målrettet på at tage brandet i en mere 
international retning, mens Saint Tropez’ performance i fysisk retail er udfordret af et svært retailklima, og en fokusering af butiksporteføljen 
pågår. 

Forventningerne for regnskabsåret 2018/19 for koncernen som helhed fastholdes på trods af svag performance i fysisk retail i alle kon-
cernens brands i regnskabsårets første kvartal, hvor vejrlig har bidraget negativt.  

 

Resultatudvikling for 1. kvartal 

 
Peak Performance er præsenteret som en ophørt aktivitet og præsenteres i en separat linje i resultatopgørelsen som ’Resultat af ophørte 
aktiviteter’. Der er foretaget tilpasning af sammenligningstal. 
 

Resultatudvikling for fortsættende aktiviteter for 1. kvartal 
 
 Koncernens nettoomsætning blev 379 mio. DKK (464 mio. DKK) svarende til en reduktion på 18,3% (-15,8% i lokal valuta).  

Udviklingen var drevet i lige stor grad af engros- som retailkanalen – særligt de fysiske butikker. Der er ikke sket ændringer i antallet 
af butikker i regnskabsårets 1. kvartal. 

 Bruttoresultatet blev 205 mio. DKK (287 mio. DKK), og bruttomarginen faldt med 7,8%-point til 54,1%. En del af tilbagegangen i brut-
tomarginen kan tilskrives de gennemførte strukturelle ændringer samt salget af Peak Performance i 2017/18. Korrigeres der for de 
gennemførte strukturelle ændringer samt salget af Peak Performance i 2017/18, ville bruttomarginen have været ca. 59,1%. Den 
resterende nedgang i bruttomarginen skyldes højere rabatter og varelagernedskrivninger i forhold til 1. kvartal sidste år. 

 Kapacitetsomkostningerne faldt med 21 mio. DKK til 197 mio. DKK. Faldet kan delvist tilskrives, at ca. 10 mio. DKK i fee-indtægter 
for logistikserviceydelser til Peak Performance i 1. kvartal 2018/19 er medtaget under ’Andre driftsindtægter’, mens de i samme 
periode sidste år var medtaget i bruttoresultatet. Det resterende fald kan tilskrives lavere distributionsrelaterede omkostninger samt 
besparelser i Saint Tropez. Som følge af omsætningsreduktionen steg omkostningsprocenten dog til 52,0% mod 47,0% året før.  

 Resultat af primær drift blev 14 mio. DKK (69 mio. DKK) før engangsomkostninger i relation til transformationen af IC Group, og EBIT-
marginen blev 3,7% mod 14,9% sidste år. Inklusive de omtalte engangsomkostninger blev resultat af primær drift 8 mio. DKK sva-
rende til en EBIT-margin på 2,1%. 

 Arbejdskapitalen pr. 30. september 2018 udgjorde 246 mio. DKK svarende til et fald på 319 mio. DKK i forhold til samme periode 
sidste år, primært drevet af frasalget af Peak Performance. Arbejdskapitalen udgjorde 17,0% af den 12 måneders løbende nettoom-
sætning mod 20,9% på samme tid sidste år. 

  

 Selskabsmeddelelse nr. 33 / 2018

 
Nettoomsætning  

mio. DKK Omsætningsvækst 
Resultat af primær drift 

mio. DKK EBIT-margin 

 
1. kvartal 
2018/19 

1. kvartal 
2017/18 

Vækst i  
lokal  

valuta 
Rapporteret 

vækst 
1. kvartal 
2018/19 

1. kvartal 
2017/18 

1. kvartal 
2018/19 

1. kvartal 
2017/18 

Tiger of Sweden  226   266  -11,5% -15,0% 28  47  12,4% 17,7% 
By Malene Birger 81  96  -14,0% -15,6%  -3  8  -3,7% 8,3% 
Saint Tropez 51  76  -31,7% -32,9%  -8   -3  -15,7% -3,9% 
Designers Remix 21  26  -19,2% -19,2% 3  6  14,3% 23,1% 

Rapporteringspligtige segmenter 379  464  -15,8% -18,3% 20  58  5,3% 12,5% 
Centrale funktioner mv. -  -   n.m   n.m   -6  11   n.m   n.m  
Fortsættende aktiviteter  
   før engangsomkostninger 379  464  -15,8% -18,3% 14  69  3,7% 14,9% 
Engangsomkostninger -  -  -  -   -6  -  - - 

Fortsættende aktiviteter 379  464  -15,8%  n.m  8  69  2,1% 14,9% 
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Uændrede forventninger til regnskabsåret 2018/19 for koncernen som helhed 

Forventningerne for regnskabsåret 2018/19 for koncernen som helhed fastholdes på trods af svag performance i fysisk retail i alle kon-
cernens brands i regnskabsårets første kvartal, hvor vejrlig har bidraget negativt. Forventningerne beror bl.a. på den indsigt, som vi har 
på nuværende tidspunkt i pre-order salget for resten af regnskabsåret samt de initiativer, der er planlagt og igangsat med henblik på at 
forbedre omsætningsudviklingen. 

For regnskabsåret 2018/19 forventes samlet set en flad omsætningsudvikling for koncernens brands, målt i lokal valuta. EBIT-marginen 
forventes at blive realiseret i niveauet 0-1% før de nedenfor nævnte engangsomkostninger. 

For Tiger of Sweden forventes vækst i omsætningen og en nominel indtjening på niveau med sidste år. Fremgangen vil hovedsageligt 
være drevet af international vækst i engrosomsætningen samt e-commerce, mens indtjeningen vil blive negativt påvirket af øgede medar-
bejderomkostninger samt marketing. 

For By Malene Birger forventes ligeledes omsætningsvækst og en nominel indtjening på niveau med sidste år. Væksten vil hovedsageligt 
være drevet af vækst i engrosomsætningen (tidligere: ”pre-order omsætning”) og e-commerce, mens indtjeningen vil blive negativt påvir-
ket af øgede medarbejderomkostninger.  

I Saint Tropez forventes en fortsat tilbagegang i omsætningen, mens den nominelle indtjening forventes at blive forbedret. Tilbagegangen 
i omsætningen vil være drevet af både engroskanalen samt retailkanalen, hvor en række butikker er blevet og vil blive lukket. Indtjenin-
gen vil være positivt påvirket af omkostningsreduktioner implementeret løbende igennem regnskabsåret 2017/18. 

Endelig forventes en tilbagegang i både omsætning og nominel indtjening i Designers Remix. Tilbagegangen vil hovedsageligt være drevet 
af en lavere engrosomsætning. 

Resultatet for centrale funktioner mv. vil blive negativt, idet det vil være påvirket af ændrede allokeringsprincipper for omkostningerne i 
koncernens centrale funktioner, samt udækkede hovedkontorsomkostninger efter salget af Peak Performance. De to udgør tilsammen 
ca. 30 mio. DKK.  

Engangsomkostninger i relation til transformation af koncernens struktur forventes fortsat at blive sammenlagt ca. 55 mio. DKK, hvoraf 
ca. 35 mio. DKK forventes i regnskabsåret 2018/19 og ca. 20 mio. DKK i regnskabsåret 2019/20. Fra regnskabsåret 2020/21 forven-
tes en årlig besparelse på ca. 25 mio. DKK. De præcise beløb samt fordelingen imellem de enkelte regnskabsår vil afhænge af imple-
menteringen af transformationen. 

Investeringer forventes på ca. 4% af årlig omsætning primært drevet af Tiger of Sweden. 

Overblik over forventninger (før engangsomkostninger)  

 

 
 
København, den 6. november 2018 
IC Group A/S 

Alexander Martensen-Larsen    
CEO   

 
Udtalelser om fremtiden 

Denne delårsrapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om koncernens fremtidige driftsresultater, økonomiske stil-
ling, varelagre, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger for både koncernens brands og koncernen som helhed. 
Udtalelser om fremtiden omfatter, men er ikke begrænset til, alle udtalelser som måtte forudsige, indikere eller forudsætte fremtidige 
resultater, præstationer eller bedrifter, og som kan gøre brug af ord som ”tror”, ”mener”, ”forventer”, ”skønner”, ”antager”, ”forudser”, 
”fortsætter”, ”regner med” eller ”påtænker” eller lignende ord med tilsvarende betydning. Udtalelserne er baseret på forventninger eller 
forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne rapport. Udsagn om fremtiden er for-
bundet med risici og usikkerhed, og en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for IC Group A/S’ kontrol, kan medføre, at den faktiske 
udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i delårsrapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne 
faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle 
forhold. Af denne grund kan udtalelser om fremtiden ikke regnes med som præcise forudsigelser af fremtidige resultater. 

Mio. DKK 
Realiseret 
2017/18 Oprindelig forventning 2018/19 Seneste forventning 2018/19 Status 

Omsætningsvækst målt i 
lokal valuta -3,9% flad omsætningsudvikling flad omsætningsudvikling Uændret 
Tiger of Sweden -9,0% omsætningsvækst omsætningsvækst Uændret 
By Malene Birger -4,0% omsætningsvækst omsætningsvækst Uændret 
Saint Tropez -15,3% omsætningstilbagegang omsætningstilbagegang Uændret 
Designers Remix -14,1% omsætningstilbagegang omsætningstilbagegang Uændret 
EBIT-margin 7,1% 0-1% 0-1% Uændret 
Tiger of Sweden 47  nominel indtjening på samme niveau nominel indtjening på samme niveau Uændret 
By Malene Birger 18  nominel indtjening på samme niveau nominel indtjening på samme niveau Uændret 
Saint Tropez  -20  forbedret nominel indtjening forbedret nominel indtjening Uændret 
Designers Remix  5  lavere nominel indtjening lavere nominel indtjening Uændret 
Investeringer 2,3% ca. 4% ca. 4% Uændret 
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HOVED- OG NØGLETAL 

 
1. kvartal 
2018/19 

1. kvartal 
2017/18 

År 
 2017/18 

Mio. DKK 3 mdr.  3 mdr. 12 mdr. 
    
RESULTATOPGØRELSE 1)    
Nettoomsætning  379   464   1.535  
Bruttoresultat  205   287   912  
Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 18  82   115  
Resultat af primær drift (EBIT) 8  69  57  
Finansielle poster, netto  -1  7  -10  
Resultat før skat 7  76  47  
Periodens resultat af fortsættende aktiviteter 6  59  36  
Periodens resultat af ophørte aktiviteter -  54   1.570  
Periodens resultat 6   113   1.606  
    
BALANCE     
Aktiver i alt  1.075   1.594   2.755  
Gennemsnitlig investeret kapital inklusive goodwill  786   1.042   614  
Arbejdskapital, netto  246   565   135  
Egenkapital i alt  460   718   2.294  
Minoritetsaktionærer 13  13  12  
Nettorentebærende gæld ultimo -68   141  -1.873  
    
PENGESTRØMSOPGØRELSE    
Pengestrømme fra driftsaktiviteter -90  -108   277  
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -35  -16   1.692  
Investeringer i materielle aktiver  -7  -14  -53  
Frit cash flow -125  -124   1.969  
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter -1.680  -  -79  
Ændring i likvider -1.805  -124   1.890  
    
FINANSIELLE NØGLETAL (%)    
Omsætningsvækst -18,3   -7,8  -10,4  
Bruttomargin 54,1  61,9  59,4  
Omkostningsprocent 52,0  47,0  55,7  
EBITDA-margin 4,7  17,7  7,5  
EBIT-margin 2,1  14,9  3,7  
Skattesats 23,0  23,1  23,0  
Egenkapitalforrentning 0,9  15,5  2,3  
Soliditetsgrad 42,8  45,0  83,3  
Afkast på investeret kapital 2)  -0,5  12,5  9,3  
Arbejdskapital netto i forhold til nettoomsætningen 3) 17,0  20,9  8,8  
Cash conversion -15,6   -0,9  34,5  
Finansiel gearing -14,8  19,6  -81,6  
    
AKTIERELATEREDE NØGLETAL    
Gennemsnitlige antal aktier eksklusive egne aktier udvandet (t.stk.) 15.555  16.648  16.648  
Børskurs ultimo perioden, DKK  62,9   136,5   160,2  
Resultat pr. aktie, DKK 0,3  6,6  96,3  
Resultat pr. aktie udvandet, DKK 0,3  6,6  96,3  
Cash flow pr. aktie udvandet, DKK  -5,8   -6,5  16,6  
Indre værdi pr. aktie udvandet, DKK 28,7  42,3   137,1  
Price earnings udvandet, DKK  209,7  20,7  1,7  
    
MEDARBEJDERE    
Antal ansatte omregnet til fuldtidsansatte ultimo  833   1.197   831  
    
ANTAL BUTIKKER (EGNE)    
Retailbutikker 67   120  67  
Koncessioner 43  43  43  
    

1) Sammenligningstal og nøgletal relateret til resultatopgørelsen er blevet tilpasset således at Peak Performance er udskilt som ophørte aktivi-
teter. 

2) Afkast på investeret kapital er beregnet som EBIT’s andel af investeret kapital (nøgletal er ikke tilpasset med Peak Performance udskilt som 
ophørte aktiviteter).  

3) Rullende 12 mdr. nettoomsætning (nøgletal er ikke tilpasset med Peak Performance udskilt som ophørte aktiviteter). 
    

Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens anbefalinger. 
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RESULTATUDVIKLING 
 

 

Tiger of Sweden har stærke rødder i klassiske skræddertraditioner og udvikler i dag modetøj til mænd og kvinder med en markant og stilsikker 
profil. Læs mere om Tiger of Sweden her: tigerofsweden.com 
 

Resultatudvikling i Tiger of Sweden 

Eksekveringen af Tiger of Sweden’s strategiplan, som er omtalt i årsrapporten for 2017/18, fortsætter med fuldt fokus, hvor de første 
positive tegn bl.a. ses ved, at indsalget på de kommende kollektioner viser vækst i forhold til sidste år. Brandets visuelle identitet er blevet 
opdateret med stor synlighed på brandets hjemmeside, som også har fået en funktionel opdatering for at lette indkøbsprocessen. I Kastrup 
Lufthavn har brandet åbnet en ny butik baseret på den nye visuelle identitet, og brandets øvrige butikker vil gradvist gennemgå en tilsva-
rende opdatering. Med henblik på at sikre den bedst mulige internationale strategi samt eksekveringen heraf, har ledelsen hos Tiger of 
Sweden engageret konsulenthuset McKinsey & Company.  

Nettoomsætningen i Tiger of Sweden faldt med 15,0% (-11,5% i lokal valuta) i 1. kvartal 2018/19 til 226 mio. DKK mod 266 mio. DKK året 
før. I engroskanalen faldt omsætningen med 13,6% som en konsekvens af lavere indsalg (ordreoptag) på efterårskollektionen, der blev 
realiseret i begyndelsen af kalenderåret 2018. Efterfølgende indsalg bekræfter, at Tiger of Sweden er på vej i den rigtige retning med vækst 
i de følgende kollektioner. I retailkanalen faldt omsætningen med 17,3%, og same-store omsætningen faldt med 18,9% drevet af lavere 
trafik i de fysiske butikker, mens omsætningen steg i e-commerce. Der er ikke sket ændringer i butiksporteføljen i 1. kvartal 2018/19. 

Geografisk set var tilbagegangen i omsætningen i 1. kvartal 2018/19 drevet af Norden. Uden for de nordiske markeder steg omsætningen, 
hvilket især kan tilskrives pæn vækst i Tyskland.  

I 1. kvartal 2018/19 var bruttomarginen lavere end året før, hvilket primært kan tilskrives et højere rabatniveau. Omkostningerne faldt som 
følge af lavere distributionsomkostninger i kvartalet, der mere end kompenserede for øgede personaleomkostninger i brandets hovedkvar-
ter og omkostninger til øgede marketingsaktiviteter. Faldet var dog ikke nok til at kompensere for udviklingen i omsætningen, hvorfor 
omkostningsprocenten steg. 

Resultat af primær drift for 1. kvartal 2018/19 blev 28 mio. DKK mod 47 mio. DKK året før. Resultatet svarer til en EBIT-margin på 12,4% 
mod 17,7% året før. 

For regnskabsåret 2018/19 som helhed forventes vækst i omsætningen og en nominel indtjening på niveau med sidste år. Fremgangen 
vil hovedsageligt være drevet af international vækst i engrosomsætningen samt e-commerce, mens indtjeningen vil blive negativt påvirket 
af øgede medarbejderomkostninger samt marketing. 

 

 

* heraf udgjorde nettoomsætningen for Vingåker Factory Outlet (multibrand outlet) 41 mio. DKK i 1. kvartal 2018/19 (48 mio. DKK). 

 

 

 1. kvartal 1. kvartal  
 2018/19 2017/18  
Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. Ændring, % 
Nettoomsætning  226   266  -15,0  
   Engros og franchise  140   162  -13,6  
   Retail, e-commerce og outlets 86   104  -17,3  
Omsætningsvækst i lokal valuta (%)  -11,5    
Same-store vækst (%)  -18,9    
Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 31  52  -40,4  
EBITDA-margin (%) 13,7  19,5   
Af- og nedskrivninger  -3   -5  -40,0  
Resultat af primær drift (EBIT) 28  47  -40,4  
EBIT-margin (%) 12,4  17,7   

 
Antal 

butikker 
Antal 

butikker  
Antal 

butikker 
Egne butikker 30.09.2018 30.09.2017 Ændring 30.06.2018 
Retailbutikker 18  21   -3  18  
Koncessioner 19  19  -  19  
I alt 37  40   -3  37  
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By Malene Birger er et højprofileret dansk designbrand med en international appel, der tilbyder ”affordable luxury” til kvinder. Læs mere om By 
Malene Birger her: bymalenebirger.com 
 

Resultatudvikling i By Malene Birger 

By Malene Birger arbejder forsat på at tage brandet i en mere international retning. Dette gælder især på produktsiden, hvor flere initiativer 
er og vil blive gennemført, ligesom kollektionernes udtryk generelt får en mere international drejning. Det gælder også i distributionen, hvor 
fokus er på at styrke samarbejdet og øge salget til By Malene Birgers største og vigtigste engroskunder samt på forsat at forbedre perfor-
mance og forbrugerens oplevelse af brandet i egne kanaler. 

Nettoomsætningen i 1. kvartal 2018/19 faldt med 15,6% (-14,0% i lokal valuta) til 81 mio. DKK (96 mio. DKK). Udviklingen var drevet af 
både engroskanalen, hvor omsætningen faldt med 16,2% grundet lavere ordreoptag og suppleringssalg, samt af retailkanalen, hvor om-
sætningen faldt med 14,3% drevet af såvel de fysiske butikker som e-commerce. Same-store omsætningen faldt med 19,1%. Der er ikke 
sket ændringer i porteføljen af egne butikker i 1. kvartal 2018/19. 

I Norden var omsætningsreduktionen hovedsageligt drevet af Sverige og Norge. Omsætningen i Øvrige Europa faldt ligeledes, hvilket især 
var drevet af Benelux-regionen. Uden for Europa faldt omsætningen især som følge af det ophørte agentsamarbejde i Japan. 

Bruttomarginen var på niveau med året før, mens omkostningerne steg som følge af højere medarbejderomkostninger. Sidstnævnte med-
førte, i kombination med den lavere omsætning, at omkostningsprocenten steg. 

Resultat af primær drift blev -3 mio. DKK (8 mio. DKK), og EBIT-marginen blev -3,7% i 1. kvartal 2018/19 (8,3%). 

For regnskabsåret 2018/19 som helhed forventes omsætningsvækst og en nominel indtjening på niveau med sidste år. Væksten vil ho-
vedsageligt være drevet af vækst i engrosomsætningen og e-commerce, mens indtjeningen vil blive negativt påvirket af øgede medarbej-
deromkostninger.  

 

 
 

 

 

  

 1. kvartal 1. kvartal  
 2018/19 2017/18  
Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. Ændring, % 
Nettoomsætning 81  96  -15,6  
   Engros og franchise 57  68  -16,2  
   Retail, e-commerce og outlets 24  28  -14,3  
Omsætningsvækst i lokal valuta (%)  -14,0    
Same-store vækst (%)  -19,1    
Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA)  -1  10  -110,0  
EBITDA-margin (%) -1,2  10,4   
Af- og nedskrivninger  -2   -2  - 
Resultat af primær drift (EBIT)  -3  8   -137,5  
EBIT-margin (%) -3,7   8,3   

 
Antal 

butikker 
Antal 

butikker  
Antal 

butikker 
Egne butikker 30.09.2018 30.09.2017 Ændring 30.06.2018 
Retailbutikker 9  9  -  9  
Koncessioner 6  6  -  6  
I alt 15  15  -  15  
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Saint Tropez er et dynamisk fast fashion brand til kvinder, som blev stiftet i Hornbæk i 1984. Læs mere om Saint Tropez her: sainttropez.com 
 

Resultatudvikling i Saint Tropez 

Saint Tropez har opdateret den visuelle identitet og arbejder forsat på at styrke produkterne. I engrosdistributionen arbejdes der på at øge 
andelen af 3. parts e-commerce med henblik på at nå ud til flere af brandets kernekunder. I fysisk retail er brandet fortsat udfordret, og 
der arbejdes på at fokusere brandets butiksportefølje, ligesom der er og vil blive implementeret generelle besparelser i hele forretningen. 

I Saint Tropez faldt nettoomsætningen i 1. kvartal 2018/19 med 32,9% (-31,7% i lokal valuta) til 51 mio. DKK (76 mio. DKK). Udviklingen 
var drevet i lige stor grad af engroskanalen, hvor omsætningen faldt med 32,6%, og af retailkanalen, hvor den faldt med 33,3%. Omtrent 
halvdelen af tilbagegangen i retail kan tilskrives effekten af de butikslukninger, som blev gennemført i slutningen af 1. kvartal 2017/18. 
Same-store omsætningen faldt med 27,9%. Der er hverken lukket eller åbnet butikker i 1. kvartal 2018/19.  

Omsætningsreduktionen var hovedsageligt drevet af Norden, hvor størstedelen af brandets omsætning realiseres. I Øvrige Europa faldt 
omsætningen i alle markeder med undtagelse af Tyskland.  

Bruttomarginen faldt sammenlignet med året før, hvilket kan tilskrives et højere rabatniveau. Brandets ledelse har gennemført omkost-
ningsreduktioner, som slog igennem 1. kvartal. Dette kunne dog ikke kompensere for reduktionen i omsætningen, hvorfor omkostnings-
procenten steg.  

Resultat af primær drift i 1. kvartal 2018/19 blev -8 mio. DKK (-3 mio. DKK), og EBIT-marginen blev -15,7% (-3,9%). 

For regnskabsåret 2018/19 som helhed forventes en fortsat tilbagegang i omsætningen, mens den nominelle indtjening forventes at blive 
forbedret. Tilbagegangen i omsætningen vil være drevet af både engroskanalen samt retailkanalen, hvor en række butikker er blevet og vil 
blive lukket. Indtjeningen vil være positivt påvirket af omkostningsreduktioner implementeret løbende igennem regnskabsåret 2017/18. 

 

 

 
 

 

 1. kvartal 1. kvartal  
 2018/19 2017/18  
Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. Ændring, % 
Nettoomsætning 51  76   -32,9  
   Engros og franchise 29  43   -32,6  
   Retail, e-commerce og outlets 22  33   -33,3  
Omsætningsvækst i lokal valuta (%)  -31,7    
Same-store vækst (%)  -27,9    
Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA)  -7   -2  250,0  
EBITDA-margin (%)  -13,7  -2,6   
Af- og nedskrivninger  -1   -1  - 
Resultat af primær drift (EBIT) -8  -3  166,7  
EBIT-margin (%)  -15,7  -3,9   

     

 
Antal 

butikker 
Antal 

butikker  
Antal 

butikker 
Egne butikker 30.09.2018 30.09.2017 Ændring 30.06.2018 
Retailbutikker 38  39   -1  38  
Koncessioner 6  5  1  6  
I alt  44   44   -   44  
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Designers Remix blev stiftet i 2002 og udvikler modetøj til kvinder karakteriseret ved abstrakt minimalisme og elegance. Læs mere om Designers 
Remix her: designersremix.com 
 

Resultatudvikling i Designers Remix 

Nettoomsætningen i 1. kvartal 2018/19 faldt med 19,2% (-19,2% i lokal valuta) til 21 mio. DKK (26 mio. DKK). Udviklingen var drevet af 
engroskanalen, hvor omsætningen faldt med 26,3% grundet lavere ordreoptag. Omsætningen var uændret i retailkanalen. Same-store 
omsætningen faldt dog med 4,5% som følge af lavere omsætning i de fysiske butikker. Antallet af butikker er uændret. 

Geografisk set var omsætningsreduktionen hovedsageligt drevet af Norden, mens den i Øvrige Europa var på niveau med året før. Uden for 
Europa faldt omsætningen ligeledes. 

Bruttomarginen faldt som følge af et højere rabatniveau, mens omkostningsprocenten steg marginalt. Resultat af primær drift i 1. kvartal 
2018/19 blev 3 mio. DKK (6 mio. DKK), og EBIT-marginen blev 14,3% mod 23,1% året før. 

For regnskabsåret 2018/19 som helhed forventes en tilbagegang i både omsætning og nominel indtjening. Tilbagegangen vil hovedsageligt 
være drevet af en lavere engrosomsætning. 

 

 

 

 
 

 1. kvartal 1. kvartal  
 2018/19 2017/18  
Mio. DKK 3 mdr. 3 mdr. Ændring, % 
Nettoomsætning 21  26   -19,2  
   Engros og franchise 14  19   -26,3  
   Retail, e-commerce og outlets 7  7  - 
Omsætningsvækst i lokal valuta (%)  -19,2     
Same-store vækst (%) -4,5     
Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 3  6   -50,0  
EBITDA-margin (%) 14,3  23,1   
Af- og nedskrivninger -  -   n.m.  
Resultat af primær drift (EBIT) 3  6  -50,0  
EBIT-margin (%) 14,3  23,1   

 
Antal 

butikker 
Antal 

butikker  
Antal 

butikker 
Egne butikker 30.09.2018 30.09.2017 Ændring 30.06.2018 
Retailbutikker 2  2  -  2  
Koncessioner 12  12  -  12  
I alt  14   14   -   14  
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Koncernen 

Nettoomsætning  
Nettoomsætningen for koncernens fortsættende aktiviteter i 1. kvartal 2018/19 blev 379 mio. DKK (464 mio. DKK) svarende til en reduktion 
på 18,3% (15,8% i lokal valuta). Udviklingen var især drevet af engroskanalen som følge af lavere ordreoptag på tværs af koncernens brands 
samt lavere omsætning i de fysiske butikker. Engrosomsætningen blev 240 mio. DKK mod 292 mio. DKK året før svarende til en reduktion 
på 17,8%. I retailkanalen faldt omsætningen med 19,2% til 139 mio. DKK (172 mio. DKK), hvilket var drevet af de fysiske butikker, mens 
omsætningen i e-commerce var uændret. Same-store omsætningen faldt med 20,6%. Antallet af butikker er uændret  

Bruttoresultat 
Bruttoresultatet blev 205 mio. DKK (287 mio. DKK), og bruttomarginen faldt med 7,8%-point til 54,1%. En del af tilbagegangen i bruttomar-
ginen kan tilskrives de gennemførte strukturelle ændringer samt salget af Peak Performance i 2017/18. Korrigeres der for de gennemførte 
strukturelle ændringer samt salget af Peak Performance i 2017/18, ville bruttomarginen have været ca. 59,1%. Den resterende nedgang i 
bruttomarginen skyldes højere rabatter og varelagernedskrivninger i forhold til 1. kvartal sidste år. 

Kapacitetsomkostninger 
Kapacitetsomkostningerne faldt med 21 mio. DKK til 197 mio. DKK. Faldet kan delvist tilskrives, at ca. 10 mio. DKK i fee-indtægter for 
logistikserviceydelser til Peak Performance i 1. kvartal 2018/19 er medtaget under ’Andre driftsindtægter’, mens de i samme periode sidste 
år var medtaget i bruttoresultatet. Det resterende fald kan tilskrives lavere distributionsrelaterede omkostninger samt besparelser i Saint 
Tropez. Som følge af omsætningsreduktionen steg omkostningsprocenten dog til 52,0% mod 47,0% året før.  

Omkostningerne faldt i koncernens centrale funktioner, hvilket primært skyldes gennemførte strukturelle ændringer og salget af Peak Perfor-
mance i 2017/18, som beskrevet ovenfor. Disse blev delvist modregnet af engangsomkostninger relateret til transformationen af IC Group 
på ca. 6 mio. DKK samt af ændrede allokeringsprincipper for omkostningerne i koncernens centrale funktioner.  

Andre driftsindtægter på 19 mio. DKK vedrører primært indtægter forbundet med udførsel af visse serviceydelser til Peak Performance.  

Resultat af primær drift (EBIT) 
Resultat af primær drift blev 14 mio. DKK (69 mio. DKK) før engangsomkostninger i relation til transformationen af IC Group, og EBIT-margi-
nen blev 3,7% mod 14,9% sidste år. Inklusive de omtalte engangsomkostninger blev resultat af primær drift 8 mio. DKK svarende til en 
EBIT-margin på 2,1%. 

Periodens resultat af fortsættende aktiviteter  
For årets første kvartal blev resultat for de fortsættende aktiviteter 6 mio. DKK (59 mio. DKK). 

Periodens resultat af ophørte aktiviteter  
Resultat af ophørte aktiviteter for 1. kvartal 2018/19 blev 0 mio. DKK (54 mio. DKK). For yderligere information henvises der til note 4. 

Balancen 
Udviklingen i koncernens balance i forhold til 30. september 2017 bærer generelt præg af salget af Peak Performance til Amer Sports Cor-
poration, der blev gennemført pr. 29. juni 2018. Afgangen af nettoaktiver ved salget påvirker primært varebeholdninger, tilgodehavender fra 
salg samt leverandørgæld og hensatte forpligtelser afledt af ophørte aktiviteter. 

Arbejdskapital, netto 
Arbejdskapitalen pr. 30. september 2018 udgjorde 246 mio. DKK svarende til et fald på 319 mio. DKK i forhold til samme periode sidste år, 
primært drevet af frasalget af Peak Performance. Arbejdskapitalen udgjorde 17,0% af den 12 måneders løbende nettoomsætning mod 20,9% 
på samme tid sidste år. 

Pengestrømme 
Pengestrømme fra koncernens samlede driftsaktiviteter var i 1. kvartal 2018/19 negative med 90 mio. DKK, hvilket er 18 mio. DKK bedre 
end samme periode sidste år. Udviklingen kan primært tilskrives frasalget af Peak Performance, der har haft en positiv effekt på binding i 
arbejdskapitalen, delvist udlignet af et lavere driftsresultat for perioden. Pengestrømme fra investeringer var negative med 35 mio. DKK 
(negative med 16 mio. DKK), hvoraf DKK 28 mio. relaterer sig til salg af Peak Performance (betaling af transaktionsomkostninger). Koncer-
nens frie cash flow var herefter negativt med 125 mio. DKK (negativt med 124 mio. DKK). 

Som tidligere annonceret (selskabsmeddelelse 20/2018) er der i september gennemført et aktietilbagekøbsprogram, hvor der blev tilbage-
købt 1.448.494 aktier til DKK 159 pr. aktie á nominelt DKK 10 svarende en samlet købesum på 230 mio. DKK og til 8,5% af selskabets 
samlede kapital. Det resterende nettoprovenu efter salget af Peak Performance på 1.520 mio. DKK blev udloddet til aktionærerne som 
ekstraordinært udbytte i september. Pr. 30. september 2018 udestår der 70 mio. DKK som skyldig udbytteskat relateret til den ekstraordi-
nære udlodning. Beløbet er afregnet i oktober 2018.  

Udbetaling af ekstraordinært udbytte og aktietilbagekøb er gennemført på de vilkår, som bestyrelsen har offentliggjort ved selskabsmedde-
lelse nr. 18/2018. 

Egenkapitaludvikling og soliditet 
Egenkapitalen pr. 30. september 2018 udgjorde 460 mio. DKK (30. juni 2018: 2.294 mio. DKK). Udviklingen var hovedsageligt drevet af 
udbetaling af ekstraordinært udbytte på 1.520 mio. DKK, tilbagekøb af egne aktier på 230 mio. DKK samt deklareret udbytte på 83 mio. 
DKK. Soliditetsgraden pr. 30. september 2018 udgjorde herefter 42,8% (30. juni 2018: 83,3%).  
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RESULTATOPGØRELSE 

 

TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 

  

  
1. kvartal 
2018/19 

1. kvartal 
2017/18 

År 
 2017/18 

Note Mio. DKK 3 mdr.  3 mdr. 12 mdr. 
3 Nettoomsætning 379  464  1.535  

 Vareforbrug -174  -177  -623  

 Bruttoresultat 205  287  912  

 Andre eksterne omkostninger -102  -98  -373  

 Personaleomkostninger -104  -108  -426  

 Andre driftsindtægter og -omkostninger 19  1  2  

 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA)  18   82  115  

 Af- og nedskrivninger -10  -13  -58  

 Resultat af primær drift (EBIT) 8   69   57  

 Finansielle indtægter 2  7  25  

 Finansielle omkostninger  -3  -  -35  

 Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 7   76   47  

 Skat af periodens resultat af fortsættende aktiviteter  -1  -17  -11  

 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter 6   59   36  
4 Periodens resultat af ophørte aktiviteter -  54  1.570  

 Periodens resultat 6  113  1.606  
 Resultatet fordeler sig således:    
 Aktionærer i IC Group A/S 5  110  1.604  

 Minoritetsinteresser 1  3  2  

 Periodens resultat 6  113  1.606  
     
 Resultat pr. aktie, DKK 0,3  6,6  96,3  

 Udvandet resultat pr. aktie, DKK 0,3  6,6  96,3  

 Resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie, DKK 0,3  3,3  2,0  

 Udvandet resultat af fortsættende aktiviteter pr. aktie, DKK 0,3  3,3  2,0  

  
1. kvartal 
2018/19 

1. kvartal 
2017/18 

År 
 2017/18 

Note Mio. DKK  3 mdr.  3 mdr. 12 mdr. 

 Periodens resultat 6  113  1.606  
     
 ANDEN TOTALINDKOMST    

 

Poster, der efterfølgende reklassificeres til resultatopgørelsen,  
   når specifikke betingelser er opfyldt:    

 Sikringstransaktioner:    

 
Dagsværdiregulering, gevinster/tab på finansielle instrumenter  
   indgået til sikring af fremtidige pengestrømme  -6  -26  38  

 
Overførsel til resultatopgørelsen af gevinster/tab på finansielle  
   instrumenter indgået til sikring af realiserede pengestrømme  -4  -10   -1  

 
Skat af sikringstransaktioner, der kan reklassificeres til  
   resultatopgørelsen 2  8   -8  

 Valutakursregulering:    

 
Valutakursregulering af udenlandske datterselskaber og  
   koncerninterne lån 1   -5  20  

 Aktuarmæssige reguleringer -  -   -1  

 Anden totalindkomst efter skat -7  -33   48  

 Totalindkomst i alt -1   80  1.654  
     
 Totalindkomsten for perioden fordeles således:    
 Aktionærer i IC Group A/S  -2  77  1.652  

 Minoritetsinteresser 1  3  2  

 I alt -1   80  1.654  
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BALANCE 

 
  

Note Mio. DKK 30.09.2018 30.09.2017 30.06.2018 
     
 AKTIVER    
 LANGFRISTEDE AKTIVER    
 Immaterielle aktiver 136  243  139  

 Materielle aktiver 86  150  86  

 Finansielle aktiver 11  22  11  

 Udskudt skat 40  69  38  

 Langfristede aktiver i alt 273  484  274  
     
 KORTFRISTEDE AKTIVER    

5 Varebeholdninger 212  406  211  
6 Tilgodehavender fra salg  244  496  178  

 Tilgodehavende selskabsskat 39  65  32  

 Andre tilgodehavender 72  20  75  

 Periodeafgrænsningsposter 43  56  44  
7 Likvide beholdninger 192  67  1.941  

 Kortfristede aktiver i alt 802  1.110  2.481  

 AKTIVER I ALT 1.075  1.594  2.755  
     
     

Note Mio. DKK 30.09.2018 30.09.2017 30.06.2018 
     
 PASSIVER    
 EGENKAPITAL    
 Aktiekapital 171  171  171  

 Reserve for sikringstransaktioner 12  -37  20  

 Reserve for valutakursregulering -49  -73  -50  

 Overført resultat 313  644  2.141  

 Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer 447  705  2.282  
     
 Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser  13   13   12  

 Egenkapital 460  718  2.294  
     
 FORPLIGTELSER    
 Pensionsforpligtelser -  8  -  

 Udskudt skat 3  7  3  

 Hensatte forpligtelser 5  7  5  

 Andre gældsforpligtelser 3  2  4  

 Langfristede forpligtelser i alt  11   24   12  
     

7 Gældsforpligtelser til kreditinstitutter 124  208  68  

 Leverandører af varer og tjenesteydelser 150  194  177  

 Selskabsskat 7  40  6  

 Andre gældsforpligtelser 214  278  183  

 Hensatte forpligtelser 26  47  15  

 Deklareret udbytte 83  85  -  

 Kortfristede forpligtelser i alt 604  852  449  

 Forpligtelser i alt 615  876  461  

 PASSIVER I ALT 1.075  1.594  2.755  
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EGENKAPITALOPGØRELSE 

 
 

 
 

 

I september 2018 foretog IC Group A/S tilbagekøb af 1.448.494 egne aktier svarende til 230 mio. DKK som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 
20/2018. Herudover blev der i september 2018 udbetalt 1.520 mio. DKK i ekstraordinært udbytte som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 
18/2018. I oktober 2018 blev der udbetalt ca. 83 mio. DKK i udbytte (85 mio. DKK).  
 
Af tekniske årsager er det påkrævet, at der udbetales udbytte til selskabets beholdning af egne aktier, men dette har ingen regnskabsmæssig 
effekt udover en udbytteudbetaling til selskabet selv. 
 
Efter gennemførsel af aktietilbagekøbet ejer selskabet 1.897.551 stk. egne aktier svarende til 11,1% af selskabets samlede aktiekapital. På 
selskabets ordinære generalforsamling afholdt den 26. september 2018 blev det besluttet at annullere koncernens beholdning af egne aktier 
ved nedsættelse af aktiekapitalen. Kapitalnedsættelsen er blevet endeligt gennemført d. 5. november 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mio. DKK 
Aktie- 

kapital 

Reserve for 
sikrings- 

trans- 
aktioner 

Reserve for 
valutakurs- 
regulering 

Overført 
resultat 

Foreslået 
 udbytte 

Egen 
kapital  

tilhørende 
moder- 

selskabets  
aktionærer 

Minoritets- 
interesser 

Egen- 
kapital  

i alt 

Egenkapital 1. juli 2018 171  20  -50  2.058  83  2.282  12  2.294  
Periodens resultat -  -  -  5  -  5  1  6  
Anden totalindkomst efter skat -   -8  1  -  -   -7  -   -7  

         
Totalindkomst i alt -   -8  1  5  -   -2  1   -1  
         
Transaktioner med ejere:         
Tilbagekøb af egne aktier -  -  -  -230  -  -230  -  -230  
Deklareret udbytte -  -  -  -  -83  -83  -  -83  
Ekstraordinært udbytte  
   af egne aktier -  -  -   189  -   189  -   189  
Udbetalt ekstraordinært udbytte -  -  -  -1.709  -  -1.709  -  -1.709  

Egenkapitalbevægelser i perioden -   -8  1   -1.745  -83   -1.835  1   -1.834  

Egenkapital 30. september 2018 171  12  -49  313  -  447  13  460  

Mio. DKK 
Aktie- 

kapital 

Reserve for 
sikrings- 

trans- 
aktioner 

Reserve for 
valutakurs- 
regulering 

Overført 
resultat 

Foreslået 
 udbytte 

Egen- 
kapital  

tilhørende 
moder- 

selskabets  
aktionærer 

Minoritets- 
interesser 

Egen- 
kapital  

i alt 

Egenkapital 1. juli 2017 171   -9  -68  534  85  713  10  723  
Periodens resultat -  -  -   110  -   110  3   113  
Anden totalindkomst efter skat -  -28   -5  -  -  -33  -  -33  

         
Totalindkomst i alt -  -28   -5  110  -  77  3  80  
         
Transaktioner med ejere:         
Deklareret udbytte -  -  -  -  -85  -85  -  -85  

Egenkapitalbevægelser i perioden -  -28   -5  110  -85   -8  3   -5  

Egenkapital 30. september 2017 171  -37  -73  644  -  705  13  718  

Mio. DKK Aktier 
UDVIKLING I EGNE AKTIER  
Egne aktier pr. 1. juli 2018 442.572  
Tilgang  1.454.979  

Egne aktier pr. 30. september 2018 1.897.551  
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PENGESTRØMSOPGØRELSE 

 
 

  

  
1. kvartal 
2018/19 

1. kvartal 
2017/18 

År 
 2017/18 

Note Mio. DKK 3 mdr.  3 mdr. 12 mdr. 
 PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITETER    
 Resultat af primær drift, fortsættende aktiviteter  8  69  57  

 Resultat af primær drift, ophørte aktiviteter  -  71  127  

 Resultat af primær drift 8  140  184  
     
 Andre reguleringer 24  21  35  

 Ændring i arbejdskapital -112  -247  101  

 Pengestrømme fra primær drift -80  -86  320  
     
 Modtagne finansielle indtægter -  -   3  

 Betalte finansielle omkostninger  -3   -1  -4  

 Pengestrømme fra drift -83  -87  319  
     
 Betalt selskabsskat  -7  -21   -42  

 Pengestrømme fra driftsaktiviteter i alt -90   -108  277  
     
 PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITETER    
 Investeringer i immaterielle aktiver -   -2  -8  

 Investeringer i materielle aktiver  -7  -14   -53  

 Salg af virksomheder -28  -  1.750  

 Ændring i andre finansielle aktiver -  -   3  

 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter i alt -35  -16  1.692  
     

 Frit cash flow i alt  -125   -124  1.969  
     
 PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER    
 Andre gældsforpligtelser -  -   4  

 Udbetalt udbytte -  -   -83  

 Udbetalt ekstraordinært udbytte -1.520  -  -  

 Skyldig udbytteskat 70  -  -  

 Aktietilbagekøb -230  -  -  

 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter i alt  -1.680  -  -79  

 ÆNDRING I LIKVIDER  -1.805   -124  1.890  
     
 LIKVIDER    
 Likvider primo  1.873  -17   -17  

 Ændring i likvider -1.805  -124  1.890  

 Likvider ultimo 68   -141  1.873  

Mio. DKK 30.09.2018 30.09.2017 30.06.2018 
Likvider i pengestrømsopgørelsen fremkommer som følger:    
Likvide beholdninger 192  67  1.941  
Kreditinstitutter, kortfristet -124  -208  -68  
Likvider jf. pengestrømsopgørelsen  68   -141   1.873  
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NOTER 
1. Anvendt regnskabspraksis 

Delårsregnskabet aflægges i overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsregnskaber” som godkendt af EU og yderligere danske 
oplysningskrav til delårsregnskaber for børsnoterede selskaber. 
 
Den i delårsregnskabet anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i koncernregnskabet for 
2017/18. Regnskabspraksis er i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af EU. Vi henviser 
til årsrapporten for 2017/18 (kapitel 1) for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis.  
 
Som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 6/2018 d. 30. april 2018, blev der indgået en aftale om salg af Peak Performance til Amer Sports 
Corporation. Transaktionen blev endelig gennemført pr. 29. juni 2018. Som følge heraf er aktiviteterne relateret til Peak Performance præ-
senteret som ophørte aktiviteter. Resultat efter skat af ophørte aktiviteter præsenteres i en separat linje i resultatopgørelsen som ’Periodens 
resultat af ophørte aktiviteter’ med tilpasning af sammenligningstal. Der er ikke foretaget tilpasning af sammenligningstallene i balancen. For 
yderligere oplysninger henvises der til note 4. 
 
IC Group har implementeret alle nye eller ændrede regnskabsstandarder (IFRS) og fortolkningsbidrag (IFRIC), der er godkendt af EU med 
virkning for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018. Implementeringen har ikke påvirket indregning og måling af koncernens aktiver og 
forpligtelser ud over det beskrevne nedenfor. 
 
IFRS 15 ’Indregning af omsætning fra kontrakt med kunder’ 
IC Group har implementeret IFRS 15 fra 1. juli 2018. Den anvendte regnskabspraksis er ikke ændret væsentligt som følge af implementerin-
gen, da koncernens anvendte regnskabspraksis efter de hidtil gældende standarder og fortolkningsbidrag for indregning af omsætning i al 
væsentlighed har fulgt principperne svarende til IFRS 15. Implementeringen har ingen påvirkning på resultatopgørelsen og ingen væsentlig 
påvirkning på balancen. Vi henviser til årsrapporten for 2017/18 (kapitel 1) for en nærmere beskrivelse. 
 
IFRS 9 ’Finansielle instrumenter’ 
IC Group har implementeret IFRS 9 fra 1. juli 2018 efter den forenklede metode og koncernen registrerer således forventede tab i levetiden 
på alle tilgodehavender fra salg. Baseret på porteføljen af finansielle aktiver og forpligtelser og de historisk lave realiserede tab på lån og 
tilgodehavender har implementeringen af den nye standard ikke haft nogen væsentlig indvirkning på delårsrapporten for IC Group. Ingen 
elementer af implementeringen af standarden har desuden haft indvirkning på indregning og måling. Vi henviser til årsrapporten for 2017/18 
(kapitel 1) for en nærmere beskrivelse. 
 
IASB har endvidere udstedt IFRS 16 ’Leasing’, som skal tages i anvendelse senest 1. januar 2019, og som er godkendt af EU d. 31. oktober 
2017. IC Group er i gang med at undersøge effekten af den nye standard, men det er allerede nu vurderet at særligt løbetiden af kontrakter 
kommer til at påvirke både resultatopgørelsen, pengestrømme og balance ved indregning af leasingaktiver og – forpligtelser. Vi henviser til 
årsrapporten for 2017/18 (kapitel 1) for en nærmere beskrivelse. 

Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger 
Ved udarbejdelsen af delårsregnskabet for IC Group foretager ledelsen en række væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger, der kan 
påvirke de rapporterede værdier for aktiver, forpligtelser, indtægter, omkostninger, pengestrømme og tilhørende oplysninger på balanceda-
gen. De regnskabsmæssige skøn og vurderinger, som ledelsen anser for væsentlige for udarbejdelsen og forståelsen af delårsregnskabet, 
fremgår af kapitel 1 i årsrapporten 2017/18. De vedrører blandt andet immaterielle aktiver herunder nedskrivningstest, varebeholdninger, 
tilgodehavender fra salg, hensatte forpligtelser samt skat. 
 

2. Sæsonafhængighed 

Koncernens forretningssegmenter er til en vis grad påvirket af sæsonudsving. Disse udsving kan henføres til sæsonmæssige forsendelser til 
engroskunder samt til en salgssæson for koncernens produkter, der er varierende henover året i retailkanalen. Nettoomsætning og resultat 
før skat varierer derfor i de forskellige rapporteringsperioder, hvorfor de enkelte kvartaler ikke nødvendigvis er indikative for fremtidige trends. 
Resultaterne i de enkelte kvartaler kan derfor ikke bruges til pålidelige fremskrivninger af koncernens udvikling. 
 

3. Segmentoplysninger 

Forretningssegmenter 
Rapporteringen til direktionen, der anses som den øverste operationelle ledelse (Chief Operating Decision Maker), udgøres af selvstændig 
rapportering for hvert af koncernens fire fortsættende forretningsenheder (brands). Tilpasning er sket efter frasalg af Peak Performance. 
Sammenligningstallene for 2017/18 er blevet tilpasset til de nye forretningssegmenter. 
 
Som omtalt i note 1 er resultatet relateret til Peak Performance klassificeret som ophørte aktiviteter. Der henvises til note 4 for yderligere 
oplysninger. 
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Centrale funktioner mv. 
Posten ”Centrale funktioner mv.” omfatter i al væsentlighed: 

 Centrale indtægter og omkostninger, som ikke allokeres til koncernens forretningssegmenter. 
 Koncerninterne elimineringer. 
 Eventuelle forskelle mellem omkostninger udfaktureret til koncernens brands og realiserede omkostninger i koncernens 

servicefunktioner. 

* Inklusive engangsomkostninger på DKK 6 mio. i relation til transformationen af IC Group.  
 

 

Mio. DKK 

Tiger of  
Sweden 

1. kvartal  
2018/19  

3 mdr. 

By Malene 
Birger  

1. kvartal  
2018/19  

3 mdr. 

Saint  
Tropez 

1. kvartal  
2018/19  

3 mdr. 

Designers 
Remix  

1. kvartal 
2018/19  

3 mdr. 

Fortsæt-
tende  

aktiviteter  
1. kvartal 
2018/19  

3 mdr. 

Ophørte  
aktiviteter 
1. kvartal  
2018/19  

3 mdr. 

Koncern 
I alt 

1. kvartal 
2018/19  

3 mdr. 
Nettoomsætning i alt 226    81    51    21  379    -  379  

Engros og  
  franchise   140    57    29    14    240    -    240  
Retail, e-commerce  
  og outlets   86    24    22   7    139    -    139  

Vækst i forhold  
   til 2017/18 (%) -15,0  -15,6  -32,9  -19,2  -18,3   -   -18,3  
Vækst i lokal valuta  
   i forhold til 2017/18  
  (%) -11,5  -14,0  -31,7  -19,2  -15,8   -   -15,8  
Resultat af primær  
   drift før afskrivninger  
   (EBITDA)    31   -1   -7    3    26  -    26  
EBITDA-margin (%)  13,7  -1,2  -13,7   14,3   6,9   -    6,9  
Af- og nedskrivninger  -3   -2   -1  -   -6  -   -6  
Resultat af primær  
   drift (EBIT)   28  -3  -8   3    20    -    20  
EBIT-margin (%)  12,4  -3,7  -15,7   14,3   5,3   -    5,3  
                        
Afstemning af segmentoplysninger for fortsættende aktiviteter          
EBIT, rapporteringspligtige segmenter   20        
Centrale funktioner mv.*  -12        
Resultat af primær drift (EBIT)  8        
Finansielle indtægter   2        
Finansielle omkostninger  -3        
Resultat før skat  7        
Skat af periodens resultat  -1        
Periodens resultat  6        

Mio. DKK 

Tiger of  
Sweden 

1. kvartal  
2017/18  

3 mdr. 

By Malene 
Birger  

1. kvartal  
2017/18  

3 mdr. 

Saint  
Tropez  

1. kvartal  
2017/18  

3 mdr. 

Designers 
Remix  

1. kvartal 
2017/18  

3 mdr. 

Fortsæt-
tende  

aktiviteter 
1. kvartal 
2017/18  

3 mdr. 

Ophørte  
aktiviteter 
1. kvartal  
2017/18  

3 mdr. 

Koncern 
i alt 

1. kvartal 
2017/18  

3 mdr. 
Nettoomsætning i alt  266    96    76    26   464   346   810  

 Engros og 
   franchise  162  68  43  19   292   254   546  
Retail, e-commerce 
   og outlets  104  28  33    7   172  92   264  

Resultat af primær 
   drift før afskrivninger 
   (EBITDA)  52  10   -2    6  66  76   142  
EBITDA-margin (%) 19,5  10,4   -2,6  23,1  14,2  22,0  17,5  
Af- og nedskrivninger  -5   -2   -1  -   -8   -5    -13  
Resultat af primær 
   drift (EBIT)   47   8  -3   6    58    71   129  
EBIT-margin (%) 17,7    8,3   -3,9  23,1  12,5  20,5  15,9  
                        
Afstemning af segmentoplysninger for fortsættende aktiviteter    
EBIT, rapporteringspligtige segmenter 58   
Centrale funktioner mv.* 11   
Resultat af primær drift (EBIT)   69   
Finansielle indtægter   7   
Finansielle omkostninger -   
Resultat før skat   76   
Skat af periodens resultat   -17   
Periodens resultat   59   
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4. Ophørte aktiviteter 

 

*Eksklusiv salgsprovenu, købsomkostninger mv. Der henvises til pengestrømsopgørelsen. 

 

5. Varebeholdninger 

 

6. Tilgodehavender fra salg 

 
 

            

   
1. kvartal 
2018/19 

1. kvartal 
2017/18 

  År 
 2017/18 

Mio. DKK 3 mdr.  3 mdr. 12 mdr. 
Nettoomsætning -   346   1.067  
Vareforbrug   -   -161  -508  
Bruttoresultat -    185    559  
Andre eksterne omkostninger   -     -66  -241  
Personaleomkostninger   -     -43  -176  
Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) -  76    142  
Af- og nedskrivninger -   -5    -15  
Resultat af primær drift (EBIT) -  71    127  
Finansielle indtægter   -     -     3  
Gevinst ved salg af virksomheder -    -    1.475  
Periodens resultat før skat -  71    1.605  
Skat af periodens resultat -    -17    -35  
Periodens resultat af ophørte aktiviteter -  54    1.570  
            
Resultat af ophørte aktiviteter pr. aktie, DKK   -     3,3  94,3  
Udvandet resultat af ophørte aktiviteter pr. aktie, DKK   -     3,3  94,3  

Pengestrømme for ophørte aktiviteter*          

   
1. kvartal 
2018/19 

1. kvartal 
2017/18 

  År 
 2017/18 

Mio. DKK 3 mdr.  3 mdr. 12 mdr. 
Pengestrømsopgørelse:          
Pengestrømme fra driftsaktivitet   -   -140   128  
Pengestrømme fra investeringsaktivitet   -    -9    -25  
Pengestrømme i alt -   -149    103  

Mio. DKK 30.09.2018 30.09.2017 30.06.2018 
Råvarer og hjælpematerialer 37  34  41  
Færdigvarer og handelsvarer  185   389   180  
Svømmende varer 23  43  28  
Varebeholdninger i alt, brutto   245    466    249  
            
Periodens ændring i lagernedskrivninger:          
Nedskrivninger pr. 1. juli 38  90  90  
Periodens tilgang (omkostningsført)   4    4  34  
Periodens afgang (anvendt)  -9    -31    -56  
Periodens afgang (ej anvendt) -   -3   -5  
Årets afgang vedrørende salg af virksomheder -  -    -25  
Nedskrivninger i alt 33  60  38  
Varebeholdning i alt, netto   212    406    211  

Mio. DKK 30.09.2018 30.09.2017 30.06.2018 
Ej forfaldne  181   432   147  
Forfaldne mellem 1-60 dage 45  44  19  
Forfaldne mellem 61-120 dage 12  4  5  
Forfaldne over 120 dage 6  16  7  
Tilgodehavender fra salg i alt, netto 244  496  178  
    
Periodens ændring i nedskrivninger:    
Nedskrivning pr. 1. juli  21  29  29  
Ændring af nedskrivning i perioden 3  -  1  
Realiseret tab i perioden  -1   -1   -5  
Årets afgang vedrørende salg af virksomheder - -   -4  
Nedskrivninger i alt 23  28  21  
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7. Nettorentebærende gæld 

 

8. Begivenheder efter balancedagen 

Bestyrelsen har efter balancedagen truffet endelig beslutning om at gennemføre den kapitalnedsættelse, som, jf. selskabsmeddelelse nr. 
28/2018, blev vedtaget på selskabets generalforsamling d. 26. september 2018. Kapitalnedsættelsen er endeligt gennemført den 5. novem-
ber 2018. Herefter udgør selskabets registrerede aktiekapital 151.933.070 DKK svarende til 15.193.307 aktier á 10 DKK. 
 
Herudover er der ikke efter regnskabsperiodens afslutning indtruffet andre hændelser af betydning, der ikke er indregnet eller omtalt i de-
lårsrapporten.   

Mio. DKK 30.09.2018 30.09.2017 30.06.2018 
Nettorentebærende gæld fremkommer som følger:    
Kortfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter 124  208  68  
Rentebærende gæld, brutto 124  208   68  
    
Likvide midler 192  67  1.941  
Nettorentebærende gæld -68  141   -1.873  
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LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING 
Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli 2018 - 30. september 2018 for IC Group A/S. Delårs-
rapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsrapporter” som godkendt af EU, jf. afsnittet om anvendt regn-
skabspraksis og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporteringen for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret, og 
der er ikke foretaget review. 
 
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, pas-
siver og finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme i perioden 1. juli 2018 - 30. 
september 2018. 
 
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen (side 1-8) indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens akti-
viteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici 
og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. 
 
Der er ikke ud over det i delårsrapporten anførte sket ændringer i koncernens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer i forhold til det oplyste 
i årsrapporten for 2017/18. 
 
 
København, den 6. november 2018 
 
 
 
 

Direktion: 
 
 
 
 

ALEXANDER MARTENSEN-LARSEN 
CEO 

 
 
 
 
 

Bestyrelsen: 
 

 
 
 

PETER THORSEN HENRIK HEIDEBY NIELS ERIK MARTINSEN 
Formand Næstformand Bestyrelsesmedlem 

 
 
 

MICHAEL HAUGE SØRENSEN JÓN BJÖRNSSON CONNY KALCHER 
Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem 
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INFORMATIONER OM KONCERNEN 
IC GROUPS STAMDATA 

Aktiekapital 151.933.070 Adresse IC Group A/S  
Antal aktier 15.193.307  Adelgade 12  
Aktieklasser én klasse  1304 København K  
ISIN-kode DK0010221803    
CVR nr. 62816414    

   Telefon:  32 66 77 88 
Reuterskode IC.CO  E-mail:  info@icgroup.net 
Bloombergkode IC DC  Hjemmeside: icgroup.net 

 
 
 
 

FINANSKALENDER 
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KONTAKT 

Karin Hjort Jensen Telefon: 32 66 75 43  
Executive assistant to the CEO E-mail: khje@icgroup.net   
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