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1. Abstract 
The goal of this paper is to determine the marked value of 1. SAS AB Stock on the Swedish stock 

exchange. I have used two different models to determine the value, the first is the multiple 

analyses and the second one is the DCF model.  

The two models support each other very good. In the first case I have used a peer-group to 

establish the parameter for the value setting, the peer-group consists of Lufthansa, British Airways 

and Norwegian Air.  

The result of this analysis shows that, the value of one SAS stock, is serious undervalued, and has 

to double its value compared to the other companies, in revenue, turnover and book value.   

Because the value is a very complex object to determine, I have also used the DCF model as well. 

Using a fundamental analysis, the result of this analysis shows almost the same result as the 

multiple analyses. But there is higher significance behind the DCF models results, because of the 

amount of data used. But when both models are giving the same results, that the stock is 

undervalued it count for something more and gives a higher confidence that the results is right.    

The undervaluation of the stock can be seen as a result of the risk which is present at the moment. 

That the company will go bankrupt. This danger is real, but compared to other companies, SAS is 

owned partly by Nordic 3 stats Denmark, Norway and Sweden. The past has showed that it can be 

an advanced to have them as owners, in cases that the company gets in to financial trouble. As 

they did in 2009 the government of the 3 stats supported them financially.   

Once the “going concern” problem is out of the equation, the conclusion will therefore be that the 

stock should be traded at a much higher price.   
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1.1 Indledning 

Igennem de sidste par år. Har aktiemarked været meget ustabilt, dette er gået hårdt ud over SAS, 

der igennem det sidste år er faldet med 47,5 %, et sådant fald er hårdt for en hver virksomhed, 

specielt fordi det ikke er en dårlig nyhed der har sendt aktien ud i et pludseligt og dramatisk 

kursfald, men der imod en langsom nedstigning der stort set har været konstant, dette har, hvis 

der bare ses lidt længere tilbage til juni 2010, hvor aktien den. 7. juni kostede kr. 0,64 pr. aktie 

lavede man en aktiesammenlægning1, i forholdet 30:1 så at en aktie her efter var kr. 18,60 pr. stk. 

Når man tager dette forhold i mente vil det betyde at havde man ikke gjort det ville SAS aktien 

have været nede på en kurs på kr. 0,35 pr. aktie. Den 25/08/11. Dette er en aktie der igennem de 

sidste 5 år er faldet med ca. 98 %.  

 

 
http://www.euroinvestor.dk/Stock/ShowHistorical.aspx?StockId=464549 

 

                                                           
1 http://www.business.dk/boersnyt/maerkelige-udsving-i-sas-aktien 
 

http://www.euroinvestor.dk/Stock/ShowHistorical.aspx?StockId=464549
http://www.business.dk/boersnyt/maerkelige-udsving-i-sas-aktien
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Finanskrisen og siden hen, den økonomiske krise har påvirket aktiekursen utrolig meget og den er 

efterhånden kommet så langt ud, at det ikke er en risiko for at selskabet går konkurs. 

Jeg har valgt at vise udviklingen for de 3 danske lister med, jeg har ikke gjort noget 

aktiesammenlægningen, da det er nemmere at se udviklingen i den sidste periode med denne 

inde, da aktien ellers ville være lige omkring 0,3 på nuværende tidspunkt som beskrevet ovenfor, 

denne udvikling ville ikke kunne ses tydeligt i idagrammet, hvorfor jeg har beregnet den i stedet. 

1.2 Problemformulering 

Aktiemarked er det tætteste, vi kommer et effektivt marked, men hvor effektivt, er dette marked. 

Min hypotese er at marked er forholdsvist effektivt, men at det ikke er effektivt, i forhold til 

selskaber som SAS.  

 

• Hvad skal 1 stk. SAS aktie koste pr. 1. januar 2012 er den over eller undervurderet? 

 

Hovedspørgsmålet ovenfor søges besvaret ved en række underspørgsmål, der tager deres 

udgangspunkt i en fundamental analyse, indeholdende en strategisk- og en regnskabsmæssig 

analyse.  

• Følger SAS deres overordnede strategi? 

• Hvilke elementer i omverdenen er de væsentligste i forhold SAS? 

• Hvor alvorlig er SAS’ økonomiske situation? 

• Hvad er den teoretiske værdi af SAS i forhold til DCF metoden og multipel analyse, 

indeholdende omsætning multipel, overskuds multipel og bogført værdi? 

• Hvor nøjagtig er en multipel analyse i forhold til den mere omfattende analyse af et selskab 

som SAS? 

• Hvad er grunden til afvigelsen af værdiansættelsen af SAS, i forhold til aktien? 

 

Der vil under det reformerede regnskab blive kontrolleret hvordan SAS står i forhold til matching-

princippet, i forhold til den vertikale sammensætning og den horisontale sammensætning, af 

finansieringen, langfristet/kortfristet gæld og egenkapitalen. Da det uden nogle analyse, kan 

konstateres, at selskabet har haft en presset økonomi, vurderes det som en væsentlig 

indgangsvinkel. Da selskabet i forhold til alt hvad vi ved på nuværende tidspunkt, kan være tæt på 
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en konkurs, det at aktiekursen har mistet ca. 98 % af sin værdi, indenfor de sidste 4 år, kan meget 

vel være en indikator på, at noget sådant er forestående. Da SAS’ overordnede strategi er et af de 

vigtigste parametre i forhold til ovenstående problemstilling, da en strategi kun er noget værd 

såfremt man har likvider til at fører den ud i livet og at den bedste strategi kan være dræbende 

hvis selskabets kommer i likviditetsmæssigt underskud, inden at indtægterne kommer. Derfor er 

betragtningen omkring de elementer i omverdenen, der påvirker SAS, bragt på banen, det at 50 % 

af selskabet ejes af den danske, svenske og norske stat, adskiller selskabet fra gennemsnits 

selskabet, på en række punkter, blandt andet på lånemulighederne. Denne påstand kommer med 

den baggrund, at en ”normal” investor stort set kun interessere sig for det afkast selskabet giver, 

hvorimod at 3 forskellige stater/offentlige institutioner vil styre efter andre parametre også, da 

deres bevæggrunde og formål med investeringer, ikke altid er de samme, som den enkelte 

investors. Derfor er det vigtigt, for den samlede vurdering at identificere disse bevæggrunde, til 

det, er det planlagt at forsøge at få nogle interviews, med nogle politikere, så vidt muligt vil der 

blive foretaget et med en fra Venstre og en fra Socialdemokraterne, for at få et mere nuanceret 

billede af situationen, men for at få de bedste svar, i forhold til, at det er dem der har været med 

til at træffe beslutningerne omkring SAS, vurderes det, at de to partier, der er bedst at spørge.  

Ved at fastsætte, de forskellige parametre som investorerne bruger for at måle succesen, af deres 

investering og hvor meget, der skal til for at de trækker deres støtte, vil man med større sikkerhed 

kunne foretage budgetter, der retter sig imod den relevante information, i forhold til den endelige 

teoretiske værdiansættelse af selskabet. 

1.3 Modeller og data 

De modeller og data, der vil blive brugt, med undtagelse af interviews, vil der kun blive taget 

udgangspunkt i offentlig tilgængelig information, optil den. 1. januar 2012. Der er valgt en 

fremtidig dato for, at få en så opdateret opgave som muligt, samtidig fjerner det det faktum, lige 

meget hvordan man gør vil man, såfremt man tager en tidligere dato, altid være bedre oplyst end 

den gennemsnitlige investor på et givent tidspunkt, da man kender til den faktiske udvikling i 

fremtiden og man vil derfor i princippet være i strid med de forudsætninger der stilles for denne 

slags opgaver, med en værdiansættelse af en given aktie på et givent tidspunkt. 
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Den primære kilde til data vil være SAS’ hjemmeside, hvor der er adgang til årsrapporterne og 

anden relevant information, dette kan give et problem i forhold til bias, derfor vil jeg i den 

forbindelse forsøge at minimere risikoen for bias, ved at krydstjekke de forskellige informationer 

hvor det er muligt. I forhold til regnskabet, vil de regnskabsmæssige tal være kontrolleret af en 

statsautoriseret revisor og der er derved en uafhængig tredjepart der har kontrolleret rigtigheden 

af disse oplysninger hvorfor de betragtes som endelige og forholdsvist uden bias. Selv med det 

forhold, at SAS til en hvis grad selv kan vælge hvilke oplysninger de vil have med og hvordan de 

vælger at vise dem.  

Nedenfor har jeg lavet et diagram for fremgangsmåden for opgaven, så det er nemmere at holde 

styr på udviklingen og fremgangsmåden i opgaven. 

 

 
Figur 1.1 – Egen tilvirkning.  

1.4 Afgrænsning 

Der vil i afhandlingen blive fokuseret på, at læseren ikke nødvendigvis har en grundlæggende 

forståelse indenfor økonomi, ligesom læseren ikke nødvendigvis skal have en forståelse, med 
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hensyn til værdiansættelse, men de forskellige modeller vil dog ikke blive forklaret, andet end når 

det vurderes relevant for opgaven og forståelsen her af. Det vil dog ikke være alle modeller og 

metoder der vil blive forklaret i opgaven og en læser der ikke har kendskab til 

værdiansættelse/økonomi, vil i nogle tilfælde blive tvunget til at forudsætte, at beregninger og 

resultatet er korrekt, men konklusionen vil blive forklaret, i et let forståeligt sprog.  

Der vil ikke blive fokuseret på alternativ transport muligheder, såsom tog, færger og biler, men 

alene være fokus på konkurrencen i mellem de forskellige fly selskaber og udviklingen i marked. 

Herudover vil fragt af pakker og andet ikke blive berørt andet end overfladisk, det er en nødvendig 

afgrænsning at foretage i mine øjne, da opgaven ellers hurtigt ville kunne løbe af sporet og bliver 

overfladisk og komme ud af fokus. Forretningsområdet vil derfor alene være passager transport, 

fragten er en integreret del af regnskaberne og det forudsættes derfor at det følger udviklingen i 

passager og derved vil det blive betragtet som en samlet størrelse, i forhold til peer-gruppen.  

 

1.5 Kildekritik 

Som nævnt under 1.3 modeller og data, vil den primære informationskilde være SAS’ hjemmeside, 

og deres års regnskaber, i forhold til årsregnskaberne er de blevet kontrolleret af en ekstern 

revisor, som står indenfor rigtigheden af de oplysninger, der er at finde i regnskabet, med mindre 

andet er nævnt i påtegningen, derfor betragtes denne kilde som forholdsvist retvisende, selv om 

SAS selv til en hvis grad kan påvirke hvilke oplysninger der skal fremgå af årsrapporten. 

I de to planlagte interviews, er der for at der så vidt muligt forsøgt at begrænse bias, ved at tage 

en fra hver blok af den politiske scene i Danmark.  

 

Målgruppe: 

Private investorer, der ikke selv har midlerne eller evnerne til, at foretage en analyse af selskabet 

og stort set kun har deres egen mave fornemmelse, om det vil være en god ide at investere i 

selskabet, målgruppen vil ikke altid have nogen særlig økonomisk forståelse, de vil dog skulle 

kunne de basale ting, da opgavens størrelse, gør at det ikke er alle ting der kan blive forklaret. 

Sproget vil dog blive søgt gjort let læseligt og forståeligt, når der bruges forkortelser vil de første 

gang blive skrevet i den fulde længde, hvor efter forkortelsen vil blive anført efterfølgende i 

parentes for forståelsens skyld. 
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1.6 Peer-gruppen 

I forhold til at kunne anvende relevante nøgletal, er det nødvendigt, at have noget at holde det op 

imod. Derfor er en peer-gruppe valgt som sammenligningsgrundlag, i stedet for generelle 

markedstal. Dette er blandt andet gjort fordi, man ved en peer-gruppe, kan gå længere ned i 

enkelte områder og direkte se hvad der adskiller selskabet fra de andre. Hvilke poster hvor man 

klare sig godt og hvor det halter lidt bagefter.  

I den forbindelse har jeg udvalgt 3 selskaber til min peer-gruppe, Lufthansa, da det er det største 

luftfartsselskab i Europa, Norwegian Air er udvalgt fordi det er den største direkte konkurrent, SAS 

har på deres hjemme marked og til sidst er British Air valgt, fordi jeg vurderer, at de ligner SAS 

rimelig meget. Peer-gruppen er udvalgt med en forholdsvist stor spredning, da det giver det 

bedste billede af de forskellige problemstillinger. 

British Airways har i starten af 2010, fusioneret med Iberia, det er vurderet og jeg er kommet frem 

til at det ikke vil repræsentere noget problem, i forhold til brugen af selskabet som 

sammenlignelig, da Iberia ligeledes er et af de største flyselskaber i Europa, kan de uden videre 

indgå i peer-gruppen og i de tilfælde hvor de gør, vil det alt andet end lige kun have den effekt at 

man vil få en bredere peer-gruppe, så længe man ikke sammenholder udviklingen fra 2010 til 

2011, i British Airways er der ikke noget problem dette. 

2. Præsentation af SAS 

Dette kapitel vedrører SAS’ historie, økonomiske udvikling, markeder, ledelse/ejer struktur og SAS’ 

strategi for at belyse tiden op til 1-1-2012. 

2.1 Historie SAS 

SAS blev skabt i 1946, da flyselskaberne, Det Danske Flyselskab (DDF), Det Norske Luftfartselskab 

(DNL) og Svensk Interkontinental Lufttrafik AB (SILA), gik sammen og grundlage den første flyrute 

imellem Stockholm-København og New York2. Dette blev startskuddet til et af verdens største 

luftfartsselskaber, det var dog kun et samarbejde indtil 1951, hvor man danner det konsortium 

som eksisterer i dag. SAS fik hurtigt et renomme af, at være et luftfartsselskab, der stod for 

                                                           
2 http://www.sas.dk/Om-SAS-Danmark2/Historie/?vst=true  

http://www.sas.dk/Om-SAS-Danmark2/Historie/?vst=true
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sikkerhed og god service. Som de fastholdt op igennem slutningen af det tyvendeårhundrede i 

1984, modtog SAS ”Airline Of The Year” fra Air Transport World, for 1983. 

Op igennem tiden blev SAS ”first mover” på en lang række områder, det stemmer overens med 

deres placering, som et af de største flyselskaber i verden, hvilket gav dem det økonomiske 

grundlag til, at forsøge nye ting, så som etablerer nordpolsruten i 1957, som det første flyselskab 

begyndte SAS med elektronisk reservationssystem i 1965 og så videre. 

Fra 1951, efter stiftelsen af SAS og frem til midt 1970’erne, har der været en meget høj vækst i 

indenrigsflyvningerne i alle 3 skandinaviske lande, og er steget fra ca. 106.000 passagerer til 

omkring 6.000.0003, dette marked er fortsat stort i både Norge og Sverige, der grundet de 

forholdsmæssige store afstande, har, kunne opretholde marked, Danmark derimod er markedet 

specielt efter indvielsen af Storebæltsbroen i 1998 og en forbedring af den offentlige trafik 

imellem landsdelende, markedet for indenrigsflyvning, i nyere tid er konkurrencen på 

indenrigsflyvning, samtidig blevet intensiveret, ligesom den er det på de internationale ruter, hvor 

der er kommet en del lavprisflyselskaber til. 

Udover flytrafikken udvider SAS også deres aktiviteter til relaterede brancher, da de i 1960 åbnede 

deres første Hotel – SAS Royal Hotel Copenhagen, sammen med Carlson Companies. Man udvide 

dette forretningsområde og i 1980 blev det første hotel udenfor Skandinavien åbnet, SAS Kuwait 

Hotel. 

Man har dog efterfølgende trukket sine investeringer ud af Radisson hotellerne, som led i en ny 

strategi. 

I 1980’erne introducerede SAS en strategi plan ”The Businessman’s Airline” der fokuserede på det 

segment med forretningsfolk, der rejste rundt og havde råd til og ønskede noget ekstra komfort. 

Disse tiltag og flere til mundede ud i prisen man modtog i 1983 og gjorde at man i 1985 fik det 

første overskud nogensinde I 1990’erne begyndte man på en ny kurs og den nye direktør Jan 

Reinås, fik lavet besparelser for MSEK 3.000 han trimmede SAS hvilket kulminerede med at man i 

1995, opnåede det bedste resultat nogensinde, på MSEK 2.600. succesen holdt dog ikke ved og i 

2001, fik selskabet et underskud på MSEK -1.140. før skat. Det har herefter været svært for SAS at 

skabe overskud, selv om verden oplevede et økonomisk opsving, dette har tvunget selskabet til at 

foretage en omlægning af deres strategi. Da den økonomiske situation begyndte at være kritisk og 
                                                           
3 http://studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/1077/andreas_william_hansen.pdf?sequence=1 

http://studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/1077/andreas_william_hansen.pdf?sequence=1
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i 2009 var det nødvendigt med to udvidelser af kapitalen for at undgå, at selskabet kom i 

likviditetsmæssige problemer og kunne overholde deres kreditorer.  

 

2.2 Økonomiske udvikling 

For at få et samlet overblik over den økonomiske udvikling i selskabet, har jeg lavet to diagrammer 

der belyser dette, figur 2.1 som er vist her under, viser udviklingen i selskabets resultat før renter 

og skat (EBIT) og årets resultat efter skat.  

 4 

Figur 2.1 – egen tilvirkning 

I forhold til ovenstående diagram, synes det at tegne forskellige konjekturer, der er lige som resten 

af verden en fremgang op til finanskrisen, der rammer midt i 2008 og man derfor har et år, der er 

påvirket af denne krise, den store forskel mellem EBIT og årets resultat, skyldes et stort underskud 

på ikke fortsatte forretninger. Efterfølgende har der i 2009 været et underskud på mio. SEK 2.947. 

efter skat. Hvilket svare til en 40,3 % af egenkapitalen primo 2009. Et sådant resultat er hårdt for 

et hvert firma, man har dog holdt egenkapitalen oppe ved at udstede flere aktierettigheder og på 

den måde holde egenkapitalen oppe. Hvad man ikke kan se ud fra disse tal er, at SAS igennem de 

sidste par år har haft betydelige rente udgifter, men da de i nogle tilfælde bliver modregnet af 

reguleringer i skatten, samt af forskellige andre forhold, i henholdsvis i 2008 og i 2009 har den 

                                                           
4 Oplysninger årsregnskaber SAS - http://www.sasgroup.net/SASGroup/default.asp  
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samlede påvirkning fra de finansielle poster været på MSEK -273 og -341. i 2009 har der været en 

fortjeneste på MSEK 203, denne post kunne lige så vel være gået den anden vej, hvorfor det er en 

betydelig post og kan blive/er et stort problem for virksomheden. 

Underskuddet fortsætter i 2010, men det er dog blevet en smule mindre og hvis man ser på 

udviklingen så ser alt ud til at man ender med et overskud i 2011, som det ses i ovenstående figur, 

har jeg foretaget en fremskrivning af udviklingen i 2011 ud fra de kendte tal i 2011 3 kvartal, de er 

fremskrevet så de dækker 4 kvartal også. 

Det skal nævnes at der er ændret regnskabspraksis, som blandt andet har indflydelse på 

egenkapitalen, og resultatet i forhold til primo, uden den ændrede regnskabspraksis vil være 17,2 

% det er dog stadig et alvorligt fald i forhold til. Jeg vil ikke gå nærmere ind på hvad denne ændring 

i regnskabspraksis betyder. 

5 
Figur 2.2 – egen tilvirkning 

 

Som det ses i forhold til omsætningen er der i de første 3 år vækst i omsætningen, denne udvikling 

bliver dog ændret, blandt andet som resultat af selskabets frasalg af de forskellige selskaber, der 

er foretaget i henhold til Core SAS strategien, men alt andet end lige, når man ser på omsætningen 

igennem de sidste 7 år er udviklingen forholdsvis konstant, selv om der eventuelt er støj i data 

mængden, taler udviklingen alligevel sit tydelige sprog, dog skal man også se, på at denne 

                                                           
5 Oplysninger årsregnskaber SAS - http://www.sasgroup.net/SASGroup/default.asp 
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udvikling er ændret en smule i 2011, hvor der er en stigning, ikke en stor udvikling, men sammen 

med udviklingen i omkostningerne, som jeg vil se på senere, er det blevet nemmere for SAS at 

skabe overskud, der skal ikke en nær så stor omsætning til at dække de forholdsvist faste 

omkostninger mere. 

Udviklingen ser derfor ud til at være ved at vende i 2011, det er selvfølgelig svært at sige med 

sikkerhed, når det kun er et år og alt andet end lige har der været en smule vækst i økonomien i 

år, men det er dog stadig en positiv udvikling i forhold til tidligere år. 

2.3 Markeder 

På nedenstående figur 2.3 er der foretaget en fordeling af omsætningen fordelt på de forskellige 

flyruter, da det giver et godt billede af vigtigheden af de forskellige markeder. 

6 
Figur 2.3 – egen tilvirkning. 

I forhold til figur 2.3 fremgår det at hjemme markederne udgør 25,5 % i forhold til de samlede 

markeder, hvilket er en forholdsvist stor andel af den samlede omsætning, i forhold til 2008 er de 

forskellige markeder ændret med følgende. 

 

 

 

                                                           
6 http://www.sasgroup.net/SASGROUP_IR/CMSForeignContent/2009eng.pdf - side 44 
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Alle markederne har haft en negativ udvikling, hvilket er en 

af de medvirkende årsager til det dårlige resultat i 2009, 

men man skal dog tage disse tal med det forbehold, da det 

er nødvendigt ikke at se på dem enkeltstående. Man bliver 

nød til at sammenholde faldet, med udviklingen i 

Figur 2.4 – egen tilvirkning. 

parametre såsom, udviklingen i markedsandele, på de respektive markeder. 

Markedsandel 2008 2009 2010 
Fald i % fra 
2009 til 2010 

Sverige 35 33 33 0,0% 

Danmark 46 43 40 -7,5% 

Norge 59 54 50 -8,0% 
Figur 2.57 – egen tilvirkning 

I forhold til faldet i omsætningen på de enkelte ruter, er faldet i markedsandele ikke alarmerende, 

det tyder derfor på, at der har været et generel fald i priserne på de rejser, der bliver solgt. Det 

stemmer over ens med det faktum, at Norwegian har haft en meget stor fremgang som det vil ses 

senere i opgaven, Norwegian er som almindelig kendt et lavpris selskab og det har presset prisen 

på forskellige ruter, det er meget svært for et selskab at tilbyde rejser til kr. 1.000 hvis 

konkurrenten gør det til kr. 700. Hvilket dette er et udtryk for, at de samtlige priser er faldet, det 

er ganske givet med til at gøre det svært for SAS at tjene penge, når de har haft en opbygning der 

er gearet til en hvis indtjening pr. flyvning, hvis denne indtjening nu falder, er det som de er 

begyndt på, nødvendigt at reducere omkostningerne på samme måde.  

Alt tyder derfor på at markederne udvikler sig mere og mere hen i retning af lavpris og mulighed 

for tilkøb, hvis kunderne vil have forskellige ting på flyveturen. 

                                                           
7 http://www.sasgroup.net/SASGROUP_IR/CMSForeignContent/2008eng.pdf - side 9 
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2.4 Ledelse og ejer struktur 
I forhold til ejer strukturen, adskiller SAS sig 
fra andre selskaber, deres ejer struktur er 
domineret af de 3 nordiske stater, der til 
sammen ejer 50 % af selskabet. Som det kan 
ses på figur 2.6 dette forhold giver en særlig 
problem stilling, da staterne ikke 
nødvendigvis har de samme bevæggrunde, 
som almindelige investorer. Udover de stater 
er der enkelte store investorer, i form af 
selskaber og fonde, men den største del 
bliver ejet af de private investorer, der givet 
hovedsageligt kommer fra Skandinavien, da 
SAS bliver handlet på alle de 3 nordiske 
børser. 

Dette giver alt andet end lige en 
problemstilling, der kan illustrer den 
skævhed, der nogle gang kan være i forhold 
til aktiemarked, kontra at det er noget af det 
tætteste, vi kommer på et perfekt marked. 
Som eksempelvis lukke kursen 05-10-11. på 
alle tre børser, med valutakursen fra DKK i 
forhold til Henholdsvis norske og svenske 
kroner. Som det ses i figur 2.7 afviger kursen i 
forhold til hvilken børs, man handler dem på, 
med op til 4,9 % på en tilfældigt taget dag. 
Hvilket er et af de bedste beviser for at 
aktiemarked ikke er nær så perfekt, som først 
antaget. Man kan derved tjene penge på at 
købe aktierne på den norske børs og sælge 
dem igen på den danske. 

8 
Figur 2.6 – egen tilvirkning 
 
 
 

  Lukkekurs 

Kursen i 
forhold til 
DKK. 

Procentvis 
afvigelse 

Danmark 8,4 8,4 100,0% 

Sverige 10,25 10,29 100,4% 

Norge 8,4 8,81 104,9% 

Figur 2.7 – egen tilvirkning 

 
  

                                                           
8 SAS årsrapporten 2009 side 27. 
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2.5 SAS’ strategi 

SAS fremlagde i 2009 en ny strategi ved navn Core, den skulle få SAS tilbage på rette spor i forhold 

til, at de igennem længere tid havde haft svært ved at skabe overskud, selv i et marked der var 

gunstigt for en række af deres konkurrenter. SAS Core, blev introduceret i starten af 2010, efter et 

historisk dårligt resultat i 2008, på SEK 6,3 mia. denne udvikling holdt i 2009 og man blev i SAS 

blevet nød til at foretage nogle tiltag og trimme selskabet til, i forhold til den nye 

konkurrencemæssige situation som SAS befinder sig i. 

Lavpris selskaberne, som i øjeblikket bliver mere og mere fremtrædende del af det samlede 

luftfartsmarked, kan måske siges at markere en ny periode i branchen, hvor gamle selskaber hvis 

værdier ikke længere matcher efterspørgselen, som SAS er, eller i hvert fald, har været en del af, 

bliver nød til, at omlægge sig for at passe ind til det nye marked eller forsvinde med tiden. SAS har 

traditionelt deres fokus på service, som nævnt tidligere, men den nye strategi vil man tilbage til sit 

eget marked og levere sin kerneydelse, fokusere på luftfart i Skandinavien både interne og til 

resten af verden. Resten af SAS’ interesser sælges fra. Dette har to hoved effekter, frasalget 

styrker SAS’ økonomiske situation og samtidig kan fokus rettes imod kerneydelsen. SAS illustrerer 

hvordan organisationen ser ud efter implementering af Core SAS, i deres årsrapport, ved 

nedenstående figur 2.9.  

 

9 
Figur 2.8 – Årsrapport 2009 side 13. 

 

                                                           
9 http://www.sasgroup.net/SASGROUP_IR/CMSForeignContent/2009eng.pdf - Side 13. 

http://www.sasgroup.net/SASGROUP_IR/CMSForeignContent/2009eng.pdf
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Tilførslen af den ekstra kapital, som et salg af aktierne i de forskellige selskaber SAS ejer en del af 

kan give selskabet en hårdt tiltrængt kapital indsprøjtning, der har været en nødvendighed efter 2 

ekstremt hårde år, med et samlet underskud på SEK 9,3 mia. For at undgå en likviditetskrise fik 

man i 2009 forhandlet en forlængelse af sine krediter på i alt SEK 11,5 mia. og foretaget to 

aktieemission med en samlet værdi på SEK 11 mia.10 Der er blevet fyret i alt 3.300, som følge af de 

omfattende spare planer der er, samtidig med en del vil blive ansat hos andre selskaber, som led i 

en omfattende outsourcing. Denne strategi skulle være med til en ”turnaround” for SAS, ingen 

virksomheder kan holde til så forholdsmæssigt stort underskud i en længere periode.  

Efter denne strategiske udvikling vil organisationsdiagrammet kommet til at se så ledes ud. 

Med kerne ydelserne samlet i et selskab i mens 

resten af selskabets interesser, blev ført ud i 

Holding selskaber, på den måde gjorde man SAS 

til et samlet selskab, med hovedsæde i Sverige, 

der som nævnt ejer 21,4 % af selskabet. På den 

måde kan man bedre udnytte de synergi effekter 

der er i forhold til, at være et stort internationalt 

selskab. 

Det er meget store ændringer der foretages, med 

denne nye strategi, men det er også nødvendigt 

Figur 2.9 Årsrapporten 2009 – side 13 

når et selskab forsøger en turnaround, man ved at en halv løsning ikke vil være nok til at gøre 

udslaget. 

Jeg vil i kapitel 3 se på om SAS har fulgt denne strategi, eller om det mere er gode intentioner og 

håb der er kommet ud i af denne strategi. Hvis strategien slår fejl er der en stor risiko for at 

selskabet vil gå konkurs, dog er der en stor usikkerhed omkring en sådan betragtning, specielt når 

man tænker på, at de 3 nordiske stater står bag selskabet og i hvert fald 2 gange har været villige 

til at give selskabet noget råderum, igennem de to kapital forhøjelser, men det vil være en meget 

alvorlig situation for selskabet hvis denne strategi skulle slå fejl. 

                                                           
10 Årsrapport 2008 og 2009.  
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Her udover har SAS introduceret deres nye strategi 4Excellence, hvor SAS har sat mål frem til 2015, 

hvor de i tråd med Core strategien videreudvikler denne og det nye fokus er rettet imod disse 4 punkter.  

 
• Commercial Excellence 

I forhold til ovenstående skal det forstås således at, man ønsker at opnå en bedre harmonisering i 

mellem udbud af ydelser/produkter, i forhold til hvad kunderne efterspørger. 

• Sales Excellence 

Under dette punkt vil man, udvikle selskabets loyalitetsprogram, så det bedre fremmer loyaliteten 

hos kunderne, ved bonus ordninger og optjente point når man flyver. Samtidig vil man 

effektivisere salgs processen. Det er ikke gengivet hvordan man ønsker, at gøre dette. 

• Operational Excellence 

Under dette punkt vil man fremme produktiviteten pr. medarbejder, der er undersøgelser der 

tyder på, at selskabets ansatte ikke er specielt effektive, i forhold til deres konkurrenter, derfor er 

dette et essentielt punkt, hvor der kan være en del at hente, samtidig vil man holde den kvalitet 

selskabet har på nuværende tidspunkt.   

• People Excellence 

Udvikling af selskabets ansatte, for at i tråd med ovenstående punkt at opnå bedre resultater pr. 

medarbejder og ledelse. 

Oven i disse punkter, er det SAS’ mål at reducere deres udgifter med 3-5 % hvert år frem til 2015, det virker 

aggressivt, men det er bestemt ikke umuligt, som det som det vil blive vist under den strategiske og den 

regnskabsmæssige analyse. Jeg mener dog det kan være svært, for SAS at opnå dette, da det virker lidt som 

om, at selskabet prøver, at opnå det hele uden, at skulle ændre på hvordan det ser ud nu. Den eneste måde 

jeg kan se, at man kan opnå denne besparelse er ved at opnå en større effektivitet hos medarbejderne ved 

at optimere eventuelle processer, for at kunne fyre nogle af medarbejderne, for at opnå lavere 

omkostninger og ikke skulle skære ned på kvaliteten, det er dog svært at opnå begge ting, da der er mange 

forhold at tage med i betragtning og forhold som alt andet end lige ikke skulle gøre noget ved kvaliteten, 

kan på den ene eller anden måde påvirke denne alligevel. 
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3. Strategisk analyse 

Jeg vil foretage en analyse af SAS’ strategiske situation, samt se på SAS’ overordnede strategi, til 

dette vil jeg som det er beskrevet under modeller og data, foretage en Pestle analyse, Porters Five 

Forces og afslutte med en SWOT analyse. Til at identificere de ”Value drivers” der er mest 

fremtrædende, for bedre, at kunne underbygge de budgetter og forcarst, der skal ligge til grund 

for værdiansættelsen af selskabet. Der vil blandt andet tages udgangspunkt i rapporter udarbejdet 

af Association of European Airlines (AEA) og International Air Transport Association (IATA) udover 

årsregnskaberne, fra SAS samt peer-gruppen. 

3.1 Luftfartsbranchen 
I forhold til luftfartsindustrien er det en nødvendighed, at forstå hvilke begivenheder i verden der kan 

måles i industrien, såsom krig, terror, epidemier og så videre. For at illustrere dette har jeg benyttet mig af 

en rapport fra AEA, fra 2008. Der er foretaget en analyse af de Europæiske luftfartsselskabers, Revenue 

Passenger Kilometres (RPK), se nedenstående diagram.  

11 
Figur 3.1 - Kilde AEA se nedenstående reference. 

                                                           
11 http://209.128.81.248/view/120386-
MDE0N/The_State_of_the_Industry_and_what_AEA_can_do_flash_ppt_presentation - slide 13 

http://209.128.81.248/view/120386-MDE0N/The_State_of_the_Industry_and_what_AEA_can_do_flash_ppt_presentation
http://209.128.81.248/view/120386-MDE0N/The_State_of_the_Industry_and_what_AEA_can_do_flash_ppt_presentation
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Jeg har dog en lille rettelse i forhold til ovenstående diagram, den anden golf krig var i 2002 og 

SARS epidemien var i 2003. Hvilket stemmer bedre overens med det dyk der var i RPK, end 

modellen viser, herudover er der ingen bemærkninger til diagrammet, som nævnt er den lavet af 

AEA og jeg vurdere, at det er en forholdsvis uafhængig organisation, der ikke har noget at vinde 

ved at ændre på data grundlaget, da dens formål er at være oplysende i forhold til dens 

medlemmer.  

Som Det fremgår af figur 3.1, har krig historisk set været den mest indflydelsesrige faktorer i 

forhold til RPK, sammen med terror og epidemier, men der er indikatorer, der tyder på, at 

verdensøkonomien begynder at spille en meget stor rolle i forhold til udviklingen i RPK, dette ses i 

forhold til finanskrisen der begyndte midt i 2008 og ifølge oplysninger fra AEA, var det derfra at 

udviklingen blev negativ og blev kun holdt oppe af den første halvdel af året.  

Grunden til at det nævnes, at det kan være en ny tendens er, at der var en krise i 1981-83, hvor 

der var lav vækst, men dog ikke en negativ udvikling, en anden hypotese kan dog være at krisen på 

nuværende tidspunkt er mere alvorlig, fordi denne krise er meget fokuseret i Europa, men hensyn 

til økonomier såsom Grækenlands og Spaniens. 

I forhold til den generelle udvikling i RPK har SAS de seneste år haft en udvikling i RPK som følger 

meget godt den generelle udvikling, men i 2009 bliver SAS dog ramt meget hårdt, sammenlignet 

med den generelle udvikling. 

12 
Figur 3.2 – egen tilvirkning. Oplysninger fra årsrapporter 2006-3.kvt. 2011 SAS. 

                                                           
12 http://www.aea.be/research/traffic/index.html  
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Udviklingen i 2011 er foretaget i forhold 3Q regnskab fra 2011, jeg vurdere at dette regnskab er 

tone angivende for hele år 2011, men da sammenligningstallet er fra AEA er for samme periode 

gør det ikke det store, som det ses på ovenstående figur er udviklingen blevet mere lig 

branchetalende. Den ligger stadig en smule under, men i forhold til 2009 er det en ganske pæn 

udvikling og man må sige at udviklingen er blevet mere stabil i forhold til branchetalende.  

I forhold til rapporten fra AEA13 der godt nok er fra 2009, er der foretaget en vurdering af de 

enkelte omkostningers samlede andel af omkostningerne, når man har identificeret de 

omkostningsgrupper, der fylder mest i det samlede regnskab for flyselskaberne, er det nemmere 

at identificere de forskellige trusler, der omgiver selskaberne. Selv om rapporten er tilbage fra 

2009, viser den et klart billede, som også er gældende i dag. En større og større del af 

omkostningerne vedrører eksterne omkostninger, som selskaberne ikke har mulighed for at 

påvirke på nogen måder.  

  

Figur 3.3 - http://files.aea.be/Speeches/PPT_00080.pdf - slide 17. 

36,2 % af luftfartsindustrien i Europas omkostninger er eksterne og består blandt andet af afgifter 

til de forskellige stater og lufthavne, der er i de seneste par år kommet et større fokus på miljøet, 

når man ser på det samlede verdensbillede det medfører i mange tilfælde, at der bliver lagt 

afgifter på forurenende aktiviteter, for at begrænse dem og finde penge til forskning af mere miljø 

                                                           
13 http://files.aea.be/Speeches/PPT_00080.pdf - slide 17. 

http://files.aea.be/Speeches/PPT_00080.pdf%20-%20slide%2017
http://files.aea.be/Speeches/PPT_00080.pdf
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rigtige løsninger, denne udvikling ser ud til at fortsætte, da der er lavet planer, for hvor meget de 

enkelte lande skal reducere deres CO2 udslip frem til 2020.  

En anden stor ikke kontrollerbar udgift er brændstof, igennem de seneste par år har der været en 

markant stigning i priserne på råolie, en stigning der har sin afsmittende effekt på brændstof 

priserne. 

Da de største producenter af olie, ligger i Mellemøsten, der igennem de seneste 20 år har været 

centrum for de krige, der har været, når der kommer uroligheder omkring en så vigtig 

forsyningskilde for det moderne samfund, stiger prisen som en naturlig reaktion på det, dette kan 

som tidligere set spores til en hvis grad i forhold til RPK.  

Der forskes dog hele tiden i, at finde en afløser for olien som primær brændstofkilde, hvis det 

lykkedes, at finde en effektiv erstatning for dette, vil der være utrolig stort potentiale i forhold til 

industrien, det tages her som udgangspunkt at et alternativ til olien, vil være mere miljø venligt. 

Da en stor del af de ikke kontrollerbare omkostninger vedrører miljøafgifter, af den ene eller 

anden form, vil der være potentiale for en reduktion indenfor 64,1 % af omkostningerne, hvis man 

tager som udgangspunkt, at størstedelen af alle de ikke kontrollerbare omkostninger har den ene 

eller anden forbindelse til olie. Det er dog svært at sige, hvor stor effekten af et sådant skift vil 

være, da der er for mange ukendte, såsom hvad et nyt produkt kommer til at koste, skal de 

nuværende maskiner skiftes ud, for at kunne bruge denne nye form for brændstof, men 

potentialet er alt andet end lige stort.  

Den sidste del af omkostningerne er de interne omkostninger, som virksomheden har kontrol over 

og som kan reguleres til en hvis grad, i og med at den økonomiske krise har grebet mere og mere 

om sig, kan det ikke afvises, at det kan være en reduktion i disse omkostninger, der har gjort, at de 

eksterne omkostninger på nuværende tidspunkt, samlet set er større end de interne 

omkostninger, jeg vil ikke spekulere omkring om alle luftfartsselskaberne i Europa, som rapporten 

vedrører, men alt andet end lige så vil flertallet have begyndt at trimme virksomhederne og det 

kan derfor ikke ses, men det rykker ikke ved, at det er en utrolig stor del af omkostningerne der er 

eksterne og som man ikke kan rykke ved, da det betyder at fremtidige besparelser først og 

fremmest skal findes indenfor de 35,5 % af omkostningerne, der er interne. Dette er en stor 
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trussel, da det kan være svært at finde omkostninger, der virkelig rykker noget, når man kun må se 

på en 1/3 del af de samlede omkostninger. 

 14 
Figur 3.4 – egen tilvirkning.  

 

I forhold til EBIT har SAS i de senere år klaret sig noget dårligere i forhold til det generelle marked, 

specielt 2009 har været et dårligt år, men i forhold til udviklingen er 2010, blevet en smule bedre 

og som det ser ud efter 3 kvartal 2011 får SAS et godt år med en EBIT på 3,21 % af omsætningen, 

hvilket er bedre 1 % bedre end forkastet fra IATA. Hvilket alt andet end lige er forholdsvist pænt. 

Som det ses, startede SAS i 2000 noget over branchetalende og klarede sig bedre en resten efter 

terror angrebet den. 11. september 2001, hvor det generelle marked fik et stort fald i EBIT på ca. 4 

% af omsætningen. Hvor SAS havde et plus på 1,44 %, det vurderes at skyldes den brede spredning 

SAS havde på dette tidspunkt i forhold til deres investeringer, hvor de ikke kun havde omsætning i 

forhold til deres flytransport, der er dog sandsynligvis flere parametre der spiller ind i dette, som 

blandt andet kundesammensætning, spredning over verden osv. 

Det at SAS’ EBIT Margin ligger ikke længere under branchens, hvilket kunne tyde på at strategien 

Core har virket, med at fremadrettet at satser på det Skandinaviske marked, der har været en del 

omkostninger til omlægning af organisationen, i 2009/10 som viser sig i ovenstående, men det ser 

ud til at man er kommet godt ud på den anden side.  

                                                           
14 http://www.iata.org/whatwedo/Documents/economics/Industry-Outlook-June2011.pdf - side 1 
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3.2 Den generelle økonomiske udvikling 

Siden 2008 har den økonomiske situation i verden været i krise, dette bliver i Europa forstærket af 

at Grækenlands økonomiske situation fortsætter med at bliver forværret15, hele vejen igennem 

2010 og der er en generel negativ stemning på de økonomiske markeder verden over. Der 

resulterer i fald på de forskellige børser. Det største problem i denne krise er manglen på likviditet, 

eftersom krisen blev sat i gang i banksektoren, med krak af Lehman Brothers der var 

verdensstørste investeringsbank i 200816, gjorde at bankerne verden over blev mere forsigtige 

med at låne penge ud, selv til hinanden, man kom ind i en situation hvor der blev skabt mistro til 

hinanden, hvis en bank som Lehman kunne krakke, kunne ingen være sikre. 

Derfor bredte det sig, som ringe i vandet og gjorde at bankerne begyndte at sikre sig mere end de 

havde gjort tidligere, det gjorde det svære for virksomheder at få forlænget deres kredit, eller at 

optage nye lån. På den måde begyndte selskaberne at komme i likviditetsmæssige problemer, 

hvilket lagde en dæmper på selskabernes vækst og tvang en del af dem ud i betalingsstandsninger 

og konkurser. Det øgede en kritisk situation, samtidig her med begyndte de forskellige landes BNP 

at falde, så de i 2009 var nede på -4,2 for Eurozonen, i forhold til tidligere år hvor der har været en 

vækst på mellem 1,2 og 3,9 % fra 200017.  

 

 

 

 

 

 

 

 
18 

 Figur 3.5 – egen tilvirkning. 

                                                           
15 http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2010/11/15/111501.htm  
16 http://epn.dk/brancher/finans/article1438261.ece  
17 http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/tal/BNP_vaekst/  
18 http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/tal/BNP_vaekst/ 

  2009  2010  2011*  2012*  

 Eurozonen  -4,20  1,80  1,80  1,90  

 Danmark  -5,20  1,70  1,70  1,50  

 Sverige  -5,30  5,70  4,20  2,50  

 Norge  -1,70  0,30  2,70  2,70  

 USA  -3,50  0,30  2,70  2,50  

 * Estimat 2011/12- http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/tal/BNP_vaekst/  

http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2010/11/15/111501.htm
http://epn.dk/brancher/finans/article1438261.ece
http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/tal/BNP_vaekst/
http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/tal/BNP_vaekst/
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Som det fremgår af ovenstående diagram har den økonomiske udvikling i verden, være forholdsvis 

lav, hvis man tager udgangspunkt i en inflation på 2 % vil, en vækst på under 2 %, være lig med at 

økonomien en tilbagegang i økonomien. Jeg har taget USA med da de er den mest tone angivende 

økonomi, for verden i mine øjne, man kan selvfølgelig argumentere for at Kina er den mest tone 

angivende økonomi, men da udviklingen i denne økonomi ikke hænger sammen med resten af 

verdens, da befolkningen, i forhold til at de er et forholdsvist høj teknologisk land, lever meget 

under den vestlige standart. Samtidig har man i Kina finansieret den fortsatte vækst, med lån 

derfor har jeg vurderet at denne økonomi, i forhold til resten af verden har udskudt en uundgåelig 

krise, hvorfor den ikke kan bruges til sammenligning. Derfor er der taget udgangspunkt i de 

økonomier i den vestlige verden, der er tone angivende. For den økonomiske udvikling og som har 

størst effekt i forhold til SAS. 

En negativ udvikling i verdensøkonomien vil alt andet end lige påvirke aktiekursen negativt, da det 

aktiekurserne forventninger til fremtiden, der bliver bygget på de faktiske tal for fortiden, derfor 

vil en gennemsnitlig stigning over længere tid, på 2 % bygge deres vækst på denne vækst, når man 

ser på terminalperioden og den kortsigtede periode vil bygge på de tidligere års økonomi, der som 

det kan ses i ovenstående diagram, har været bedre.  

Det gælder selvfølgelig kun som en generel betragtning og den enkelte aktie vil regulere sig 

forskelligt, mens det generelle marked vil ændre sig i forhold til dette mønster, som baggrund for 

dette ses, nedenstående diagram, over de 3 største aktiemarkeder i norden, som illustration 

sammen med det amerikanske NASDAQ.  

I forhold til dette er SAS’ kurs indlagt så man kan se udviklingen i dens kurs i forhold til de 3 

toneangivende markeder i Norge, Danmark og Sverige.  

Jeg har foretaget en udligning af kurserne så de starter i nogenlunde den samme værdi for at man 

bedre kan sammenholde udviklingen i forhold til hinanden. Til forskel fra grafen i indledningen har 

jeg her taget højde for SAS’ aktiesammenlægning, så man kan se sammenhængen direkte i forhold 

til markederne, da jeg her mener det giver mening at have udviklingen med som den er for aktien 

som helhed.  
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Figur 3.6 – egen tilvirkning19  

Der har været en klar tendens, i forhold til hvornår krisen ramte fra medio 2008 og ind i 2009, i 

forhold til faldet på 3 indeks, hvor de mest handlede aktier befinder sig, det er som oftest de 

største selskaber i de respektive lande, af flere forskellige grunde.  

Man ved hvad man kan forvente, der er ofte et mindre payout, da risikoen er mindre, end hvis 

man ser på mindre aktier, hvor der er en større grad af usikkerhed omkring, men de er dog stadig 

noget mere usikre, som det med forholdsvist stor tydelighed kan ses på graferne, end for et 

eksempelvis er tilfældet med obligationer.  

Man ovenstående viser med forholdsvist stor tydelighed, hvor sammenhæng der er i mellem 

markederne. Alle de 4 markeder følges ad med meget få afvigelser, igennem hele perioden på 6 

år. Det kan til en hvis grad, vise den sammenhæng der er på verdensmarkederne, men man skal 

dog være forsigtig med at tro at alle de store markeder bevæger sig på samme måde, da der kan 

være interne forhold der kan gøre at de afviger, fra normalen, som må siges at kunne ses i 

ovenstående, i forhold til ovenstående er der en klar sammenhæng i mellem udviklingerne. De 3 

nordiske markeder er udvalgt fordi de er tone angivende for de markeder som SAS bliver handlet 

på og det amerikanske marked er toneangivende for hvordan disse markeder bliver handlet. Jeg 

betragter det dog som en mere eller mindre kendt antagelse/viden, at markederne reagere på 

denne måde, da det betragtes som almindelig viden, at markederne reagere på denne måde, men 

jeg mente dog alligevel, det var vigtigt for forståelsen af markedskræfterne, i forhold til 
                                                           
19 http://www.euroinvestor.dk/stock/marketoverview_dk.aspx  
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udviklingen på SAS aktien. Da det viser udviklingen i for virksomhederne med en normal økonomi, 

der kun regulere sig anderledes i forhold til marked, såfremt at der kommer unormale indtjenings 

satser. Derfor er der taget en forholdsvist lang tidsperiode, da der kan forekomme enkelte 

afvigelser i perioden, men over en længere periode vil de udligne sig igen.  

Udover disse betragtninger, er der en teori omkring ”double dip” der omhandler aktiemarked og 

siger: ”Ved recession vil markedet rette sig en smule for derefter at komme ind i en recession 

igen.” Hvis man tror på det, vil det opsving der er kommet i 2010/11, ikke vare ved, da man kan se 

hvor meget krisen har påvirket SAS og den generelle luftfartsindustri, kan det derfor blive meget 

afgørende om der vil komme et ”double dip” i 2012. I forhold til figur 3.5 bliver der budgetteret 

med en udvikling, på lidt over 2, det kan tyde på, at man fra flere sider, er en smule 

tilbageholdende med stigende udvikling, dog er det mest Sverige der går markant tilbage i 

estimatet, dette parameter er noget der vil blive taget højde for, i forhold til de budgetter der 

bliver lagt for den efterfølgende periode frem til terminal året. 

 

3.3 Udviklingen i omkostningerne 

Som udgangspunkt kan man sige at dette punkt høre hjemme under regnskabsanalysen, men da 

olien er en så stor del af omkostningerne som den er, hvor der foretages en strategisk beslutning 

omkring, hvor meget man skal foretage hedging af de forbruget. Har jeg taget det med under 

strategi afsnittet. For sammenhængens skyld, har jeg derfor også behandlet de andre 

omkostninger her, samtidig undgå jeg derved alt for mange gentagelser.  

SAS har som nævnt haft problemer med at skabe overskud, dette kan skyldes flere forskellige 

forhold, selv om man til en hvis grad vil kunne sige, at omkostningerne er for store i forhold til 

indtjeningen og have ret, men da dette er en meget forenklet måde at se tingene på, har jeg taget 

en lidt anden tilgang til dette, da det ikke fungere sådanne i praksis. I praksis er det vigtigt, at se på 

de forskellige årsager til hvorfor der er underskud, nu højere faste omkostninger der er, er det 

nødvendigt at have en højere omsætning, for at opnå overskud, end hvis man har mange variable 

omkostninger. Dette skyldes at de faste omkostninger, som udgangspunkt ikke bliver påvirket af 

hvor meget man omsætter, imens de variable regulere sig meget tæt med omsætningen. Samtidig 

er det interessant at se i forhold til de samlede aktiver og egenkapitalen.  
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Alle disse tal er dog ikke meget bevendt, såfremt man ikke har noget sammenligningsgrundlag, 

enten i form af branche tal eller i forhold til en Peer-gruppen. 

Jeg har valgt at bruge begge metoder, på denne måde sikres det, at der ikke er nogle, der rammer 

helt ved siden af, jeg har dog fokuseret på Peer-gruppen, da det giver et mere detaljeret billede af 

SAS i forhold til konkurrenterne, dette ses specielt ud fra, at det i forhold til branche tal, ikke 

nødvendigvis dækker hele SAS’ forretningsområde, da de som et eksempel har en del af deres 

omsætning i fragt. Som Peer-gruppen har jeg valgt Lufthansa, British Airways og Norwegian, de 3 

selskaber er alle i direkte konkurrence i forhold til SAS, de dækker 3 forskellige segmenter, man 

kan måske argumentere for at Lufthansa og British Airways ligger i nogenlunde det samme 

segment, men da de begge er fra to forskellige lande, er det min holdning, at de udgøre en god 

Peer-gruppen, da Norwegian er et lavprisselskab, der er i stor vækst. 

I forhold til ovenstående tilgang er den bedste tilgang, at foretage en nøgletals analyse, til at 

identificere de forskellige kritiske områder, samt de områder hvor SAS klare sig bedre end 

konkurrenterne. Den kan give et indblik i hvor de forskellige fordele og ulemper ligger, fordelen 

ved at kunne identificere de svage og stærke sider er, at man ved, hvor ledelsen skal sætte sit 

fokus. En af grundstenene i en god investering er derved at kunne veje de stærke og svage sider i 

forhold til hinanden og give et kvalificeret bud på hvad der venter i fremtiden, det giver sig selv at 

dette ikke kan stå alene, men det er et godt sted at begynde. 

 

   SAS   Lufthansa   British Airways   Norwgian  
  2011 2010 2009 2011 2010 2009 2010 2009 2011 2010 2009 

OG 
          

0,03  
                

-0,05  
             -

0,07  
                     

0,03  
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0,01  -0,03  -0,02  
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0,08  
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0,97  
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0,93  
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0,75  
            

0,86  
          

0,88  
            

1,30  
             

1,46  
AG 0,02 -0,05 -0,07 0,02 0,04 0,01 -0,02 -0,02 0,06 0,03 0,11 
EKF 2,68% -12,95% -17,12% 3,61% 13,72% -0,56% -20,11% -19,39% 12,41% 9,69% 27,65% 
SG 34,81% 34,52% 26,80% 27,68% 28,11% 23,09% 19,79% 17,60% 22,77% 27,13% 31,89% 

Gearing 
          

2,87  
                  

2,90  
              

3,73  
                     

3,61  
                   

3,56  
          

4,33  
            

5,05  
            

5,68  
          

4,39  
            

3,69  
             

3,14  
Figur 3.7 – Egen tilvirkning - årsregnskab 2011 3 kvt. 

Ovenstående der er en begrænset nøgletalsanalyse, der strækker sig over 3 år, for SAS og den 

udvalgte Peer-gruppen. Der er ikke noget med for British Airways for 2011, hvilket skyldes at de i 

deres kvartalsrapport har de ikke nogen balance med, der var derfor for mange huller og det var 
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svært at kunne bruge det enkelte nøgletal, man kunne beregne. Derfor har jeg ladet være med at 

tage den med. Hvis man begynder med det, efter min mening vigtigste nøgletal Afkastningsgraden 

(AG) ligger SAS noget under deres konkurrenter, da de har opnået et negativt resultat for begge de 

to første år og ligger her en del under resten af Peer-gruppen, når man ser bort fra British Airways, 

når man til gengæld, ser på år 2011. Har man fået rettet op på dette, og opnår nu samme 

overskudsgrad (OG) som Lufthansa, Norwegian skaber en noget bedre AG hvilket hvis man går 

tilbage og ser på talende er et resultat af en bedre OG og Aktivernes omsætningshastighed (AOH).  

AG er den laveste i forhold til de 4 selskaber i de 2 første år, det skyldes først og fremmest, at SAS 

har en lav OG, dette udledes i forhold til AOH, der generelt ligger højt i forhold til de øvrige 

konkurrenter, man har derfor en forholdsvist god omsætning i forhold til de samlede aktiver. 

Mens det i 2011, i hvert fald i forhold til Lufthansa, er AOH der er blevet en smule lavere end 

Norwegian overgår igen dem begge i forhold til begge områder. 

Det fortæller os noget omkring selskabets evne til at omsætte i forhold til de investerede aktiver, 

når dette nøgletal bliver holdt op imod andre selskaber fra den samme branche, giver det et godt 

billede af selskabets effektivitet, uden branche tal eller tal fra konkurrenter er dette nøgletal 

derfor ikke meget bevendt, man kan selvfølgelig sammenholde med sine egne tal fra år til år, men 

der kan være forholdsvist meget støj i forhold til den slags målinger, samtidig med at man ikke sige 

noget om, at det skal ligge på et vist niveau, som en generel betragtning. Når man ser på niveauet 

ligger det i den høje ende i forhold til konkurrenterne, kun overgået af Norwegian, alt andet end 

lige fortæller det os, at det ikke er her SAS’ problemer ligger, omsætningen ligger på et passende 

niveau i forhold til de samlede aktiver, grunden til det store fald i dette nøgletal fra 2010 til 2011 

skyldes at 2011 kun er for 3 kvartaler, imens balancen stadig ligger på samme niveau som det vil 

gøre i slutningen af året. 

Konklusionen af ovenstående kan derfor summes op til, at det er omkostningerne der er 

problemet, der vil alt andet end lige være nogle omkostninger der er for høje, men at det 

begynder at blive bedre i 2011 efter den fuldt implementerede Core strategi og de store 

besparelser i forhold til omkostningerne.  

Egenkapitalens forrentning (EKF) er forholdsvist lav i forhold til de resterende selskaber i Peer-

gruppen, primært fordi SAS har en større egenkapital, end gennemsnittet af de andre selskaber 
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har i stort set hele perioden, hvilket man kan se gearingen og soliditetsgraden (SG), en 

egenkapitals forrentning på 2,68 % er dog ikke meget, lige meget hvordan man ser på det, specielt 

ikke hvis man ser på hvor store tab der har været i de tidliggere år, men det går dog den rigtige 

retning, så længe de kan generere et overskud. Der kan dog være nogle overvejelser forbundet 

med dette og alt andet end lige gør det SAS mere robust overfor tab, når de har en større SG end 

deres konkurrenter. Man kunne godt forestille sig, at det at de holder selskabets egenkapital oppe 

er for, grundet at risikoen for at de går konkurs er forholdsvist meget større og på denne måde kan 

de skabe større sikkerhed for kreditorernes penge.  

SAS’ omkostningsmønster afviger fra de gennemsnitslige omkostninger, i forhold til markeds 

udgifts sammensætning, som er identificeret i figur 3.3, man skal dog være opmærksom på at, 

denne figur er tilbage fra 2008, men da jeg har en forudsætning om at sammensætningen ikke 

ændre sig markant, er dette taget som en guideline for hvordan omkostningerne overordnet 

fordeler sig. Derfor vil jeg gå dybere ned i dette og se på omkostningssammensætningen for SAS, 

dette er specielt interessant da, SAS historisk har haft svært ved at skabe overskud, har jeg en 

teori om, at SAS har en større andel af deres omkostninger, der er interne omkostninger, i og med, 

at de andre er faste og man ikke kan påvirke disse, vil jeg kunne konkludere, at SAS har nogle 

konkurrencemæssige problemer på dette område. I forhold til den konkurrencemæssige situation 

er det vigtigt, ikke at have højere enhedsomkostninger end ens konkurrenter, specielt i en branche 

som luftfarten, hvor priserne er blevet meget gennemskuelige i det seneste 10 år. Blandt andet 

vedhjælp af søgemaskiner på nettet, det har ændret markedet en hel del, da der kan være meget 

stor forskel på hvad pris, de enkelte sæder er blevet solgt til, hvorfor man til en hvis grad kan sige, 

at man har optimeret udbuddet i forhold til efterspørgslen, lidt i stil med en auktion, problemet 

ved dette kan dog være, at man har sat folks villighed til at betale fuldpris ned, så dem der før i 

tiden var villige til at betale 100 % af prisen, grundet de store ændringer i forhold til prisen på den 

samme rejse, indenfor relativt kort tid. Dette gælder dog mest på de lange rejser, på de korte 

rejser, når man ser på indenrigsflyvninger, her tænkes der specielt på Danmark, er de enkelte 

rejsene blevet meget omkostningsfokuseret, såfremt man har en højere enhedspris på end 

konkurrenterne er man ude i en uholdbar situation. I et marked der er domineret af priskrig. 
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 20 
Figur 3.8 – egen tilvirkning. 

Som det ses på ovenstående afviger omkostningsstrukturen sig forholdsvist meget, i forhold til 

sammensætningen for AEA i 2008, for at underbygge påstanden omkring at fordelingen ikke 

ændre sig specielt meget, har jeg sammenholdt omkostningsfordelingen fra 2011 med 2008 for 

SAS, der har været en lille ændring i omkostningssammensætningen i de forskellige områder, 

hvilket bestyrker argumentet at SAS har en anden omkostningssammensætning end 

undersøgelsen fra AEA, men i forhold til de samlede omkostninger ser jeg meget på 

brændstofsomkostningerne, i forhold til de samlede omkostninger, da man ved, at disse 

omkostninger er faste for alle, der er ingen af hverken SAS eller deres konkurrenter, der kan opnå 

en fordel i forhold til priserne på dette, derfor er det bemærkelsesværdigt at denne omkostning er 

så meget lavere, procentvis i forhold til de resterende omkostninger. Det skyldes sandsynligvis, at 

de har forholdsvist høje enhedsomkostninger i forhold til gennemsnits enhedsomkostninger, 

fratrukket brændstofs omkostningerne, jeg kan dog ikke udelukke at sammensætningen af fly kan 

have noget med det at gøre, da SAS har en flyflåde, hvor 75 % af den er opdateret21 det vil givet 

være brændstof besparende at have en opdateret flåde, men da jeg ikke har noget grundlag for 

den generelle branche, er det svært at sætte et direkte tal på hvor meget besparelsesgrundlaget 

er i forhold til hvis den ikke var nær så opdateret.  

Dog bevæger branchen sig mere og mere i retning af at være mere miljøvenlige, men man kan dog 

ikke finde miljø regnskaber i SAS hjemmeside, det er dog ikke en hel ubegrundet antagelse at de 

                                                           
20 3 Kvartalsregnskab 2010 SAS og årsrapport 2008. 
21 http://www.sasgroup.net/SASGROUP_IR/CMSForeignContent/Analystmaterial_3q10.pdf  
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nye fly er mere energi besparende end de gamle. Da det er den udvikling der finder sted over alt i 

samfundet med transport midler, derfor ville det være mærkeligt hvis det ikke også galt her. 

Jeg har foretaget en analyse for omkostningssammensætningen for 2010 nedenfor, da 

regnskaberne er noget mere detaljerede.  

22 
Figur 3.9 – egen tilvirkning. 

 

Lønnen er i SAS langt den største post, og består af 35,7 % af de samlede omkostninger, dette er et 

af SAS’ svage punkter, i og med at problemet med at opnå overskud ligger i omkostningerne, i 

modsætning til eksempelvis British Airways, hvor det kunne tyde på at deres omsætning ikke er 

høj nok. Men man kan samtidig se i forhold til figur 3.8 at løn omkostningerne er blevet yderligere 

reduceret i 2011, i forhold til deres andel af de samlede omkostninger. 

Som ovenstående figur viser, ligger SAS et godt stykke over de andre i forhold til hvor stor en del af 

SAS’ omkostninger der består at løn, og det selv hvis man tager de nyeste tal for SAS i betragtning. 

Dette er en meget foruroligende post. I forhold til kontrakter og lignede, kan det være en meget 

omkostningsfyldt affærer at skære ned, her til kommer at SAS, er det selskab der satser på 

forretningsrejsende og har et renomme, for at have bedre service og kvalitet i forhold til deres 

konkurrenter. Det kræver alt andet end lige, flere medarbejdere i forhold til et selskab som 

Norwegian, hvis strategi mere er baseret på lavpris og derfor ikke har det samme service niveau 

som SAS har, men at andelen ligger så meget over både Lufthansa og British Airways, der ikke er 

                                                           
22 Årsregnskaber 2010 – 3.kvt. 
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lige så omkostningsfokuserede som Norwegian, kan tyde på at SAS har alt for høje løn udgifter og 

bekræfter til en hvis grad at dette er SAS’ store svaghed, men for at få yderligere sikkerhed for 

dette, har jeg foretaget en analyse af omsætningen pr. medarbejder. 

 

2010 SAS Lufthansa 
British 

Airways Norwegian 
 Antal medarbejdere 14.862 117.019 41.494 2.137 
Omsætning i .000 40.723 249.315 83.365 10.142 
Omsætning pr. medarbejder 2.740 2.131 2.009 4.746 
Løn omkostninger 13.473.000 60.759.000 20.836.010 1.759.668 
Gennemsnitlig pr. 
medarbejder 907 519 502 823 

Figur 3.10 – egen tilvirkning. 23 

Alle tal er omregnet i forhold til SEK til dagskurs den 20/10/11, ved hjælp fra valutaomregneren24 

kursen er ikke tilbage diskonteret, da jeg har vurderet at det ikke vil fremme forståelsen eller have 

nogen direkte konsekvens, derfor er det kontrolleret at kursen på SEK i forhold til EUR, ikke er 

ændret synderligt i den mellemliggende periode og da den er meget tæt på den samme kurs som 

den var 31/12 er der ikke gjort yderligere ved det.  

Som det kan ses i forhold til figur 3.10 ligger omsætningen pr. medarbejder forholdsvist højt, i 

forhold til de andre selskaber, kun overgået af Norwegian, der ligger betydeligt over alle de 3 

andre, dette er alt andet end lige, et godt udgangspunkt for SAS, deres medarbejdere omsætter 

gennemsnitligt for mere end de andre gør, men problemet er at de gennemsnitslige omkostninger 

pr. medarbejder er så meget højere end de andres, er rigtig skidt, specielt sammenholdt med 

effektiviteten pr. medarbejder, da denne effektivitet er højere end de andres, besværlig gøre det 

en eventuel fyringsrunde og opretholdelse af selskabets service og kvalitetsniveau, da 

medarbejderne allerede på nuværende tidspunkt så at sige, løber hurtigere end de andres. 

I forhold til ovenstående analyse af løn omkostningerne, kan det slås fast at de er et stort problem 

for SAS, samtidig med at det kan være svært at gøre noget ved det, grunden til at lønningerne er 

så meget ude at trit med marked er blandt andet at SAS’ ansatte har en utrolig stærk fagforening, 

der igennem de seneste mange år har det resulteret i strejke efter strejke, der rammer SAS hårdt, 

hvilket gør det hårdt for SAS, at opnå bedre forhold indenfor løn området. Det er en almindelig, 

                                                           
23 Kilde: Årsrapport 2010 
24 http://www.valutakurser.dk/  

http://www.valutakurser.dk/
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kendt problem stilling, at SAS medarbejderne får mere i løn end deres konkurrenter og at specielt 

deres gamle piloter har særdeles favorable kontrakter25. Samtidig er der mere end 39 interesse 

organisationer som SAS’ ansatte er med i og som ledelsen skal blive enige med. 

Det næves i den artikel at SAS’ lønninger dels skyldes at løn niveauet i Skandinavien er højere end i 

resten af EU, hvilket stemmer godt overens med mine beregninger foretaget i figur 3.10. dog er 

det værd at nævne at de stadig ligger en hel del under SAS’ løn omkostninger samt at 

effektiviteten er så meget højere. 

Der er dog noget der tyder på at fagforeningerne sænker deres krav en smule, i henhold til 

overenskomsten for 2010-2012, er de forskellige løntrin uændret, det er dog stadig et alvorligt 

problem i forhold til mine beregninger er SAS lønninger ca. 42 % over Lufthansas, det er en alvorlig 

størrelses forskel, som der ser ud til at være blevet større hvis man ser på artiklen i note 27. er 

denne forskel steget med 2 % i 2010.  

SAS’ ledelse ser dog ikke ud til at ville ændre på denne skævhed, da ledelsen i juni 2010, udtaler at 

”Der er bonus på vej til kabinepersonale, piloter og andre ansatte i SAS, der holder sig fra at bruge 

deres strejkeret.26”Dette tager udgangspunkt i en vurdering af at det koster mindre at betale 

personalet lidt mere i løn, end at de strejker. 

Når det er sagt skal det dog påpeges at SAS i forhold til 2009, har skåret deres lønomkostninger 

ned med 27,4 % hvilket er en seriøs nedgang i løn udgifterne, samlet set er omkostningerne faldet 

med 13,4 % i forhold til et fald i omsætningen på 17,1 %. Det er en negativ udvikling, men da man 

har haft i løn omkostningerne og har opnået et fald i omkostningerne på så meget peger det på at 

SAS, er på rette spor, hertil hører det sig at sige, at underskuddet i 3 kvt. er mindre end det var i 

2009, da man ikke længere har de samme tab på udfasede forretninger i 2010, ledelsen i SAS 

forventer samtidig også overskud allerede fra 201127 og der er derfor meget der peger i retning af 

at SAS er kommet på rette spor, i forhold til deres omkostninger, men de har dog stadig underskud 

og en voldsom negativ egenkapitals forrentning (ROE), at gøre op med, hvilket som nævnt i 2009 

har tvunget ledelsen til at foretage aktieemissioner, i 2010 har man kommet ud over problemet 

ved at udstede nye rettigheder på aktier på MSEK 4.960 og har derved opretholdt egenkapitalen, 

                                                           
25 http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2006/12/11/073043.htm  
26 http://avisen.dk/bonus-til-sas-ansatte-for-ikke-at-strejke_130925.aspx  
27 http://avisen.dk/bonus-til-sas-ansatte-for-ikke-at-strejke_130925.aspx 

http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2006/12/11/073043.htm
http://avisen.dk/bonus-til-sas-ansatte-for-ikke-at-strejke_130925.aspx
http://avisen.dk/bonus-til-sas-ansatte-for-ikke-at-strejke_130925.aspx
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men dette kan man dog ikke blive ved, med at dække underskuddet med en fortsat udvidelse af 

aktiekapitalen. 

SAS har den højeste soliditetsgrad af de undersøgte selskaber, der er dog ikke den store forskel og 

samlet set kan man konkludere at selskaberne er opbygget på nogenlunde samme måde, SAS har 

dog en noget større andel af langfristet gæld, af de samlede gældsposter. Hvilket alt andet end lige 

er en fordel når man ser på likviditetsbudgettet. 

3.4 PESTLE Analyse 

For at summe op, på en del af ovenstående og samle det i et mere overskueligt diagram. I form af 

PESTLE 

3.4.1 Political 

I forhold til det politiske aspekt, er der flere forhold der gør sig gældende. Som nævnt kommer der 

mere og mere fokus på miljøet og alle indikationer siger at der kun vil komme flere afgifter på 

flytrafikken og man kommer hurtigt til at betale 2-400 i skatter og afgifter indenfor Europa, mens 

dette beløb bliver højere såfremt man flyver til USA eller Canada. Samtidig skal man nogle steder 

betale en ”departure tax”. 

Herudover er der forskellige, samtidig er den politiske situation rundt omkring i verden, såsom krig 

har en forholdsvist stor effekt som kunne ses på diagram tidligere. Som opsummering kan de 

vigtigste politiske faktorer se ud som følger. 

- Skatter og afgifter. 

- Krig 

Og i forhold til SAS selv, er der herudover den side af den politiske situation, at selskabets ejere er 

de 3 nordiske stater og derfor har den politiske situation en meget direkte virkning, desværre har 

det ikke været muligt at opnå et interview fra hverken Venstre eller Socialdemokraterne, hvis 

meninger jeg betragtede som toneangivende for staternes holdning til SAS. Jeg er derfor blevet 

nød til, at forudsætte deres holdning ud fra historiske begivenheder, som det vil vise sig under 

kapitel 3.7. 
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3.4.2 Economic 
Den økonomiske situation i luftfartsindustrien er meget cyklus, der topper i ferieperioderne, hvor billet 

priserne hurtigt løber op, såfremt der er dårligt vejr i et land vil priserne fra dette land stige og gøre 

rejserne dyrere. Som det ses på understående figur 3.11 

 
Figur 3.11 – kilde: http://www.travelmarket.dk/dansk-flyprisindex.cfm  

Som ovenstående figur viser, med billet priser fra København til Rom, er der en klar tendens til at 

priserne stiger i ferie perioder, tydeligst er det omkring jul og Nytår, hvor priserne stiger til noget 

nær det dobbelt, det tyder på en industri hvor man som tidligere nævnt, søger at matche 

efterspørgselskurven i forhold til den pris, kunderne er villige til at betale, mens de hele tiden har 

øje på at maskinerne skal fyldes op. 

3.4.3 Socially 

Den kulturelle side af sagen kan være en smule mere usikker, da det er svært at få belæg for de 

påstande/indikatorer der hører hjemme under dette punkt. 

Dog kan det siges at den faktor, at verden er blevet mindre handelsmæssigt, der foregår en meget 

større international handel end der har gjort tidligere, har den side effekt, at det er nødvendigt for 

folk at rejse rundt omkring i verden, samtidig er behovet for at realisere sig selv blevet større 

hvilket fører til at folk i større grad rejser ud i verden for at oplevelser, ferier og så videre. 

http://www.travelmarket.dk/dansk-flyprisindex.cfm
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Det at folk gennemsnitsligt bliver bedre og bedre uddannet, giver samtidig et større behov for at 

rejse, som en del af deres job. Samtidig er den enkelte families rådighedsbeløb blevet større har 

givet flere mulighed for at rejse med fly, dette underbygges af stigningen i antal rejsende igennem 

den de seneste 20 år, flytransport er i en stor udstrækning en luksus gode, som bliver valgt fra når 

folk bliver presset økonomisk, men på den anden side bliver de også påvirket positivt når 

økonomien går op og folk får flere penge imellem hænderne.  

3.4.4 Technolergy 

Flyindustrien er drevet af en stærk teknologisk udvikling, som SAS gør alt hvad de kan for at følge, 

derfor er 75 % af deres fly, opdateret og gennemsnitsalderen på den samlede flypark er 12,1 år, til 

sammenligning er de 3 sammenlignelige selskaber der er udvalgt til Peer-gruppen, en 

gennemsnitslig aldersfordeling på Lufthansa 12,2 år, British Airways 11,5 år og Norwegian 1128, i 

2009. den teknologiske udvikling indenfor luftfartsindustrien, bliver som primært drevet af tre 

faktorer, den ene er de hele tiden stigende oliepriser, politiske ønsker om at forbedre miljø 

situationen og omkostninger. 

Den teknologiske udvikling sker nemlig ikke kun indenfor flyene selv, men en ting som internettet, 

bliver stadig en større og større del af industrien, man kan tjekke ind online, købe billetter, 

sammenligne priser og så videre. Man arbejder hele tiden på at effektivisere hele processen, fra 

en kunde køber en billet til, de stiger om bord på flyet. Det er i alles interesse at denne udvikling 

går stærkt, da der ligger et stort potentiale indenfor området, man kan gør det hele mere 

omkostningsfokuseret, samtidig med at man letter processen for de rejsende. Her udover er man 

begyndt at fokusere på tiden efter at flyet er landet, så folk så nemt og smertefrit kan komme 

videre, derfor har flere flyselskaber indført sms tjenester, hvor man kan få besked om flyet status, 

såsom hvornår det er lettet, landet og hvornår folk får deres bagage. Så de rejsenes familie eller 

venner kan hente dem i lufthavnen, når de kommer hjem fra en rejse.  

 

3.4.5 Legal 

De mange love og regler der er indenfor luftfarts industrien, er med til at øge 

omkostningsniveauet for luftfartsselskaberne. Hvis man begynder fra en ende af, er der meget 

                                                           
28 http://www.sasgroup.net/SASGROUP_IR/CMSForeignContent/Analystmaterial_3q10.pdf 

http://www.sasgroup.net/SASGROUP_IR/CMSForeignContent/Analystmaterial_3q10.pdf
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høje sikkerhedskrav til selve flyet, der gennemgår en kontrol før det letter, sikkerhedskontrol af 

passagerne, samt andre sikkerhedsforanstaltninger. Alle de love og reguleringer er med til at gøre 

det hele dyrere, efter 11/9 blev der foretaget en hel del stramninger, men disse ekstra 

sikkerhedsforanstaltninger, der blev indført grundet 11/9 er forholdsvist omkostningsfrit for 

selskaberne og kunderne, omkostningerne til dette bliver i det store hele afholdt af staten. De er 

dog stadig en øget belastning for selskaberne, det er specielt flyvninger til USA, hvor sikkerheden 

er blevet skærpet ekstra.  

3.4.6 Environmental 

Presset fra omverden omkring miljøet, er blevet større indenfor de sidste par år, selv om 

finanskrisen i 2008 tog en smule af dette pres, da folk begyndte at fokusere mere på deres penge, 

er det dog stadig et stort pres der er på branchen, da medierne stadig koncentrer sig omkring 

emnet, flere selskaber udarbejder derfor et miljø regnskab ved siden af deres almindelige 

årsrapport, dog har SAS ikke gjort dette, men deres indsats for at gøre deres fly mere miljø venlige 

er dog stadig nævnt i årsrapporten. 

3.5 Konkurrencemæssige situation 

I forhold til markedssituationen er der forskellige måder, at vurdere det på, jeg er dog personligt 

mest til at bruge en analytisk tilgang til problemet, da det giver et mere klart resultat. Det er dog 

ikke altid det kan bruges, i forhold til den givne situation, men teorier kan som oftest tilpasses og 

alligevel bruges i forhold til situationen. En teori giver stort set aldrig det konkredte svar, men 

mere et udgangspunkt fra hvor man kan vurdere situationen.  

I forhold til den konkurrencemæssige situation, er Herfindahl-Hirschman Index (HHI) en 

forholdsvist effektiv måde at måle markedet. Det er min holdning at det giver et godt 

udgangspunkt for en analyse af den konkurrencemæssige situation at starte med en analyse af det 

marked SAS befinder sig i, specielt i forhold til, at man ved Core SAS strategien, vil fokusere mere 

på hjemmemarkedet og trække sig ud af forskellige selskaber der ligger rundt omkring i verden. 

Derfor virker en markedsanalyse som HHI, som et godt udgangspunkt.  

Herfindahl-Hirschman Indekset bliver markedet vurderet ud fra antallet af spillere på markedet og 

markedsandele. Indekset spænder fra 0 til 10.000, hvor 10.000 er monopol, resultatet af et 

marked bliver beregnet ved følgende ligning,  



Anders Thomsen HD(R) Afgangsprojekt 07-12-11 
 Værdiansættelse SAS 

39 
 

HHI = s1^2 + s2^2 + s3^2 + ... + sn^2 

S står for markedsandelen for selskabet. Hvis det er et monopol vil beregningen derfor se således 

ud. 

HHL = 100^2 = 10.000 

Nu tættere man kommer på 0 i dette indeks nu tættere bevæger man sig imod fuldkommen 

konkurrence, i forhold til en fortolkning af resultatet af en HHI undersøgelse af et marked kommer 

fordelingen til at se ud som følger.  

0-1.000 = fuldkommen konkurrence/monopolistisk konkurrence. 

1.000-1.800 = Oligopol – Duopol/Differentieret Oligopol – Duopol. 

1.800-10.000 = Delvist Monopol/ Differentieret Delvist Monopol – monopol. 

Hvilket marked afhænger selvfølgelig også af om det er et homogent marked eller et heterogent 

marked, hvilket er grunden til, jeg har nævnt begge sider ovenfor.  

I forhold til HHI undersøgelsen er den foretaget i antallet af passager år 2009. Det samlede antal 

passager er regnet ud i forhold til SAS’ andel af marked angivet i årsrapporten 2009, det skal 

nævnes at det har været svært at finde, da det klart er Norwegian og SAS, der er de mest 

dominerende spillere på det skandinaviske marked, har jeg forsøgt at sandsynliggøre hvilke andre 

konkurrenter der er på markedet og finde deres markedsandel, i forhold til hvem der tilbyder 

rejser de forskellige på de forskellige ruter. Jeg har foretaget det ræsonnement, at hvis der er tale 

om en betydelig spiller vil de altid være repræsenteret når man søger på rejser i mellem to store 

lufthavne på indenrigsplan, da luftfartsbranchen har forholdsvist høje adgangsbarriere, da fly og 

andet materiel er koster en del, og for at være en spiller på marked er det nødvendigt at have en 

hvis fleksibilitet i forhold afgange, når passagerene skal frem og tilbage, derfor skal der en 

forholdsvis stor kapacitet til, taler det for at der ikke er så mange konkurrenter, samtidig så har 

SAS og Norwegian, en meget stor andel af markedet på alle 3 markeder.  
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Figur 3.12 – egen tilvirkning kilde årsrapport 2009 SAS, Norwegian og Cimber Air. 

Som det fremgår af ovenstående figur illustrer, ligger de 3 markeder lige omkring 4-5 tusind, 

hvilket i forhold til ovenstående klassificering, gør marked til Delvist monopol/Differentieret 

delvist monopol.  

Det er svært direkte at sige hvor mange præferencer kunderne har i forhold til det enkelte selskab, 

da de fleste hellere vil flyve med SAS end, et lavprisselskabet som Norwegian, men dette kun ud 

fra den henstilling at det er samme pris, da undersøgelser og markedsudviklingen, samt 

oplysninger fra de forskellige luftfartsselskaber, peger på at markedet er blevet mere og mere 

prisfølsomt. Dog kan man i dette se på kunderne som flere segmenter, da der er 

forretningsrejsende og privat personer. Hvis man ser på forretningsrejsende er kunden, 

sandsynligvis mere tilbøjelig til at efterspørge en ekstra service frem for billig priser, da det ikke er 

dem selv der betaler, mens en privat person, specielt som økonomien er i øjeblikket, er prisen 

meget afgørende for de fleste, og vil sandsynligvis også påvirke de forretningsrejsende en del. 

Derfor betegnes de 3 markeder som Delvist monopol, da der på det enkelte markeder kun er 

ganske få udbydere, som det kan ses i forhold til ovenstående tal, er de forholdsvist høje. Da alle 

udbyderne består af 3-4 udbydere, samtidig giver det en indikation af hvilke markeder der er 

vigtigst. SAS afvikler med Core strategien deres aktiviteter i udlandet, for i stedet at koncentrer sig 

omkring deres hjemme marked. 
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Det er dog ikke kun indenrigsflyvningen de her vil fokusere på, men også internationale flyvninger 

fra norden, men stadig står indenrigsflyvningerne for 14,35 % af de samlede indtægter, dette er 

ren flyvning med passager.  

I forhold til en tidligere undersøgelse af dette i 2004, har udviklingen lige siden været meget stor, 

konkurrencen er blevet intensiveret. Dette er blandt andet sket ved at Norwegian er vokset utrolig 

meget, fra at have en markedsandel på 4 % har de i 2009 en markedsandel på 42 % på 

indenrigsflyvninger i Norge og 31 % på flyvninger der går ud fra Norge. Til gengæld er mange af de 

mindre selskaber væk og hvilket har ændret markedssituationen væsentligt, SAS, har udviklet 

deres markedsandel fra 25 % i 2004 til 37 % i 2009. Udviklingen nærmer sig på nogle af 

markederne et Duopol, hvilket alt andet end lige giver en fordel for de to tilbageværende 

selskaber, men når man ser på udviklingen i forhold til 2004 og frem til 2009,  

Men ser man på det samlede RPK er det faldet med 18,67 % enten skyldes det at markedet er 

blevet mindre eller også er konkurrencen bare blevet hårdere, som følge af at der er kommet flere 

konkurrenter til. Så selskaberne tjener mindre pr. passager, men lige meget hvad det er, så er slut 

resultatet, at SAS har fået sværere ved at generere et overskud, med denne udvikling. Da 

lønninger og andre omkostninger ikke er stagneret, giver det en ulighed i selskabets økonomi, som 

Core strategien prøver at sætte fokus på, et mål i strategien er, at en besparelse på potentielt 

7.800 MSEK, har man i 3 kvt. opnået en besparelse på 6.300 MSEK og med denne udvikling 

forventes det at selskabet vil give overskud allerede i 2011 og med den udvikling der har været, 

igennem 2010, når man sammenligner resultaterne, virker det ikke sandsynligt, men man har dog 

opnået nogle meget store besparelser på lønninger og andre omkostninger, hvis det lykkedes at 

opnå en højere omsætning, på højde med 2009, taler sandsynligheden for at man vil kunne opnå 

et overskud, da enhedsprisen i for en passager er faldende, i og med at de variable omkostninger 

bliver lavere og lavere, det er dog svært med det informations niveau jeg har, at udregne hvor 

meget en enkelt passager koster, eller hvor stor belægningen skal være, for break even. Dette 

skyldes blandt andet at de forskellige ruter har forskellige enhedsomkostninger, men der er 

forholdsvist høj konkurrence i forhold til hvad der på andre markeder.  
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Dette skyldes mest af alt udviklingen, i lavpris selskaberne som Norwegian Air, der i de sidste par 

år har været meget aggressive, fordelen for et lavpris selskab, er at de hvis man skærer helt ind til 

benet, levere den samme ydelse som SAS, de transportere passagerer og vare, fra A til B.  

De gør det bare billigere, da de har skåret alle tillægsydelser fra, der bliver ikke serveret mad om 

bord på deres fly, det er dog muligt at købe forskellige fornødenheder. Hvis man skulle have brug 

for det, dette er specielt en fordel på de mindre ruter, såsom indenrigsflyvningerne, når 

passagererne ikke skal opholde sig i flyet mere end højst et par timer, gør det ikke så meget om 

man ikke får nogen ekstra service om bord på flyet, her går en del af kunder, i hvert fald mere op i 

prisen, denne udtalelse begrundes med den vækst som Norwegian Air har siden de kom ind på det 

danske marked i 2008 opnået en markedsandel på 14 % af indenrigsflyvningerne og 7 % af de 

internationale flyvninger29  

 
Figur 3.13 – egen tilvirkning kilde årsrapport 2010 Norwegian 

 

SAS har deres hovedaktivitet i norden, men som ovenstående figur for Norwegian, viser har de 

haft en meget stor vækst indenfor de seneste par år, specielt da der er begyndt at komme krise er 

udviklingen gået stærkt for selskabet.  

Dette er fremkommet blandt andet ved konkurser, såsom Sterling der gik konkurs kort efter 

Norwegians introduktion i Danmark, de fik derfor en rimelig god start, på det danske marked, 

hvorfor det er sandsynligt at deres markedsandel vil stige. Samtidig så er en krise forholdsvist god 

                                                           
29 Årsregnskab 2009 
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for et lavprisselskab, da folk vil have en tendens til at vælge et billigere selskab, som det kan ses i 

forhold til udviklingen har de haft nogle gode år vækstmæssigt i 2008 og 2009, sandsynligheden 

taler for, at markedsandelene vil stige i 2010. I modsætning til SAS, der har haft meget store 

underskud i 2008 og 2009, har Norwegian haft overskud begge år på henholdsvis, MNOK 3.944 i 

2008 og MNOK 446.251 i 2009. Hvilket er den modsatte udvikling i forhold udviklingen i SAS, dog 

skal man tage den rene virksomhed for SAS, ikke de tab de har fra ikke fortsatte forretninger. Hvor 

SAS har en underskud på MSEK -965 i 2008 og -2.620 i 2009.  

Udviklingen i de to selskaber er meget forskellig, men man skal også tage som udgangspunkt, 

størrelsen i de to selskaber, Norwegian er i vækst, blandt andet fordi de er så meget mindre end 

SAS, men resultatet taler for sig selv, men alt andet end lige er Norwegian den største trussel imod 

SAS, da de operere på alle SAS hjemme markeder, de generere overskud, selv om selskabet kun 

har eksisteret siden 1993, er de allerede de anden største på det skandinaviske marked, efter SAS.  

Når man ser på figur 3.12 kan man undre sig over at HHI er lavere på det danske marked, end på 

de andre, når man tænker på hvor lille markedet er i forhold til de to andre, hvis man samtidig 

tager med i sine overvejelser at Sterling er gået konkurs, samt at der er en forholdsvist intens 

priskrig kan det tyde på, at man eventuelt har en over kapacitet på det danske marked. Dog skal 

man passe på med direkte at sige dette, da de forskellige selskaber satser på flere lande og det 

derfor er der en risiko for at det ikke er et resultat af hvad der skete på dette marked, der gjorde 

at Sterling gik konkurs. Desværre har det ikke været muligt, at finde ud af hvor meget selskabets 

indtægter der kom fra det danske marked, men der er dog andre forhold der tyder på, at der er en 

overkapacitet. Hvis man ser på Cimber Sterling, har de for de 2 første kvartaler, haft et underskud 

på MDKK 11.051. hvilket svare til omkring 5 % af deres samlede egenkapital, det man dog skal 

være opmærksom på er at i forhold til året før, er det i de efterfølgende kvartaler der giver de 

store tab, samtidig har de ikke ret meget at stå imod med, såfremt omsætningen fejler, er der en 

overhængende fare for at selskabet kan går konkurs, deres markedsandel af det danske marked er 

oppe på 41 % i forhold til regnskabet i 2009/10 i forhold til regnskabet svare til omkring 70 % af 

den samlede omsætning. Det berettes i årsrapporten, at den øgede konkurrence både i form af 

flere konkurrenter har væsentligt flere sæder i udbud30. Det stemmer overens med resten af 

billedet, at der er en over kapacitet på det danske marked, dette har presset priserne og flere 
                                                           
30 http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-3VJIRR/1462234975x0x385076/92057F7E-5DB6-40FF-986B-
4BAEA6103A83/annual_report_cimber_sterling-2009-10.pdf  side 22. 

http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-3VJIRR/1462234975x0x385076/92057F7E-5DB6-40FF-986B-4BAEA6103A83/annual_report_cimber_sterling-2009-10.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-3VJIRR/1462234975x0x385076/92057F7E-5DB6-40FF-986B-4BAEA6103A83/annual_report_cimber_sterling-2009-10.pdf
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selskaber er blevet tvunget til at fusionere, såsom Mærsk Air og Sterling, gjorde det i 2005. For 

efterfølgende at gå konkurs, hvor Cimber gik ind og opkøbte en del af konkursboet efter Sterling. 

For nu selv at være presset ud i en mulig fremtidig konkurs. 

Det er svært at vurdere om nogle af selskaberne på denne baggrund generere overskud, men alt 

andet end lige er det sandsynligt at de ikke gør, såfremt det antages at der er en overkapacitet.  

 

3.6 Porters 5 Forces 

Porters 5 forces er et godt værktøj til at vurdere truslerne i markedet, som det ses ovenfor er der 

elementer af de 5 forces i vurderingen ovenfor, derfor virker det naturligt at fortsætte dette og få 

hele modellen klar, specielt, analysen af strategien skal bruges primært til at fastsætte budgetter 

for fremtiden. 

3.6.1 Potentielle indtrængere 
I forhold til nye indtrængere på marked er der forholdsvist høje indtrængningsbarriere, det er ikke 

nogen nem sag, at komme ind på dette marked, og der er stadigvæk en forholdsvis høj 

konkurrence som tidligere nævnt, har jeg en formodning om, at der er en overkapacitet på 

hjemmemarkederne, en konkurrence der tager livet af de mindste selskaber, der ikke har 

systemerne eller afgangene til, at kunne konkurrere og det leder os til den første barriere for nye 

konkurrenter. 

De etablerede selskaber har en fordel i forhold til nye aktører på markedet, i forhold til deres 

størrelse, er der forholdsmæssige høje kapital krav til et nystartet selskab, da de skal have fat i en 

flåde af fly, for at kunne gøre sig gældende på de forskellige ruter. Samtidig favoriserer 

lufthavnene de allerede eksisterende selskaber, da de på et marked som i Danmark, hvor der ikke 

er specielt mange udbydere, står de enkelte luftfartsselskaber for en stor del af lufthavnenes 

indkomst. Hvem vil sætte det over styr, ved at give en ny udbyder, nogle af de gode slots (start og 

landingstider). Hvis man ikke kan få adgang til de gode tider og placeringer er det svært for et nyt 

selskab, at komme ind på marked, da det er svært for dem at gøre sig selv attraktive i forhold til 

deres konkurrenter, der allerede befinder sig på markedet. Herudover er der tilfælde hvor 

landingstider er en knaphed. Denne barriere er dog ved at blive udvandet, både ved hjælp af 

regler og samtidig simpel udbud og efterspørgsel, som i Københavns Lufthavn (Kastrup), da blandt 
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andre Norwegian gjorde sin entre i 2008 og øgede derved efterspørgselen på afgangstider. Den 

øgede efterspørgsel, fik Kastrup til at, bygge en ny terminal, kaldet SWIFT. Til lavprisselskaberne, 

blandt andet for at, gøre det mere attraktivt, for nye udbydere, såsom Ryan Air. 

I forhold til den lovmæssige del af reguleringerne, er det i øjeblikket sådan, at et selskab kan holde 

på sine slots uden tidsbegrænsning. Der er ikke noget der hedder udbudsrunder eller andre 

foranstaltninger, til at regulere fordelingen af disse. Derfor har man fra EU's side lavet regler i et 

forsøg på at undgå ineffektive udnyttelse af slots. Dette sker blandt andet ved, at hvis et selskab 

ikke udnytter 80 % af sine tildelte slots, kan de blive givet til en konkurrent. 

De etablerede luftfartsselskaber, svarede igen ved at udvide/sprede aktiviteten så alle slots blev 

udnyttet, for at undgå at de blev givet til konkurrenter og potentielt få en endnu hårdere 

konkurrence end der allerede er på markederne.  

Antallet af aktører på markederne, er der en stigende tendens til, at de små selskaber forsvinder, 

og de store selskaber konsolidere deres position. Denne udvikling gør det stadig sværere for nye 

konkurrenter at komme ind, samtidig hvis man ser på det danske hjemme marked, er der 

Norwegian og Cimber Sterling som de store lavprisselskaber, og SAS der med strategien Core 

fokusere meget på omkostningerne, men hvor det samtidig er muligt at betale for noget ekstra 

komfort. Der er derfor en rimelig spredning i forhold til udbuddet af rejser og det kan gøre det 

meget svært for en ny aktør, at differentiere sig i forhold til dem. 

3.6.2 Kunder 
I forhold til truslen fra kunderne, bliver de mere og mere magtfulde, i takt med at 

informationsniveauet er blevet så meget bedre, er det meget nemt for kunderne, at finde de 

billigste billetter på det givende tidspunkt, hvilket er en af lavprisselskabernes største forcer, at det 

er så nemt at sammenligne priser og de er, til forskel fra selskaber som SAS, bedre gearet til en 

priskrig, hvor SAS mere har haft fokus på kvaliteten af deres service end på at holde priserne nede, 

end som lavprisselskaberne, der har deres fokus på at holde omkostningerne nede, som det sås i 

forhold til løn niveauet hos SAS, i forhold til deres konkurrenter, her tænkes primært på 

Norwegian der operere i nøjagtigt det samme marked som SAS og hvor løn omkostningerne kan 

måles direkte. Dog skal det siges, at den nye strategi Core har der været meget fokus på 

omkostningerne, med et samlet potentiale på at sænke omkostningerne, med SEK 7,8 mia.31 

                                                           
31 Analystmaterial 3Q 2010. 
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hvilket alt andet end lige er med til at gøre SAS mere konkurrence dygtig i forhold til kunderne og 

udligne lidt af den trussel der ligger fra kundernes manglende loyalitet, i forhold til prisen. 

Udfordringen i luftfartsbranchen er som sagt, at en stor del af omkostningerne er faste og meget 

svære at regulere, der er ikke ret mange flere omkostninger ved at tage en ekstra passager med og 

derfor er det vigtigste i forhold til at en rute er rentabel, at der er en hvis belægning på ruten. Det 

er umuligt, at sige en generel belægningsprocent, på de samlede ruter, da der er utrolig stor 

forskel fra de enkelte ruter og de omkostninger der binder sig op på ruten.  

Men når man ved det, kan det også konkluderes, at kunderne har utrolig stor magt, oven i det 

kommer, at i et forsøg på at have en så høj belægning som muligt på de enkelte afgange og for at 

kunne tilbyde et så stort antal af rejser som muligt, har de forskellige flyselskaber oprettet 

forskellige alliancer, såsom Star alliance, Skyteam og Oneworld. 

Det giver to direkte fordele, i forhold til kunderne og belægningsprocenterne, Igennem alliancer 

som disse, kaldet ”code sharing” og ”interlining”.  

Den første code sharing, består i markedsføring, produktudvikling, herunder fælles systemer der 

kan samarbejde, med hinanden. Denne del er forholdsvist vigtig for at den anden kan fordel kan 

fungere korrekt, da det ved interlining, er muligt for de enkelte selskaber at sælge billetter til 

hinandens fly, derved giver det en meget højere fleksibilitet og gør det muligt at bestille en rejse 

fra København til en bestemt lufthavn i Kina, igennem det samme selskab, da de selv om de ikke 

selv har nogen fly, der kommer derned, vil kunne sælge billetter fra et andet selskab, så den 

rejsende ikke selv behøver, at finde alternative afgange når SAS ikke længere flyver videre, på den 

måde behøver SAS ikke reklamere hårdt i alle lande, da de kan få solgt billetter igennem andre 

selskaber, det giver alt andet end lige en bedre belægning på de enkelte afgange, at være med i et 

sådant netværk. 

3.6.3 Substituerende produkter 
Jeg har i afgrænsningen valgt ikke at fokusere på denne del af den konkurrencemæssige situation, 

jeg vil derfor ikke gå i dybden med området, men helt generelt er der en udvikling indenfor 

alternative transport former, som bliver bedre og bedre. Specielt indenfor tog trafik er der sket 

meget. Der er kommet hurtigtoge, der transportere en hurtigt og effektivt fra A til B, samtidig 

bliver infrastrukturen mere og mere udbygget i østen og andre udviklingslande, hvor fly ellers har 

været en af de eneste transport muligheder, hvis man skulle rundt i landet. 
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3.6.4 Leverandører 
I forhold til leverandører og værdikæden har jeg ikke tidligere været så meget inde på det, og jeg 

vil derfor heller ikke gøre det her, jeg vil derfor kun tage fat på enkelte leverandøre. 

Leverandørerne er dog meget magtfulde, specielt når man ser på leverandører som olie 

industrien, som det tidligere er belyst med tal fra hele branchen, står omkostninger til brændstof 

for en meget stor del af de samlede omkostninger. Det er også tilfældet i SAS, dog er det ikke nær 

så stor en del som det er for peer-gruppen.  

Ud over brændstof leverandørerne, er der andre leverandører, af stor betydning for 

luftfartsselskaberne. Her tænkes specifikt på lufthavene, der som beskrevet kan virke som en af 

adgangsbarrierende til markedet. De har en nøgle position i forhold til luftfartsselskaberne og de 

kan ikke operere uden at have et godt forhold til disse, de funktioner der bliver dækket i 

lufthavnene er vigtige for luftfarten, ud over landingsbaner og kontrol tårn, er der en række andre 

forhold såsom logistik, mad/drikke til flyet og så videre der er en helt nødvendig del i forhold til 

luftfartsselskabernes forretning. Her ud over kontrollere lufthavnene gate pladserne og der er 

tilfælde som nævnt, at de forfordeler de eksisterende selskaber, fremfor nye selskaber.  

3.7 Statsejet 
Det at de 3 nordiske stater ejer 50 % af SAS, har en stor betydning for selskabet, samtidig med at 

det skaber nogle problemstillinger. 

I forhold til aktieudvidelserne der blev foretaget i 2009, for at finansiere strategi omlægningen til 

Core, samt for at løse det likviditetsbehov der opstod efter de store underskud i 2008 og 2009, 

gjorde at de 3 nordiske stater der ejer 50 % af SAS, skulle vurdere om de ville støtte denne 

udvidelse af kapitalen. Som bekendt blev udvidelserne foretaget, efter et ja fra de 3 stater, 

problemet og efter alt at dømme, også fordelen for selskabet, ved at være ejet af de 3 stater, er at 

ejerne har mange penge i ryggen, de har andre betragtninger i forhold til om en investering er 

lønsom eller om man skal sælge, da en offentlig ejet virksomhed i praksis ikke er til for at generere 

et overskud til sine ejere, men til at opfylde den ene eller den anden rolle i samfundet, såsom 

offentlige skoler, der ikke skal skabe overskud, men er meget budget orienteret og det vigtigste for 

virksomheden er at uddanne børn i samfundet. 

Man kan have en mistanke om at de 3 stater, betragter SAS på lidt samme måde, at SAS’ vigtigste 

opgave er at holde Norden knyttet til resten af verden og der er ikke nogen tvivl om at det er 
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vigtigt for Skandinavien, at have et flyselskab der er stort nok til at udbyde interkontinentale ruter, 

til USA og Fjernøsten. Såfremt man ikke havde et flyselskab der kunne udbyde dette, ville en stor 

del af luftfarten blive trukket længere ind i hjertet af EU. 

Konsulentvirksomheden Cowi, udarbejdede i 2004 en rapport omhandlede SAS’ betydning for 

Skandinavien, det skal dog nævnes at SAS selv betalte for rapporten. Hvilket alt andet end lige, 

ikke har haft en negativ virkning på SAS’ betydning for Skandinavien. 

Det er efterhånden en gammel rapport, men når man ser på specielt effekten af Sabenas konkurs i 

2001 for Belgien, der mistede Belgien 17.000 arbejdspladser32 en nedgang i betalingsbalancen på 

528 mio. Euro og en voksende statsgæld, den samlede vurderede effekt på BNP i Belgien blev 

vurderet til -0,65 %, samtidig blev Bruxelles forbigået af transit passager, da det store nationale 

luftfarts selskab gik konkurs. 

Antallet af ruter fra Bruxelles faldt markant, hvilket alt andet end lige er en forholdsvist 

velbegrundet frygt, at det samme kan ske for de Skandinaviske knudepunkter, hvis SAS skulle gå 

konkurs.  

Når man tager en rapport som denne i betragtning, fra et samfundsmæssigt synspunkt, kan 

konsekvenserne af en konkurs være ufatteligt store for et samfund, specielt når man som det er 

tilfældet for Skandinavien ligger i udkanten af Europa, det er svært at sige om effekten af en 

konkurs ville blive så omfattende som det lader til at være det i Belgien, da alternativerne i forhold 

til en lufthavn i Belgien ikke er specielt langt væk og at der er selskaber der ville opfylde en del af 

de ruter SAS flyver i dag, men man kan ikke udelukke, at det kunne have en stor effekt i forhold til 

de forskellige landes økonomi. Som politikker kan det derfor have været et slagkraftigt argument, 

at det er prisen værd hvis man skal finansiere SAS’ underskud i en begrænset årrække, hvis det 

betyder at man til gengæld kan sikre, at selskabet ikke går konkurs. 

Derfor blev der ved kapitaludvidelsen primo 2009, hvor de 3 stater sagde god for at ville udvide 

deres investering i selskabet, spekuleret i om der var tale om statsstøtte eller om det var hvad en 

almindelig investor ville gøre. Det samme var tilfældet efter at man igen lavede en kapital 

udvidelse på 5 mia. efter 2009, så de 3 stater til sammen havde smidt endnu 5,5 mia. SEK i 

selskabet for at sikre dets overlevelse.  

                                                           
32 http://www.sasgroup.net/SASGROUP_FACTS/CMSForeignContent/LuftfarteniSkandinavien.pdf side 134. 

http://www.sasgroup.net/SASGROUP_FACTS/CMSForeignContent/LuftfarteniSkandinavien.pdf
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Fordelen for SAS ved, at staterne har en politisk interesse i, at holde selskabet kørende og i en 

kritisk situation som det var ved de 2 kapitaludvidelser, har det været muligt at få udvidet 

kapitalen, med hjælp fra staten, få genforhandlet lånene samt og forlænget kredittiden hos 

kreditorerne, der er en hel del mere tillid til et selskab, end hvis det ikke var bakket op af de 3 

skandinaviske stater, men samtidig er der også det problem, at hvis det vurderes at staterne ikke 

handlede som en normal investorer ved kapitaludvidelserne, er der tale om ulovlig statsstøtte og 

kan resultere i at SAS, som følge af en eventuel retssag, kan blive dømt til at skulle betale den 

ulovlige støtte tilbage, eller kompensere deres konkurrenter. Det er derfor en alvorlig trussel imod 

SAS hvis de skulle blive dømt til at betale pengene tilbage, da der er tale om penge der var 

essentielle for deres overlevelse.   

Dog har Norwegian afstået fra at ville fører en retssag imod SAS, selv om dommen meget vel 

kunne falde ud til deres fordel. Dog er der ikke kommet nogen afgørelse på om Easyjet vil fører en 

retssag, men det bliver dog mere og mere usandsynligt, at de vil gøre det, jo længere tid der går. 

Det er dog essensen i problemet med at have statslige ejere, der vil altid være en risiko for, når der 

sker udvidelser af selskabets kapital, at der kan komme en retssag ud af det. 

Der er samtidig noget konkurrence forvridende ved et statsejet selskab, i et ellers frit marked og 

studier viser også at statsejede selskaber ofte er mindre effektive end privat ejede selskaber, da 

der ikke på samme måde er fokus på overskud og vækst, men man har andre fokus områder som 

tidligere nævnt. 

3.8 Konklusion strategisk analyse 
I forhold til ovenstående analyse af de strategiske forhold, hvor der i nogle tilfælde er taget 

udgangspunkt i omkostningernes udvikling, som normalt ikke vil hører hjemme under en strategisk 

analyse, men da målgruppen for opgaven er investorer der ikke nødvendigvis har en 

gennemgående økonomisk indsigt, er det vurderet, at det giver mere mening for denne læser at 

læse om SAS lever op til deres strategi under den strategiske analyse.  

Her ud over vil konklusionen for et andet underspørgsmål blive besvaret her, i forhold til: Hvilke 

elementer i omverden er de væsentligste i forhold til SAS? Disse to spørgsmål vil blive besvaret i 

forlængelse af hinanden, da der er en hvis sammenhæng i mellem dem. Da SAS’ strategi blandt 

andet bygger på hvilke væsentlige faktorer der påvirker selskabet og det marked de operere i, som 

SAS ikke selv kan kontrollere, men bliver nød til at tilpasse sig. 
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3.8.1 Følger SAS deres overordnede strategi? 
SAS har siden 2009, hvor de introducerede strategien SAS Core, som er beskrevet i kapitel 2.5, i 

den tid der er gået siden de introducerede strategien, der var en nødvendighed for at selskabets 

overlevelse, har man skåret ned på omkostningerne, fortsat frasalget af sine interesser i andre 

selskaber, som opererede med hovedsæde i andre lande. De selskaber der er tilbage ligger i 

separate holdingselskaber, under koncernen, men har ud over den fælles overordnede ledelse 

ikke noget, at gøre med SAS organisationen.  

Det at man er fortsat med at skille sig af med sine datterselskaber og associerede selskaber, er en 

klar overholdelse af selskabets strategi, en strategi som man har arbejdet hen imod fra starten af 

det 21 århundrede, hvor det mest kendte danske tilfælde nok, er at man trak sine interesser i 

hotel Radisson hvor efter hotellerne måtte stoppe med at bruge SAS i deres navn, så de nu hedder 

Blue i stedet.  

Men den mest voldsomme omlægning af strategien og den del som efter min vurdering er 

livsvigtig i forhold til selskabets overlevelse, er at løn omkostningerne sættes ned, som man kan se 

længere oppe, har SAS et løn niveau, der ligger på et uacceptabelt niveau i forhold til deres 

konkurrenter, såsom Lufthansa hvor de ligger 40 % over, dette blev forklaret med at løn 

omkostningerne var det højere i Skandinavien, en påstand som delvist bliver bevist, af Norwegian 

der også har et højere løn niveau end Lufthansa, men som samtidig har et markant lavere 

lønniveau end SAS, som det kan ses i figur 3.10, men SAS gik meget hårdt efter at mindske deres 

omkostninger, blandt andet løn omkostningerne. 

SAS  2010 2011 
Udvikling i 

SEK 

% vis 
udvikling 

2011 
 Omsætning  30.417 31.248 831,00 102,73% 
 Løn  10.520 9.874 -646,00 93,86% 
 Andre 
omkostninger  20.202 18.429 -1.773 91,81% 
 EBITDA  -305 2.945 3.250 

 Figur 3.14 – egen tilvirkning33 

Figur 3.14, viser udviklingen i EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization.) er stigende. EBITDA belyser en virksomheds case flow baseret på 

                                                           
33 3 kvt. regnskab SAS. 
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kerneforretningen, hvor omkostninger som afskrivninger er taget ud af regnestykket, ligesom 

renter og skatte påvirkninger ikke er taget med. Fremover i opgaven vil der blive koncentreret 

mere omkring dette, hvorfor jeg har taget det med i konklusionen for den strategiske analyse. Ud 

over belysningen af EBITDA, har jeg taget udviklingen i løn omkostningerne, med så man kan se 

den fortsatte udvikling, det skal her nævnes, at begge år kun medregnet for 3 kvartaler, for at gøre 

dem sammenlignelige. Men udviklingen er stadig klar, som tidligere belyst, er problemet med at 

skabe overskud, at have en højere belægning på flyene, da omkostningerne er forholdsvist faste. 

Denne påstand bliver yderligere underbygget af figur 3.14, hvor omsætningen er steget, men 

omkostningerne er faldet, alt tyder også på at det samlede regnskabsår for 2011 vil give et positivt 

resultat. Der hvis det lykkedes vil være endnu et bevis på, at strategien er lykkedes, indtil videre, 

man har alt andet end lige sænket enhedsomkostningerne, talende tyder på at man har vundet 

markedsandele på hjemmemarked, hvilket var et af de mål man havde sat sig, med den nye 

strategi. Derfor vil jeg alt andet end lige sige at det er lykkedes SAS, at få den nye strategi 

implementeret og har efter nogle hårde år, nu chancen for at vende udviklingen, som man kunne 

se i sommeren 2010 var Cimber Sterling ved at gå konkurs, men blev købt af en rigmand og undgik 

derved at gå i betalingsstandsning, hvilket ellers ville have åbnet marked endnu mere for både SAS 

og Norwegian, som er klart de største konkurrenter til Cimber Sterling. Dette faktum, at en af 

deres nærmeste konkurrenter har økonomiske problemer på nuværende tidspunkt, kan nu hvor 

det, ser ud til, at vi kommer ind i en ny økonomisk krise, blive yderligere presset. Da der som 

nævnt i ovenstående kapitel er en hypotese om, at konkurrencen er for hård i forhold til antallet 

af udbydere på specielt de domestiske ruter. Det vil alt andet end lige hjælpe SAS, hvis en af deres 

konkurrenter bliver tvunget ud af marked eller går konkurs, specielt nu hvor det ser ud til at de er 

begyndt at få overskud igen. Men der er dog mange faktorer der spiller ind ved en sådan udvikling, 

blandt andet, den hypotese at lavprisselskaberne profitere på de internationale kriser, ved at 

kunderne i større udstrækning vælger de billigste billetter. SAS er begyndt at komme med på 

denne udvikling, men de er dog stadig væk bagefter selskaber som Norwegian, der igennem de 

seneste år har fået en større og større del af det Skandinaviske marked, samtidig med at de med 

en alliance med Fin Air forsøger at udvide deres flyruter til fjern østen. At jeg bringer dette op 

skyldes, at SAS i 2004 fik lavet en undersøgelse af Cowi, der omhandlede hvilke konsekvenser en 

konkurs eller et opkøb af SAS kunne betyde for økonomien i Danmark Norge og Sverige, men da 
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denne rapport blev lavet var situationen en anden end den er i dag, der var Norwegian ikke nærså 

store som de er i dag, alt andet end lige, vil det stadig være et hårdt slag for Skandinavien hvis SAS 

gik konkurs, men nu da der er ved at komme et andet stort flyselskab der forbinder Skandinavien 

til verden vil effekten måske ikke være nær så stor. Hvilket kan få staterne til at ændre mening 

omkring, deres investering i SAS og den økonomiske hjælp de flere gange har, måtte yde for at 

holde dem i live.  

3.8.2 Hvilke elementer i omverdenen er de væsentligste i forhold til SAS? 
Der er flere forskellige forhold i omverdenen der gør sig gældende for SAS, PESTLE analysen 

opsummerede dette godt, men jeg føler dog stadig at der er brug for en kort gennemgang af de 

enkelte faktorer, så det blive bundet sammen og så det fremgår helt klart hvad der vil blive brugt 

videre i opgaven.  

Den, efter min mening, vigtigste faktorer, er oliepriserne, den udgøre et så stor del af SAS’ 

omkostninger, at når der kommer en prisændring i den, har det en direkte effekt på billet priserne. 

Som det er med faktorer i marked påvirker det alle selskaberne, mere eller mindre lige hårdt, alt 

efter hvor stor en hedging de har foretaget, risikostyringen vil blive behandlet i kapitel 4.1. men 

oliepriserne er af en så stor betydning for et selskab som SAS, der i forvejen har svært ved, at 

holde deres omkostninger nede i forhold til deres konkurrenter, at jeg mener det er den største 

udfordring for SAS. 

Den anden mest dominerende faktor, som man kunne argumentere for, var den mest 

dominerende faktorer, er udviklingen i verdensøkonomien. Den har gået hårdt ud over selskaber 

som SAS, der mere eller mindre satser på luftfart som en luksus gode, til forskel fra lavpris 

selskaberne såsom Norwegian, der mere ser på det som en nødvendigheds ydelse for kunderne, 

som de lige som de fleste andre dagligvare, vil betale så lidt som muligt for. 

Det er her sat lidt på spidsen, hvordan selskaberne agere og tænker, det er gjort for at illustrere 

den store forskel der i hvert fald har været imellem SAS/Norwegian og de andre lavprisselskaber. 

Udviklingen i verdensøkonomien, omfordeler markedsandelene, man kan bare se på Norwegians 

udvikling i gennem de sidste par år, med hensyn til markedsandele, som illustreret i figur 3.13 så 

er Norwegians markedsandel blevet øget, væsentligt igennem de seneste par år, derfor har man 

igennem  
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3.9 S.W.O.T. Analyse 
I forhold til hele strategiområdet, vurderes det at en SWOT analyse vil samle godt op på det hele, 

det gør det overskueligt og nemmere at gå til, i forhold til budgettering og værdiansættelsen 

generelt. 

3.9.1 Strengths 
SAS’ styrker er deres gode navn, deres renomme, at de er et driftssikkert selskab, med en høj 

service, på den baggrund er de blevet et af verdens største luftfartsselskaber, dog er de langtfra de 

største, men de er dog markedsleder i Skandinavien. 

Hvilket leder mig videre til den næste styrke, SAS’ centrale position i Skandinaven som er blevet 

beskrevet i den SAS betalte rapport, fra COWI, sammen med den faktor, at de 3 nordiske stater, 

Danmark, Norge og Sverige ejer 50 % af SAS, gør det til en stor styrke, da de 3 stater har bevist, 

flere gange i 2009 at de var villige til at støtte selskabet økonomisk og på den måde sikre deres 

interesser i forhold til resten af samfundet. Man kan selvfølgelig ikke være sikker på, at de vil 

fortsætte med at gøre det, men der er ikke noget der tyder på at de ikke vil, jeg har forsøgt, at få 

et interview fra de to danske partier Venstre og Socialdemokraterne, da de er de største partier og 

derfor har mest at skulle have sagt, at Vestre har ledet regeringen de sidste 10 år og 

Socialdemokraterne gør det i øjeblikket, ville det efter min mening give det bedste udgangspunkt 

for et bredt og nuanceret billede af staternes forhold til SAS, spørgeskemaet blev sendt til 

finansordfører, John Dyrby og Peter Christensen. Der desværre ikke har svaret på mine spørgsmål. 

Hvorfor jeg er blevet nød til selv at sætte forudsætninger og bevæggrunde, som i visse tilfælde 

måske kan blive modbevist, men da det er det jeg har at gøre med er der desværre ikke noget 

yderligere der kan blive gjort ved det. 

3.9.2 Weaknesses 
Lige som SAS har styrker, har de også svagheder. Deres største svaghed er efter min mening, deres 

løn omkostninger, der ligger alt for højt i forhold til resten af branchen, det er en omkostning der 

er svær, at sætte ned, da de ansatte har kontrakter og lignende, der sikre dem hvilket specielt i 

SAS er et problem sammenlignet med deres konkurrenter. Da mange af deres piloter er ansat på 

tjenestemandslignede forhold, der gør dem meget svære og omkostningstunge at fyre. Samtidig 

med at deres fagforening, er meget stærk, der er dog tegn på at den er ved at indse problemet i 

forhold til, at lønningerne er for høje. Så svagheden kan måske blive mindre med tiden. 
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SAS´ anden svaghed er, deres mange forskellige forretninger der ligger rundt omkring i verden, 

hvor der igennem de sidste par år har gemt sig meget store underskud, som i visse tilfælde har 

været oppe i mia. SEK klassen, det er svært for en regnskabslæser at tage højde for disse, da de 

kan være gemt rundt om i resultatet opgørelsen og balancen, hvor man venter på at kunne 

driftsfører, det er ikke til at sige om selskabet har flere af den slags store omkostninger liggende og 

vente på at blive afviklet. 

Når jeg siger at de kan gemme sig i resultat opgørelsen, skyldes det at en ellers overskudsgivende 

forretning, ved likvidering kan give et stort underskud og uden, at vide det kan det være det der er 

sket i forhold til de store negative saldi. 

3.9.3 Opportunities 
I forhold til muligheder, har SAS en ganske klar mulighed, i at Cimber Sterling kunne trække sig ud 

af marked, selv om selskabet er blevet købt af en rigmand, vil det hvis det fortsætter med at give 

underskud, sandsynligvis ikke fortsætte på marked og selv med en rigmand bag sig, er det min 

vurdering, at Cimber Sterling er de svageste på marked, hvor der er en formodning om at der i 

øjeblikket er en over kapacitet. Det vil derfor være en god mulighed for SAS, for at få en bedre 

belægnings procent på deres afgange. 

En anden mulighed som SAS har, er den ændring det virker som om der har været i 

interesseordinationerne, i forhold til løn og andre krav, kan hvis den vare ved vise sig at være 

afgørende for SAS’ overlevelse. Men det er dog spekulationer, men det er helt klart en mulighed 

for SAS, med et holdnings skift fra disse organisationer. 

3.9.4 Threats 
Den største trussel imod SAS, er verdensøkonomien, de har valgt at omlægge deres strategi og 

organisation, på et tidspunkt hvor alle markeder er pressede, mit bud er at de forventer at have en 

organisation der er klar til at udnytte opsvinget fuldt ud når opsvinget kommer, men der ligger en 

fare ved at bruge store resurser når man ikke kan generere disse resurser selv, når det sker, må 

man som SAS har gjort foretage en ekstern finansiering. Det er ofte dyrt og risiko betonet. 

SAS har dog på nuværende tidspunkt kunne finansiere det med hjælp fra Staterne og de øvrige 

investorer, men spørgsmålet er hvor længe det vil være ved. 
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Samtidig så har en krise vist sig, at styrke Norwegians position i Skandinavien, derfor er 

verdensøkonomien en af de store trusler for SAS.   

Den anden trussel imod SAS, er en øget konkurrence på det skandinaviske marked, hvor en 

konkurrent som Ryan Air kunne tænkes at rykke ind, med endnu en stor lavpris konkurrent på 

banen er det ikke til at sige hvordan det vil påvirke SAS, men det kan dog være en trussel, specielt 

når man ser på figur 3.12 HHI indekset, hvor der var indikationer på at marked allerede var 

presset. 

4. Regnskabsanalyse 

SAS er i gang med implementeringen af den nye strategi Core, det gør at der har været en hvis 

ændring i regnskabspraktisk, men der vil dog stadig blive foretaget en historisk analyse af disse 

regnskaber, da det alt andet end lige har en virkning på selskabets værdi, selv om en del af 

forretningen er udfaset/solgt fra. Der vil i budgetterne for fremtiden blive taget højde for dette, da 

effekten af, at have taget en del af selskabets tidligere drift, vil give en faldende omsætning og 

faldende omkostninger. De budgetteringer der afviger fra de historiske tal, i udvikling vil blive 

begrundet og forklaret hvorfor denne ændring er foretaget.  

4.1 Risikostyring af brændstof og valutakurser 

Regnskabsanalysen tager udgangspunkt i den forudgående strategiske analyse, hvor forskellige 

problemstillinger er identificeret, som der skal tages højde for ved budgettering og dermed 

værdiansættelsen. 

Her tænkes i forhold til oliepriser. Olien er som nævnt i den strategiske analyse, en meget stor del 

af de samlede omkostninger, for at undgå at udsving i olieprisen får alt for store konsekvenser i 

forhold til regnskabet og selskabets økonomi, foretager luftfartsselskaberne noget der hedder 

hedging. Hvilket bedst er forklaret som en form for forsikring, imod stigning i priserne, det er altså 

hvad man kan sige en risikoafdækning af brændstofpriserne, hedging er meget almindeligt i 

flybranchen, da priserne på brændstof er en så stor del af omkostningerne.  

En effektiv hedging kan forhindre selskabet i store prisudsving på brændstofs priserne, ligesom 

ved alle andre investeringer er det mulige payout en afledt funktion af den risiko man tager, 

hvorfor at hvis man afdækker en stor del af risikoen ved brændstofs udgifterne, vil der heller ikke 

være den store mulige gevinst hvis priserne skulle falde, fordelen er derfor at ved jo højere 
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hedging man foretager, vil kende sine brændstofs udgifter mere nøjagtigt, og der vil ikke være 

nogen overraskelser. I flyindustrien foretager alle selskaberne hedging, i større eller mindre grad, i 

2008 havde SAS en hedging på ca. 40-60 % af brændstof forbruget34 og har igennem de seneste år, 

foretaget en større og større hedging af de samlede brændstofs omkostninger, men ser man på 

den største af deres konkurrenter, Lufthansa havde de afdækket 84 % i den samme periode, 

hvilket er en betydelig større afdækning af risikoen, dette havde den effekt for SAS, med en ekstra 

omkostning på ca. SEK 2 mia35. i forhold til hvis de havde brugt den samme hedging procent som 

Lufthansa, det viser hvor stor betydning det har for selskabet med denne form for sikkerhed, 

specielt da omkostninger i denne størrelses orden, vil kunne vende selskabets resultat fra 

overskud til underskud. Lige meget hvor stort eller lille et overskud er, har det en stor psykologisk 

effekt i forhold til et underskud, i forhold til værdiansættelsen af selskabet.  

SAS har haft en fast hedging politik i de sidste 15 år på 40-60 % af omkostningerne til brændstof, 

og har i langt de fleste tilfælde ligget omkring de 40 %, i forhold til udtalelser fra Sture Stölen 

Investor Relations Manager, går de efter at have et gennemsnit af deres konkurrenters hedging 

politik. Strategien med at holde hedgingen på samme niveau som gennemsnittet af 

konkurrenterne, er en defensiv strategi, for at sikre at man ikke vil tage helt fejl i forhold til det 

marked man operere i. Når det koster SAS penge i forhold til hvis de havde haft den samme 

hedging som Lufthansa, og udgangspunktet er, at SAS har overholdt deres politik om at have en 

hedging som gennemsnittet af deres konkurrenter, betyder det at der alt andet end lige er en del 

af deres konkurrenter der har haft endnu større tab, end SAS.  

Da Norwegian på nuværende tidspunkt er deres største konkurrent på hjemmemarked og en del 

af peer-gruppen, har jeg derfor valgt at undersøge deres hedging på brændstof i 2008. Resultatet 

er at de ikke har nogen form for hedging i de første 3 kvartaler og blev derfor ramt hårdere end 

deres konkurrenter, det resulterede i at man i 4 kvartal fik etableret en hvis form for hedging, i 

form af en strategi model der hedder ”trailing stop”36 som giver mulighed for en fordelagtig 

situation i forhold til konkurrenterne, hvis prisen på olie falder og minimere tabene i forhold til 

konkurrenterne ved prisstigninger, det er dog stadig en mere risikofyldt måde at gøre det på, men 

det tyder på at SAS har holdt deres strategi om at holde deres andel af hedging i forhold til et 

                                                           
34 SAS årsrapport 2008 side 30. 
35 http://www.business.dk/transport/sas-er-selv-skyld-i-den-akutte-krise 
36 Årsregnskab 2008 side 3 

http://www.business.dk/transport/sas-er-selv-skyld-i-den-akutte-krise
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gennemsnit af deres konkurrenters hedging politik. Det er svært at sige hvad der er den rigtige vej 

at gå, men SAS udtaler at de vil fortsætte med deres hedging strategi og holde den på mellem 40-

60 %, dog har man i 2009, i lyset begivenhederne i 2008, øget sin hedging, indenfor den udtalte 

strategi på 40-60 % til 56 % af deres brændstof. Som Sture Stölen siger ”Vi skal som flyselskab ikke 

være ekspert på oliepriser eller forsøge at slå markedet, vi skal følge en konsekvent politik, når vi 

afdækker vores risici.”37  

Samtidig skal man ikke være blind for at hedging er en omkostning, som det er vigtigt at styre lige 

som alle andre typer omkostninger. Da SAS i forhold til deres strategi, hvor SAS er i gang med en 

omfattende spareplan, vil det være en modarbejdende handling, at foretage en forhøjelse af 

hedgingen, i forhold til den strategiplan man følger. Da man på den måde ville øge 

omkostningerne, er det en balancegang i forhold til hvordan man tror prisen ville udvikle sig. I 

forhold til Sture Stölens kommentar om at de ikke skal prøve at slå markedet og være ekspert 

indenfor oliepriser, vil jeg mene at det kunne være en ide at ansætte nogle folk der har forstand 

på dette, da omkostningerne er så væsentlige i forhold til selskabets samlede omkostninger og 

samtidig som vicekoncern direktør Pierre-Henri Gourgeon i Air France, siger ”Luftfart udvikler sig 

mere og mere til en olieindustri, som har en række serviceydelser tilknyttet.”38 hvis man tager den 

tilgang bør man have folk der er eksperter i oliepriser og i det marked, alt afhænger af hvilken 

tilgang man har til problemet.  

I forbindelse med brændstof problematikken, bliver man samtidig nødt til at se på valuta kurserne, 

det er den samme problem stilling og flyselskaberne bruger den samme tilgang til det og bruger 

hedge, til at sikre sig imod effekterne af kursudsving. SAS anvender i 2009 en hedge faktorer på 

60-90 % hedging i forhold til valutaforkastet for de næste 12 måneder, det største 

nettounderskud, i forhold til valutaen var i USD og i DKK. Lige som med hedging i forhold til 

brændstof omkostningerne, er der her tale om en fast strategi, som der bliver holdt fast i, dog skal 

det siges at det er et forholdsvist stort spænd, fra 60-90 % og der er lige som med strategien for 

hedging indenfor brændstof, et ret stort spillerum, uden at de derved ændre deres strategi. I 2009, 

anvendte man en praktisk hedge faktor på 61 %, for UDS39, da det er den vigtigste valuta for 

                                                           
37 http://www.business.dk/transport/sas-er-selv-skyld-i-den-akutte-krise  
38 http://www.business.dk/transport/sas-er-selv-skyld-i-den-akutte-krise  
39 Årsrapport 2009 side 33 

http://www.business.dk/transport/sas-er-selv-skyld-i-den-akutte-krise
http://www.business.dk/transport/sas-er-selv-skyld-i-den-akutte-krise
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selskabet at have sikret sig, da der er det største spænd i mellem, hvad der bliver brugt i USD og 

hvad man tjener i USD. Blandt andet fordi olien bliver afregnet i USD. 

 

Effekt af ændringer MSEK Hedging 
Brændstof ændring 1 % 77 40-60 % 
SEK svækkelse imod USD 1 % -110 60-90 % 

Figur 4.1 egen tilvirkning.40 

Som ovenstående figur viser, der er en hvis sammenhæng imellem effekten af 1 % ændring og 

graden af hedging, der foretages. Det giver mening, specielt da ændringen i USD, vil gøre effekten 

af en ændring i oliepriserne stor, hvorfor det er det første skridt til at sikre, at der ikke kommer 

voldsomme udsving i brændstofpriserne.  

4.2 Leasing 

I forbindelse med ændringen i samfundet, hvor der er kommet en del leasing ind, er det samme 

tilfældet i luftfartsbranchen, da det giver større fleksibilitet i et stærkt varierende marked.  

Samtidig har det også den effekt at operationel leasing ikke indgår i balancen, hvorfor man kan få 

bedre nøgletal på denne baggrund. Hvis konkurrenterne bruger leasing aftaler, der alt andet end 

lige, er dyre i drift og derved giver et mindre overskud, vil selskabets nøgletal såsom aktivernes 

omsætningshastighed blive højere, soliditetsgraden vil ændres, og blive bedre sammenholdt med 

konkurrenterne osv. En af fordele ved leasing er samtidig, at det ikke kræver et nær så stort 

likviditetsbehov, som hvis man skulle ud og købe aktiverne, på den korte bane. 

Det vil derfor kunne blive svært at sammenligne selskaber der har forskellig former for 

sammensætning af leasede aktiver, i forhold til et selskab der ikke har. Men i og med at 

luftfartsbranchen som helhed er gået over til leasing, vil det ikke give nogen problemer i forhold til 

sammenholdelsen af nøgletal i forhold til peer-gruppen og der er derfor ikke re-klassificeret i 

opgaven, da det ikke vurderes at ville give nogen indvirkning i forhold til sammenligningstalende i 

peer-gruppen. 

Herudover foretages der en værdiansættelse efter DCF modellen, som ikke vil blive påvirket af 

indvirkningen af dette, samt en EBITDA-multipel og sammenligningsmetoden, i forhold til peer-

gruppen, for på den måde at sikre en så bred værdiansættelse, så der vil blive skabt et nuanceret 
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billede af selskabets værdiansættelse, og effekten af hvad en re-klassifikation, vil derfor ikke være 

speciel stor. 

SAS har en flåde der består af 75 % af leasede fly41 hvilket alt andet end lige giver dem større 

fleksibilitet og mindre krav til likviditeten, det er alt andet end lige en meget stor del af flåden der 

er leaset og man kan diskutere, hvad den rigtige sammensætning, i mellem leasede aktiver og 

købte aktiver er, men jeg vil ikke komme ind på det i denne opgave specielt da svaret vil kunne 

variere, meget i forhold til den likviditetsmæssige situation, tidsrammen man ser på og 

kontraktvilkår for leasingen.  

4.3 Reformulering af resultatopgørelsen 

Reformuleringen af resultatopgørelsen er foretaget efter en af de indirekte metoder, nærmere 

bestemt ”Afstemningsmetoden”, da det i forhold til bogen ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse 

– En praktisk tilgang af Ole Sørensen.” er angivet som den mest benyttede reformuleringsmode i 

praksis. I forbindelse med værdiansættelsen, er det en vigtig del. Af processen, for at finde 

værdien er en reformulering af resultat opgørelsen, dette består i at dele opgaven op i drift og 

finansiering, så man på den måde kan udlede hvor SAS tjener sine penge. 

Et stort underskud kan være opstået i en ellers sund virksomhed, som effekten af tab i forhold til 

valuta kurser, denne post kan have en utrolig stor effekt på regnskabet, sammen med renter og 

andre finansielle indtægter og omkostninger, disse er ikke en effekt af forretningen som sådan, 

men de er mere et udtryk for, de medfølgende risici der følger med i forhold til at drive en 

international virksomhed. Denne risici går op og ned, derfor er det vigtigt at kende resultatet af 

selskabets direkte drift. 

Her til skal der tages højde for dirty-surplus på i forhold til totalt opgørelsen, hvilket består af 

urealiserede værdier, så som opskrivninger på, varelager, materielle anlægsaktiver, kapitalandele 

og så videre. De er fordelt i forhold til hvad de vedrører, om det er de finansielle poster eller om 

det er påvirkninger resultatet af driften.  
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4.4 Multipel analyse. 
Den enkleste måde at værdiansætte en virksomhed, er dog ved en multipel analyse, hvor man 

tager udgangspunkt i en række virksomheder der ligner den virksomhed man vil værdi ansætte, 

her efter udvælger man en række multiple, såsom omsætning, aktiver, EBIT og så videre, antallet 

af multiple, såfremt man vælger de mest toneangivende for branchen, give en mere nøjagtig værdi 

ansættelse i forhold til hvordan marked har vurderet de øvrige selskaber i denne branche. 

Problemet med denne form for analyse er, at man tager som udgangspunkt, at de øvrige selskaber 

er værdiansat korrekt, men at det selskab man selv sidder med er værdiansat forkert, samtidig kan 

der være problemer med negative saldi og outliers som kan forvrænge billede. Samtidig siger det 

sig selv, at en enkel analyse på et avanceret problem, ikke nødvendigvis vil være korrekt. 

Værdien ved en sådan analyse og grunden til, at jeg har valgt at tage den med i opgaven er, at det 

er en af de mest enkle måder at værdiansætte en virksomhed på og da opgavens målgruppe er 

almindelige investorer, der enten ikke har ressourcerne eller kompetencerne, til at foretage en 

værdi ansættelse af en virksomhed inden de køber aktier i den pågældende virksomhed. Med 

ganske begrænset viden kunne bruge en sådan analyse form til at få en ide om aktien er over eller 

undervurderet, i forhold til de andre selskaber i den pågældende branche.  Derfor er denne 

analyse lavet, så den kan blive sammenholdt med den mere omfattende analyse, for bedre at 

kunne vurdere værdien af denne form for analyse. 

I forhold til sammenlignelige selskaber og for at undgå eventuel støj fra valutakurser, er de 

sammenlignelige selskaber blevet holdt i den oprindelige valutakurs, som de bliver værdiansat til 

på børsen, det vil holde mængden af arbejde nede, da man ikke skal tænke på om omregning til en 

anden valuta. Som udvalgte selskaber bliver peer-gruppen fastholdt, som sammenlignelige 

selskaber. Af samme grunde, som at de er udvalgt til peer-gruppe. Problemet her er at finde de 

rette multible, da det kan være meget afgørende hvilke multiple man tager. Derfor er det vigtigt, 

at disse multible giver et billede af selskabet, såsom aktieværdien i forhold til den bogførte værdi. 

Desværre for en multipel model virker den ikke specielt godt med negative tal, man bliver derfor i 

sådanne tilfælde hvis det ikke er muligt, at undgå de negative tal, nød til at regulere for dem ved at 

se på de øvrige multipel. Da det støjende data ellers vil kunne fordreje billede helt i forhold til 

værdiansættelsen, specielt hvis en multipel er negativ og for et eksempel der er et stort negativt 
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resultat, som bekendt giver minus gange minus plus og selv om det i praksis er en dårlig ting for 

virksomheden, med et negativt resultat, vil det i analysen, nu større multipellen er. Give et bedre 

og bedre resultat. Man skal samtidig være opmærksom på, ikke at tage de samme multiple flere 

gange, såsom at tage EBITDA og årets resultat, vil være afledt af det samme og vil derfor guide 

resultatet mere over dette resultat end mod resultatet af resten af undersøgelsen, hvis man 

mener, det ene resultat er mere sigende for værdien af aktierne end et andet, er det bedre at tage 

højde for det i sin vurdering end ved bevist indbygge bias i modellen, Det siger sig selv, at hvis man 

begynder, at foretage reguleringer i forhold til de valgte multiple vil det give en eller anden form 

for bias, specielt fordi man på et sådant grundlag. Sandsynligvis vil dreje analysens resultat over i 

retning af det forventede resultat af analysen og derved kan ende med at snyde sig selv, til at tro 

at resultatet af analysen var køb denne aktie, hvor det i realiteten kunne være det komplet 

modsatte. 

2010 
Salg pr. 

aktie 
Bogført værdi 

pr. aktie 
Indtjening 
pr. aktie Aktiekurs P/S P/B P/E 

 Lufthansa  
                

59,67  
                      

17,43  
                                

2,47  
                  

16,85        0,28  
            

0,97  
         

6,82  

 Norwegian  
             

250,06  
                      

124,48  
                                

4,97  117,00       0,47  
            

0,94  
       

23,54  

 British Airways  
                  

7,34  
                         

9,43  
                               

-0,39  13,76       1,88  
            

1,46                -    

 SAS  
             

169,64  
                      

43,88  
                               

-7,79  25,00       0,12  
            

0,57                -    
 SAS teoretisk 
værdi  

             
169,64  

                      
43,88  

                               
-7,79  

                  
26,49        0,88  

            
1,12  

       
15,18  

 Værdispændet           148,50  
          

49,23  -118,26  
Figur 4.2 – egen tilvirkning42 

Ovenstående figur er en tabel der viser hvordan de forskellige aktiekurser ligger på 03/01/2011 i 

forhold til dette skulle man købe SAS, dog skal det siges at der her ikke er taget højde for det 

negative tal derfor er indtjeningen pr. aktie for British Airways ikke taget med og der er i denne 

kolonne kun taget gennemsnittet af de to andre selskaber, man kan dog stadig bruge den i forhold 

til SAS når man regner den anden vej selv om de har en negativ indtjening pr. aktie, spørgsmålet er 

så her om modellen tager tilstrækkeligt højde for, at selskabet har økonomiske problemer, om de 

kan overholde deres betalinger og så videre, eller om man til den kurs man har fundet skal tillægge 
                                                           
42 Årsregnskab 2010 de forskellige selskaber. 
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et risikotillæg for dette forhold. Når man ser på kurs udviklingen fra 03/01/11 og frem til i dag, har 

markedet i hvert fald ikke ment at der var taget tilstrækkeligt højde for dette, da kursen er gået 

støt ned af og i dag (slut november 2011) er nede på et niveau omkring DKK 8 pr. aktie, men 

ovenstående figur er mest af alt taget med for at belyse hvordan marked kan udvikle sig, selv om 

en multipel analyse siger, at selskabet er undervurderet. Samtidig skal man også være 

opmærksom på at værdispændet i ovenstående analyse er meget stort, hvilket bekræfter at den 

ikke virker specielt godt med negative værdier, men når man tager højde for dem sammen, 

kommer den beregnede værdi til, at ligge lige omkring SAS’ aktiekurs for den dato, der er derfor 

grund til, at antage at selskabet er værdiansat nogenlunde korrekt, i forhold til selskaberne i peer-

gruppen. 

Denne form for beregninger er efter min overbevisning ikke kendt eller forstået for mennesker der 

ikke har en økonomisk uddannelse bag sig, derfor vil jeg kort gengive de forskellige beregninger 

brugt i denne beregning.  

Omsætning pr. aktie = Omsætning/antallet af aktier. 

Indtjening pr. aktie = Resultat/antallet af aktier. 

Bogført værdi pr aktie = (Aktiver – immaterielle aktiver)/antallet af aktier. 

Det vigtigste er, ved dette er at man holder alt i samme valuta, i samme forhold i mellem de 

forskellige multiple, for de sammenlignelige selskaber.  

I forhold til nutiden har jeg derfor foretaget en multipel analyse i forhold til marked som det ser 

ud i forhold til 3 kvartals rapport for peer-gruppen, det skal dog her nævnes at British Airways ikke 

er det samme selskab som det var slut 2010, i februar 2011. Fusionerede de med det spanske 

selskab Iberia, hvorefter de går under navnet International Airlines Group og blevet det 3 største 

luftfartsselskab i Europa, da jeg dannede peer-gruppen blev det som sagt vurderet, at det ikke ville 

give de store problemer da de frem til 2010 var et selskab og i 2011 vil være en af de største 

spillere på det europæiske marked og stadig kunne sammenholdes med SAS. Jeg har dog for at 

undgå forvirring valgt at fortsætte med at kalde dem British Airways. 
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2011  Omsætning 
Indtjening pr. 

aktie Aktiekurs P/S P/E 
 Lufthansa  48,43 0,63 9,76 0,20 15,49 
 Norwegian  231,36 7,39 61,50 0,27 8,32 
 British Airways  634,99 18,90 153,10 0,24 8,10 
 SAS  94,98 1,19 10,80 0,11 9,08 
 SAS teoretisk 
værdi  94,98 1,19 17,54 0,24 10,64 
 Værdispændet  

   
22,43 12,66 

Figur 4.3 – egen tilvirkning43 

Multipel analysen i figur 4.3, har ikke taget P/B med, da kvartalsrapporten for British Airways ikke 

har denne del med i deres kvartalsrapport og samtidig kunne jeg ikke finde en kvartalsrapport for 

Norwegian, jeg ved den er der, men det har ikke været muligt at finde den, derfor er der taget 

udgangspunkt i de to andre selskaber i stedet, der rent praktisk, igennem British Airways, nu er et 

gennemsnit af 3 selskaber. Figur 4.3 viser en teoretisk værdi på SEK 17,51, i forhold til den aktuelle 

værdi pr. 01/10/11 på SEK 10,8 bør man helt klart købe aktien, men når man ser på spændet kan 

manigen se, at når man ser på overskuddet pr. aktie skal værdien sættes ned til SEK 14,03 pr. 

aktie, mens hvis man ser på den anden faktor salget skal aktien sættes op til SEK 20,99. Efter min 

mening er indtjening pr. aktie mere retvisende end salg pr. aktie, da det er hvad der kan komme 

videre til ejerne, imens den anden faktor siger fortæller noget om det potentiale der ligger i 

forhold til, at de har en høj omsætning, i og med at den anden faktor ligger så meget lavere end 

den gør fortæller den som vi også har slået fast oppe i den strategiske analyse, at SAS har meget 

høje omkostninger i forhold til deres konkurrenter, de arbejder på, at få dem ned igennem deres 

nye strategi, men som disse tal klart viser er der stadig lang vej tilbage for, at tjene det samme 

som konkurrenterne gør på den samme omsætning.  

Som det samtidig tydeligt ses når man ser på figur 4.3 og sammenholder den med figur 4.2, er 

hvor forstyrrende negative tal er i en sådan model og man skal derfor så vidt det er muligt undgå, 

at få nogle negative tal med i modellen. 

4.4.1 Konklusion multipel analyse 
I forhold til resultatet af modellen, vil anbefalingen være at købe, man skal dog være opmærksom 

på, at resultatet af indtjening pr. aktie gav et resultat på 19 % under markedsværdien og man kan 

derfor risikere, et fald i aktien, men stadig siger modellen, at aktien skulle være mere værd end 

                                                           
43 3 Kvartalsrapport for de respektive selskaber 



Anders Thomsen HD(R) Afgangsprojekt 07-12-11 
 Værdiansættelse SAS 

64 
 

markedsværdien siger, hvis det lykkedes SAS, at få nedsat deres omkostninger yderligere, som de 

positivt siger at de vi, i 3 kvartalsrapporten 2011, så vil der ifølge modellen, der tager højde for 

hvordan lignede selskaber er blevet værdisat på aktiemarkederne, man skal dog tage dette med et 

forbehold, da omkostningerne i Skandinavien er forholdsmæssigt høje, i forhold til de andre lande 

hvor de to konkurrerende selskaber operere. Her tænkes blandt andet på afgifter, skatter og 

lønninger.  

Man skal derfor nok være opmærksom på, at aktien ikke vil gå ind i himlen da indtjeningen som 

den er på nuværende tidspunkt ikke er til det, ændre forudsætningerne sig, til det bedre, såsom 

hvis et selskab som Cimber Sterling skulle trække sig ud af marked eller gå konkurs, ville det dog 

kunne have en meget positiv virkning på aktien, men det anbefales samtidig at man handler med 

forsigtighed med aktien, da indtjeningen pr. aktie er lavere end den aktuelle kurs. Som nævnt 

tidligere kan denne model give et godt fingerpeg om hvordan aktien skal prisfast sættes, men 

tager man modellen ukritisk vil aktien skulle stige til omkring det dobbelt af dens værdi på 

nuværende tidspunkt.  

5. Budgettering 
I forhold til budgetteringen af de forskellige poster, har jeg valgt, da det ikke fremmer forståelsen 

at fokusere på enkelte poster i resultatopgørelsen, at foretage budgetteringen som udvikling i 

omsætningen, EBIT og FCF.  

I balancen vil udviklingen blive foretaget i forhold til den rentebærende gæld, ændring i 

investeringer. 

Budgetteringen vil blive foretaget på baggrund af tidligere års regnskaber udvikling frem til 3 

kvartals rapport for SAS, med et henblik på resultatet af den strategiske analyse. Samtidig giver det 

sig selv, at i og med at en budgettering er en forventning på hvordan fremtiden vil udvikle sig for 

selskabet, gør det, at man bliver nød til, at foretage en følsomhedsanalyse. Da det er en vigtig 

konklusion i forhold til om man skal købe eller ej, alt efter hvor meget forudsætningerne kan 

ændre sig, før det er en dårlig investering. Er en væsentlig betragtning, at have med. Ved dette 

tilvalg er en scenarieanalyse fravalgt, det er gjort, med den begrundelse, at ved en scenarie 

analyse, alt andet end lige, bare vil være forskellige budgetter, som sandsynligvis ikke vil ramme 

rigtigt, mens en følsomhedsanalyse, vil give et mere nuanceret billede af situationen. 
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2011 er foretaget fastsat som en fremskrivning af den finansielle rapport for 3 kvartal 2011 og de 

efterfølgende budgetter er lagt ud fra udviklingen fra dette resultat, da det vurderes at give det 

bedste udgangspunkt for udviklingen i selskabet. Da man her kan se konsekvensen af Core 

strategien. Jeg har desuden vurderet at inflationen er 2%. 

Budget perioden er fast sat frem til 2019, da jeg ikke mener at det vil være normaliseret før dette 

tidspunkt. Med hensyn til skat og investeringer. 

Med hensyn til budgetteringen er der taget udgangspunkt i udviklingen fra 2009, da jeg er af den 

opfattelse, at 2008 var et atypisk år, der var påvirket af ekstra ordinære forhold, hvor man 

nedlagde en del forretninger, hvilket kostede SAS dyrt, det samme er også tilfældet i 2009, men 

samtidig så har jeg en ide om, men jeg begyndte ved dette år, da man har foretaget en 

omfattende omlægning af forretningen fra dette punkt og jeg mener, at det er vigtigt at denne 

udvikling bliver vist, så man tager med i overvejelserne, hvor SAS er kommet fra, der var et minder 

underskud i 2010 og det vil give det forkerte billede bare, at have dette år med, hvis man ser på 

udviklingen er der noget der taler for, at selskabet det er lykkedes SAS, at foretage en turnaround, 

men for at være sikker bliver man nød til, at se på de efterfølgende års udvikling. Da det godt kan 

være et enkelt stående tilfælde, at selskabet ser ud til at opnå et overskud i 2011. Jeg tror dog på 

at det er mere eller mindre en turnaround, hvilket mit budget bære præg af, men der er forsøgt at 

tage højde for den risiko der ligger for at det ikke er en turnaround ved diskonteringsfaktoren.   

5.1 Budget EBIT 
I forhold til den strategiske- og regnskabs analysen, er EBIT blevet bedre og bedre igennem 

perioden efter, man indførte Core, det skyldes som det tydeligt ses på DuPont pyramiden og de 

andre analyser af omkostningerne, at det er lykkedes at mindske omkostningerne. Som det er 

nævnt introducere SAS nu en ny strategi 4Excellence, som fortsat skal have fokus på 

omkostningerne, der skal reduceres med 3-5 % årligt. I forhold til den analyse der er foretaget i 

fundamentalanalysen, mener jeg ikke det er umuligt, men jeg tror samtidig det er meget 

optimistisk. Jeg tror et fald i enhedsomkostningerne, og vurdere at den samlede effekt vil afhænge 

meget af hvordan omsætningen udvikler sig, på den baggrund, er der foretaget nogle lidt 

forsigtige stigninger i perioden, da EBIT er et resultat af indtægter fratrukket omkostningerne. I 

forhold til resultatet af den strategiske analyse og regnskabsanalysen, afhænger et positivt resultat 
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mere af hvor høj omsætningen er, da omkostningerne er forholdsvist faste, derfor er udviklingen i 

EBIT mere et resultat af udviklingen i omsætningen, end omkostningerne. Denne kendsgerning, 

gør samtidig, at udviklingen i de samlede tilgodehavender følger denne post forholdsvist tæt, dog 

er der ikke nogen grund til at tro at tilgodehavendet ikke vil blive reduceret, i forhold til 

omsætningen. Da vi efter alt at dømme, bevæger os ind i et mere usikkert årti, vil den naturlige 

reaktion være at mindske sine udeståender, jeg har dog igen været forholdsvist tilbageholdende i 

frohold til ændringen af ændringer af denne post og udviklingen vil derfor følge omsætningen 

rimeligt tæt, i forhold til EBIT vil man i DCF modellen kunne se at denne falder en smule i forhold 

til denne post som et resultat af mindskede omkostninger og en stigning i salget. 

Den store stigning i estimatet for 2012, en ikke tilbagevendende post i 2011 regnskabet på MSEK 

719. der er kommet i April-juni kvartalet44 

 

År E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 
EBIT  108% 10% 5% 5% 1% -4% -3% 2% 

Figur 5.1 – egen tilvirkning. 

5.2 Budget ikke likvide driftsposter 
I forhold til at driftsposterne er samlet i en post EBIT, bliver man dog nød til at trække ikke likvide 

poster ud af regnestykket, da man skal bruge det Frie Cash Flow (FCF) fra driften. Trækkes 

afskrivninger og lignende ud.  

Udviklingen i afskrivninger, er vurderet vil fortsætte nogenlunde på samme niveau, fra det nye 

niveau i 2011, da afskrivninger primært foretages lineært vurderes det og som det ses på 

udviklingen i 2009-2010 ligger de på niveau, for derefter at stige til MSEK 2.668, dette beløb 

vurderes dog, at være et enkelt tilfælde, da investeringerne ikke har været specielt store i 2011 

eller 2010 påstanden underbygges af kvartalsrapporten 2011 side 14 som omtalt øverst på siden, 

hvor man kan se at der er tale om et enkelt kvartal hvor at omkostningerne stiger. Imens resten af 

perioden ligger på niveau med hinanden, hvorfor det giver et dårligere resultat i 2011 end hvad 

der er faktiske tilbagevendende omkostninger. Det forventes derfor at holde niveauet fra 2009-10, 

de første par år, jeg har derfor budgetteret med, at denne post kommer til at ligge i mellem de to 

år, af forsigtigheds grunde er den dog blevet budgetteret til at skulle ligge i den høje ende.  

                                                           
44 3 kvartalsrapport 2011 SAS side 14 – Depreciation and impairment 
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Med udgangspunkt i ovenstående vil udviklingen derfor komme til at se således ud, sammenholdt 

med 2011.  

År E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 E2017 E2018 E2019 
  -25% 0% 2% -2% 2% 0% 2% 2% 

Figur 5.2 – egen tilvirkning. 

2012 ender med at blive en lille stigning, i forhold til 2010, for at tage højde for eventuelle 

usikkerheder i forbindelse med denne post. Og fra 2014 er den sat til at følge inflationen. 

5.3 Betalt Skat 
I forhold til SAS, har de et stort skattemæssigt underskud, som beskytter selskabet imod at skulle 

betale skat, de næste par år. Der er derfor taget udgangspunkt i forhold til hvad der direkte er 

betalt af skat, som det fremgår af selskabets Cash Flow opgørelse. Det svare til MSEK på imellem 

1-3 de sidste par år. Der er derfor som udgangspunkt sagt at selskabet har et stort skatteskjold, 

grundet deres store underskud fra tidligere år. Skat er dog svært at beregne og fastsætte, da der 

er utrolig mange forhold der kan spille ind. 

Derfor er der en hvis fejl margen forbundet med budgetteringen af denne post, men jeg har taget 

udgangspunkt i det oparbejdede underskud der er fra 2008 - 2010 før skat. Det beløber sig til 

MSEK 7.452, for at få et ca. resultat for dette, men samtidig uden at have bedre forudsætninger, 

er det taget som udgangspunkt, at EBIT bliver modregnet i denne saldo, når den når ned på 0 vil 

der, derefter blive beregnet 25 % skat af EBIT. Da det er den procent sats der gælder for 

virksomheder. I forhold til disse beregninger, skal der betales skat fra 2019. Derefter vil der være 

normaltilstande igen, i en værdiansættelse af en virksomhed, er et aktiv som et skatte aktiv, efter 

min mening vigtigt at tage højde for. 

5.4 Ændring i tilgodehavender/forudbetalinger 
Denne post har jeg valgt, at vise sammen, i min verden er det to sider af samme sag, der kan 

selvfølgelig være forskellige kilder til der skaber dem, men jeg mener alligevel at det kan betale sig 

at se på dem samlet, jeg vil herfra nævne disse to poster samlet som tilgodehavender da det 

historisk set er et større tilgodehavender end forudbetalinger.  

I forhold til ændringer i tilgodehavender har jeg set på de 3 realiserede år 2009-2011 og lavet et 

gennemsnitligt niveau i forhold til tidligere år, da der ikke har, kunne påvises nogen sammenhæng 
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til omsætningen. Her ud over har jeg foretaget den betragtning, at ved krise tider, som det ser ud 

til at vi bevæger os ind i igen, vil selskaber i større udstrækning skulle bruge likviditet, hvorfor de i 

højere grad, vil sætte kredit tiden ned, dette ventes at være det samme hos SAS, og underbygges 

af udviklingen i de seneste par år hvor man specielt i 2010 havde en meget stor nedgang i forhold 

til tilgodehavenderne og ikke en særlig stor tilgang i 2011 i forhold til 2010.  

Konklusionen i forhold til ændringen i tilgodehavender er derfor, at den kommer til at ligge på 

dette niveau, og bliver reguleret i forhold til forventningerne til markedsøkonomiens udvikling. 

5.5 Ændring i varebeholdningen 
Denne post i regnskabet, vil ligesom tilgodehavendet blive baseret på udviklingen i niveauet 

igennem de 3 år, da jeg går ud fra, at udviklingen er et tegn på selskabets holdning til varelageret. 

Specielt fordi, man har haft et støt nedadgående lager. Stemmer samtidig godt overens med min 

egen formodning om, at varelageret vil blive mindre, da man i SAS prøver at fokusere en del mere 

på sine penge bindinger, end tidligere. Dette er sket blandt andet på baggrund af likviditetskrisen 

selskabet havde i 2009, som beskrevet tidligere. Dette forhold gælder selvfølgelig også for punkt 

5.4 og bidrager til, at holde bindingen i tilgodehavender og varebeholdning nede. Desværre er det 

svært at forudsige hvor meget denne faktorer vil ændre sig, da det er et øjebliksbillede, der er lige 

på det tidspunkt af året og såfremt ledelsen vil give et billede af at de har holdt pengebindingerne 

nede, kan de sørge for at på dette tidspunkt at holde dem nede, det bliver lidt svære at gøre ved 

de 4 kvartals rapporter, derfor er der lavet et gennemsnit over årets pengebindinger ved 

gennemsnittet af disse kvartalsrapporter. 

5.6 Ændring i kreditorer og anden gæld 
Jeg har brugt de samme forudsætninger til, at fastsætte udviklingen for denne post som ved de to 

foregående poster. Samtidig har SAS sørget for at mindske spredningerne af deres 

forrentninger/forpligtelser rundt om i verden, ved at sælge de forskellige selskaber fra. Jeg går ud 

fra, at der vil være en lille nedgang i det skyldige beløb, men alt andet end lige er min 

overbevisning, at kontoen over en længere periode mere eller mindre vil holde det samme niveau. 

5.7 Investeringer og salg af aktiver 
I forhold til investeringer og salg af aktiver, er det en lidt speciel post, der hænger meget godt 

sammen, specielt i forhold til terminal perioden, er det vigtigt for denne post, at den ikke længere 
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har nogen effekt, salg og investeringer skal være lige store, da man ellers siger, at selskabet vil 

forsvinde, hvis salget er større end investeringerne eller de vil overtage verden, såfremt 

investeringerne er større end salget. Da terminalperioden, er et udtryk for det uendelige antal 

betalinger der vil komme til virksomheden. Men størrelsen af salg og investeringer, er blevet 

fastsat i forhold til selskabets strategi i forhold til indkøb af fly og sammensætning af deres flåde, i 

mellem leasede og købte aktiver. SAS tilstræber at lease 75 % af deres flåde45 derfor er der en 

formodning om at salget i de følgende år vil være noget højere end investeringerne. For der efter 

at skifte over igen, til at investeringerne igen vil overhale salget og i sidste ende ved 2019 og 

terminalperioden vil være lige store.  

5.8 Diskonteringsfaktorer/WACC 
I forhold til diskonteringsfaktoren også kaldet WACC, har jeg foretaget en beregning, af denne i 

forhold til renterne, som SAS betaler for fremmedkapitalen. Forholdet imellem den rentebærende 

gæld og de samlede passiver. 

Gns. Rente 
for gæld. 11,05          
Gæld andel 0,65          
Egenkapital 0,35          
Omk. For 
egenkapital 17,35      

Risiko fri 
rente 2,35  

Skat 0,25      Beta 1,25  
        Præmie 12,00  
  5,43    5,99      
            
WACC 11,4          

Figur 5.3 – egen tilvirkning. 

Den risikofrie rente er sat til 2,35 %, i forhold til den danske 10 årige statsobligation46, renten på 

den svenske 10 årige statsobligation ligger i øjeblikket på 2,11 %, men da jeg er af den holdning, 

det vil give et forkert billede af situationen såfremt man tager en for lav risikofri rente har jeg valgt 

den danske statsobligation at gå ud fra. Da den er tilnærmelsesvist risikofri og derfor betragtes 

som tone angivne for den risikofri rente.  

                                                           
45 Årsrapport 2009 side 33 
46 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp  

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp
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Renten på den svenske statsobligation, betragter jeg som lavere end den risikofri rente, og som et 

udtryk for, at der er flere der er tilfredse med at have pengene placeret et sikkert sted, hvor 

renten ligger under inflationen eller på højde med inflationen.  

Alt andet end lige vil den mindste rente altid være den mindst risikofyldte og i dette tilfælde vil det 

være den svenske, men af hensyn til forsigtighed og at gennemsnitligt i løbet af de sidste 5 år 

været omkring 3,5 % har jeg sat den i forhold til renten på den danske statsobligation. For på den 

måde at få et mere retvisende billede af den risikofrie rente over tid. 

Beta: Beregnes som følger: 

  

For at gøre denne fomel letter forståelig svare variansen svare til antallet af observationer, imens 

kovariansen svare til hvordan SAS har udviklet sig i forhold til marked. Jeg har ikke selv foretaget 

en beregning, da det ikke har været nødvendigt, da den er blevet oplyst i årsregnskabet for 2010. 

Jeg har kontrolleret at dette ikke er et enkelt stående tilfælde, at beta er 1,25, i forhold til en år 

række, tilbage fra 2001. Hvor gennemsnittet er ca. 1,2, men da den oplyste beta ikke afveg med 

mere end 0,05 valgte jeg at holde fast i denne. 

Præmien: Jeg har fast sat en meget høj præmie på 10 %, da der er en forholdsvist stor risiko for, at 

selskabet går konkurs, kræver det en højere præmie, den er fast sat på et skøn, i forhold til den 

beregnede rente for den rentebærende fremmedkapital. 

I forhold til omkostninger til gæld en er den beregnet til 11,05 % i gennemsnit. Den rentebærende 

gæld udgøre som vist ovenfor kun 65 % af de samlede passiver, der er en del af den rentebærende 

gæld der er forrentet med 14,9 % hvilket er en af de store forhold der trækker op i beregningen. 

Der ligger bag denne rente beregning.  

Skatte procenten er som bekendt 25 % og selv om der er et forholdsvist stort oparbejdet 

underskud, skal der stadig tages højde for dette i forbindelse med denne beregning, af WACC’en. 
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6. DCF modellen 
Som tidligere nævnt bliver resultatet af en undersøgelse, bedre nu mere data man har og nu mere 

omfattende den er, derfor er DCF værdiansættelsen alt andet end lige mere nøjagtig end multipel 

analysen, men man skal dog ikke afskrive en multipel analyse helt. 

Det skal nævnes at da regnskabet for 3 kvartal 2011 ikke er nær så detaljeret som man ville kunne 

ønske, i forhold til opdelingen af balancen har jeg brugt talende fra 2010 i forhold til at fastsætte 

de ikke driftsmæssige aktiver og netto finansielle forpligtelser. For at kompensere for dette har jeg 

taget ændringerne for 2011 med under balance ændringerne, da jeg har samleposterne, er det 

lige meget at det ikke er de helt korrekte tal der er med, da ændringen er taget med frem til 

present value (PV).  

Som udgangspunkt er DCF modellen en tilbage diskontering af fremtidige betalingsstrømme, til en 

nutids værdi (PV), det siger sig selv at en af de hovedsagelige fare der ligger i en DCF model, er de 

fremtidige spekulationer, men for at finde en nutids værdi er det nødvendigt at tage højde for 

fremtidige betalingsstrømme. En af DCF modellens største forcer og primære værdi ligger i den 

store mængde af data som ligger til grund for værdiansættelsen, da det er en statistisk sandhed, at 

nu større data grundlag, nu mere retvisende vil resultatet blive, da man minimere risikoen for, at 

outliers kommer til at spille en betydelig rolle i den data man har analyseret på. Samtidig tager den 

mange forskellige faktorer med i betragtningen, for at regulere værdien. Svagheden ved modellen 

er dog, at der er en del valg man selv skal foretage og kan påvirke i forhold til værdiansættelsen, 

derfor er der altid en risiko for at der kommer en hvis form for bias med i beregningen. 

Værdien i en DCF model, opstår som beskrevet ovenfor ved den store mængde af informationer 

der ligger bag. Denne informations indsamling sker ved en fundamentalanalyse, indeholdende en 

strategisk analyse, samt en regnskabs analyse, med det formål at give en forudsætning for 

budgetteringen der ligger til grund for værdiansættelsen. 

En anden meget væsentlig del af DCF modellen, er den WACC/diskonteringsfaktor der skal bruges 

for at tilbage diskontere værdien tilbage til PV, denne faktorer er til dels som det ses i kapitel 5.8 

baseret på beregninger, men samtidig skal man også her foretage en vurdering af risikoen og der 

kommer et element ind hvor der kan forekomme bias, alt efter hvilket resultat man forventer, at 

komme frem til. I SAS’ tilfælde har jeg været en smule bange for ikke at have en høj nok tilbage 
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diskonterings faktor, da den kan være svær at forholde sig til når der er en overhængende fare for 

at selskabet kan gå konkurs, hvis omsætningen fejler. Om den derfor er sat for højt eller lavt er 

derfor det store spørgsmål.   

Ovenstående betragtninger er grunden til, at det kan være fornuftigt, at lave en 

følsomhedsanalyse sammen med DCF modellen, da man derved på en overskuelig måde kan få et 

bredt billede af hvilket spektre budgetterne og diskonteringsfaktoren der er brugt kan ændre sig, 

før at det vil ændre ens holdning i forhold til om det er en god ide at købe eller sælge. 

 

 
Figur 5.4 – egen tilvirkning kilde årsrapporter 2009-3 kvartal 2011. 

Som ovenstående figur med rimelig tydelighed viser så har udviklingen i EBIT været rimeligt 

konstant stigende, det skal her siges at resultatet af EBIT i 3 kvartal 2011 er blevet konteret frem 

til det fulde år, da det efter min mening ville give et mere retvisende billede. Samlet set viser 

figuren, en udvikling efter nogle år med meget store udsving, at i hvert fald i 2011, begynder 

udviklingen i de forskellige grupper at blive mindre ekstrem, hvilket alt andet end lige, gør at de 

bliver mere forudsigelige, såfremt man ser det som en normalisering for fremtiden hvor selskabet. 

Det er dog som jeg nævnte under afsnittet omkring budgetteringen, svært at vide om det er en 

normalisering eller hvad der er tale om, men en mindre ekstrem udvikling er alt andet end lige 

nemmere at budgettere med end en ekstrem udvikling.  
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Som det kan ses på næste side, hvor beregningen for DCF modellen vist, kan man se udviklingen 

indenfor de forskellige hvor jeg har forsøgt, at holde udviklingen i selskabet, forholdsvist konstant, 

uden de store udsving, jeg er afklaret med at det sandsynligvis ikke er sådan det kommer til at 

være i virkeligheden, da der normalt er en mere varierende udvikling, men da jeg betragter 2011, 

som mere eller mindre normal året er budgetteringen kommet til at ligge tæt på dette år, med 

ændringer i forhold til hvordan jeg forventer marked vil udvikle sig. 
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I forhold til ovenstående analyse, er resultatet af en aktie skal koste SEK 23,28 pr. aktie, 

sammenlignet med multipelanalysen, er dette i den høje ende af skalaen og ligger et godt stykke 

over den nuværende værdi af aktien slut november på ca. SEK 9 resultatet af analysen giver en 

klar indikation på at man bør købe aktien. 

6.1 Multipel analyse i forhold til DCF analysen 
De to forskellige analyseformer supplere hinanden forholdsvist godt, multipel analysen er 

forholdsvist simpel den værdiansætter selskabet i forhold til hvordan det skulle ligge såfremt, at 

havde den samme risiko profil som lignende selskaber, i forhold til hvordan marked vurdere dem. 

Problemet er derfor risiko profilen, samt det at selskaberne altid vil adskille sig fra hinanden de 

operere i dette tilfælde på delvist forskellige markeder, det er svært at sige hvilke markeder der er 

bedst, hvor konkurrencen er lavest og hvilke andre forhold der adskiller sig, men det giver dog 

stadig et fingerpeg om hvor aktien skal ligge henne af. Her ud over tager den ikke højde for ekstra 

ordinære forhold, som kan være opstået i regnskabsperioden, såsom den ekstra ordnære post der 

er i regnskabet for SAS i år 2011, man kan dog gøre dette selv, hvis man er opmærksom på det, jeg 

har personligt ikke gjort det i min multiple analyse. Da det er meningen at den skal være 

forholdsvist simpel og samtidig hvis man kontrollere det i det ene regnskab, så er det nødvendigt 

at gøre det i alle sammenligningsregnskaberne også. På den måde vil analysen begynde og gribe 

om sig. 

DCF modellen på den anden side tager ikke højde for hvordan andre selskaber er værdiansat, med 

denne model, tager man udgangspunkt i det fremtidige cash flow og det afkastkrav man stiller til 

virksomheden, øvelsen her er at være meget opmærksom på er budgetteringen, denne 

budgettering har sin bund i en fundamental analyse der er foretaget, for at give det bedst 

udgangspunkt i forhold til hvordan fremtiden vil forme sig for selskabet. Problemet med denne 

form for analyse er, at en meget stor del af værdien bliver baseret på terminalperioden, hvorfor at 

værdien kan ændre sig utrolig meget såfremt man har budgetteret terminalperioden forkert. 

Derfor kan det, efter min mening, være en god ide at benytte begge modeller til sin 

værdiansættelse. På den måde sikre man sig en smule bedre imod, outliers i den ene analyse, hvis 

begge metoder giver nogenlunde det samme resultat, vil der alt andet end lige være en højere 
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sikkerhed for, at værdiansættelsen er mere retvisende end hvis man basere sin vurdering på en 

enkelt model. 

Som tidligere nævnt kan de to forskellige analyser begge være retvisende, men der er forskellige 

forhold der gør, en multipel analyse mindre pålidelig end DCF modellen. En multipel analyse, giver 

et meget snævert billede af virksomheden, man tager kun fat på enkelte forhold hos selskabet, i et 

øjebliksbillede, der alt efter omstændighederne, ikke nødvendigvis er retvisende, specielt fordi der 

er så mange variable som modellen undlader, at tage højde for, som for et eksempel den 

kendsgerning, at enhedsomkostningerne i Skandinavien på nuværende tidspunkt og i den 

nærmeste overskuelige fremtid, vil være højere end hvad de er i resten af Europa, hvorfor at når 

man ser på salg pr. aktie får man en noget højere værdi end hvad SAS aktien faktisk er værd da 

den taler om et niveau der i forhold til deres konkurrenter er muligt at opnå med en sådan 

omsætning, men ikke nødvendigvis vil kunne opnå, hos SAS.  

Det sagt er der stadig mange fordele ved modellen, da den er let at anvende, gør det at de fleste 

kan bruge den, efter bare et hurtig introduktion i hvordan den fungere og nu mere udbredt denne 

model bliver, nu mere retvisende bliver den også i og med at aktiemarked er et tilnærmelsesvist 

perfekt marked, grundet den store mængde af købere og sælgere, samt den store mængde 

information der er til rådighed for investorerne. Hvis de private investorer begynder, at bruger en 

bestemt form for værdiansættelses metode, vil den alt andet end lige blive meget gældende for 

marked, hvilket efter min mening kan blive tilfældet på, i hvert fald det danske aktiemarked, hvor 

der i de sidste par år er kommet en markant større gruppe af private mennesker, fra den gruppe 

der tilhører den danske gennemsnits familie, er blevet aktionærer. Jeg har en formodning om at 

en del af dem satser meget på deres mave fornemmelse, men i og med at krisen har gjort det 

svære og mere risikabelt at operere på aktiemarkederne, er det min forventning at flere vil søge, 

at opnå en bedre sikkerhed i forhold til deres investeringer og for folk der ikke har midlerne til at 

foretage en gennemgribende analyse af de forskellige selskaber, for at vurdere hvor de skal 

placere deres penge. Vil i større udstrækning begynde at bruge en sådan form for analyse værktøj. 

Hvis denne formodning er korrekt vil det betyde, at den vil blive mere og mere præcis som tiden 

går. En aktie er jo alt andet end lige det værd som folk er villige til at betale for den og hvis alle 

bruger den samme form for analyseværktøj vil, det være meget præcist i forhold til udviklingen af 
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aktien. Lige som ved det meste andet, så er det flertallet der bestemmer, i denne henseende er 

det den gruppe der smider flest penge i aktier der bestemmer kursen. 

Derfor vil min konklusion i forhold til vurderingen af dette analyseværktøj i forhold til DCF 

modellen. Er et godt analyseværktøj der alt andet end lige giver en indikation af i hvilken retning 

aktien vil udvikle sig, så længe at udviklingen holder, den er god til at identificere forskellige 

interessante aktier, men alt efter hvor meget man vil satse på de forskellige aktier, vil man stadig 

skulle bruge en mere grundlig analyse, fremtiden kan ændre på dette, da den mest udbredte 

metode, alt andet end lige vil være den mest nøjagtige til at forudsige udviklingen. 

7. Følsomhedsanalyse 
Den forholdsvise store usikkerhed der er i forhold til budgettering af fremtidens pengestrømme, 

samt diskonteringsfaktoren, kan ved hjælp af en følsomhedsanalyse, gøre resultatet en smule 

mindre usikkert, da den viser hvor stor en ændring der kan forekomme på den budgetterede 

værdi og diskonteringsfaktoren der kan forekomme, før at konklusionen vil ændre sig. Som et 

eksempel hvor meget kan resultatet ændre sig før, at man kommer under den nuværende værdi. 

Hvis der skal en procent i forhold til en afvigelse i budgettet, til at det giver en helt anden 

konklusion, bør man være forholdsvist påpasselig, med at sætte sit lid, fuldkomment til resultatet 

af analysen, da et budget, i sagens natur, er et gæt. Godt nok et kvalificeret gæt, men ikke desto 

mindre et gæt, som aldrig vil være helt præcist, da der er så mange forskellige indvirkninger man 

ikke kan tage højde for i et budget.  

Derfor har jeg som en selvfølge lavet en følsomhedsvurdering af resultatet af DCF analysen, den er 

foretaget ud fra den samlede udvikling i det Frie Cash Flow (FCF), da det er den samlede variable 

faktorer og da det er den der bliver målt på i denne model synes jeg det var mere retvisende, end 

at lave en følsomhedsanalyse af udviklingen i EBIT eller omsætningen. Den anden variabel der er, 

er den diskonteringsfaktor der bliver brugt, for pengestrømmen for, at få dem tilbage til 

nutidsværdien ultimo 2011/primo 2012. Derfor har jeg opstillet et skema i Excel for denne 

udvikling, for at skabe størst mulig spredning, har jeg indsat intervaller med et spring på 2 % i 

diskonteringsfaktoren (WACC) og 4 % i forhold til ændringen i FCF, som det også vil fremgå af 

følsomhedsanalysen på næste side.  
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Figur 7.1 egen tilvirkning 

Grundet det forholdsvist tilbageholdende 

budget der er lagt, hvor der dog er et positivt 

resultat stort set hele vejen. Som man kan se 

i DCF modellen, der bygger på et 

underliggende budget. Det eneste problem 

er at SAS ikke på nuværende tidspunkt har en 

specielt stærk økonomi og hvis et eller flere 

år slår fejl vil kunne få meget alvorlige 

økonomiske problemer, men igen resultatet 

kan blive 24 % dårligere uden at det vil have 

indflydelse på konklusionen om at man skulle 

købe Når man ser på den samme 

diskonteringsfaktor. Dog med det forbehold 

at selskabet ikke kan går konkurs.  

Det er ikke de store indbetalings krav der er 

før, at der skal være tale om en højere kurs 

end den nuværende kurs. Som det kan ses i 

nedenstående model. 

 

Værdi af pr. aktie    8,00  
 Antal aktier    329,00  
 Egenkapitalens værdi 
påkrævet    2.632,00  
      
 Værdi af den nuværende 
balance    -3.543,00  
      
 Krav til PV af FCF    6.175,00  

Figur 7.2 egen tilvirkning 
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Grundet det forhold, at selskabet som nævnt ovenfor ikke kræver de store driftsoverskud, i for at 

holde denne værdi, har jeg besluttet at foretage en beregning af det nødvendige cash flow, der 

skal generes for at gøre selskabet ”berettiget” til en værdi på omkring SEK 8 pr. stk.  

Der er derved et krav til PV af FCF på MSEK 6.175. For at berettige til denne værdi, alt over vil 

berettige til en højere værdi, i og med at man ved denne beregning sætter sig ud over budgetter 

og risiko, dette tager, man selv højde for under diskonteringsfaktoren, men får man en værdi over 

den, oven over beregnede værdi vil det betyde, at man skal købe aktien.  

Jeg har taget ovenstående med, da det viser lidt om hvor lav en værdi der i marked er en 

forventning om at selskabet vil generere i de fremtidige år. Det skal igen nævnes her, at det 

naturligvis er med det udgangspunkt, at SAS ikke går i konkurs, da hvis selskabet går konkurs vil 

det naturligvis have en meget stor indvirkning på værdiansættelsesberegningen, da det tidsrum 

der er til, at gør investeringen rentabel er så meget mindre, men når man igen ser på ejer kredsen 

i selskabet, består den af de 3 nordiske regeringer, hvor af det er min overbevisning, at de ikke vil 

risikere selskabets konkurs, i forhold til Cowi rapporten. selv socialdemokraterne i Danmark, der 

ellers tidligere har nævnt, at de mente man skulle sælge SAS, har trukket denne holdning tilbage, 

hvilket jeg fortolker til, da jeg ikke har fået svar på mine spørgsmål til Venstre og 

Socialdemokraterne om hvilken holdning de tager i forhold til SAS, at være ens betydende med at 

der er en rimelig klar og samlet holdning hos staterne om, at beholde SAS og i en hvis udstrækning 

hjælpe dem til at overleve, så man på den måde sikre det største skandinaviske luftfartsselskabs 

overlevelse. 

7.1 Afvigelserne i forhold til beregninger 
Som det tydeligt kan ses i disse undersøgelser, er SAS undervurderet ret massivt, men i forhold til 

multipel analysen i for primo 2011 hvor jeg sammenlignede selskabet med resten af peer-gruppen, 

denne undersøgelse viste som tidligere nævnt, at aktien var undervurderet, i forhold til de andre, 

men alligevel er aktien faldet markant frem til nu og det selv om, at selskabet alt andet end lige 

har bevæget sig i en positiv retning i forhold til den gang og i øjeblikket generere overskud. Det 

kan selvfølgelig være marked havde forventet et højere overskud, men som ovenstående analyse 

viste, ser dette ikke ud til at være tilfældet, da der ikke skulle ret meget overskud til før, at prisen 

var berettiget til at være noget højere, end dette niveau. Samtidig viser 3 kvartals regnskab fra SAS 
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en indtjening på 1,19 pr. aktie, der har en værdi på ca. SEK 8. Hvilket vil sige at hvis denne 

udvikling holder, ville aktien være fuldt omsat efter 6 år og 9 måneder og det er vel at mærke inkl. 

den ikke tilbagevendende afskrivning/nedskrivning der er vist i regnskabet, da resultatet ellers ville 

have været væsentligt bedre.  

Derfor er min konklusion, at der er en generel forventning om, at selskabet går konkurs, jeg kan 

ikke finde andre forhold der kan retfærdiggøre, at selskabet ikke er mere værd på nuværende 

tidspunkt, med den indtjening og overskud, som det er lykkedes SAS at skabe. Hvis man derfor 

som jeg har en forventning om, at selskabet overlever, kan det vise sig, at være en meget 

interessant aktie, men man kommer ikke udenom, at aktien er i den forholdsvist risikable ende af 

marked, derfor giver det kun mening, at der er et større krav til kapital afkastet, der er derfor en 

forventning om en noget mere kortsigtet investering end hvad man normalt tænker i aktier, før 

den skal have tjent sig selv hjem. Men igen hvis man vil have et overnormalt overskud, hænger det 

sammen med den risiko der er forbundet med investeringen, som nævnt under 

diskonteringsfaktoren.  

8. Opsamling, reflektering og konklusion 
Opgaven i sig selv er bygget op omkring et forsøg på at værdiansætte et stk. aktie for SAS, der blev 

i starten afgrænset fra at foretage en værdiansættelse af hele selskabet, da det ville have været 

stort set umuligt med det informationsniveau som jeg har til rådighed og samtidig ville prisen 

afhænge meget af hvem der skulle købe selskabet, hvilke synergi effekter der er mulige at opnå 

for køberen, derfor er denne betragtning taget helt ud af billede og der er kun blevet fokuseret på 

prisen pr. for en enkelt aktie i svenske kroner. 

8.1 Opsamling 
I forhold til SAS’ situation, ser det ud til at selskabet har klaret frisag i forhold til de beskyldninger 

der var oppe i 2009 omkring ulovlig statsstøtte, derfor er dette emne kun blevet berørt flygtigt. 

Man kan måske undre sig lidt over hvorfor, at der ikke er blevet rejst en sag, men det kan skyldes 

at en sådan sag ville kunne være nådestødet for selskabet hvis de blev erklæret skyldige og at der 

måske var for mange interesser i at holde selskabet i drift, såsom den effekt det ville have på 

lufthavnene i norden, men resultatet forbliver det samme. Det kunne have været interessant at 

undersøge hvorfor og det ville muligvis have givet nogle forhold som kunne have været relevante, 
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at forholde sig til i forhold værdiansættelsen, men da jeg vurderede at resultatet ville være det 

samme lige meget hvad, at de ikke kom nogen retssag. Valgte jeg ikke at tage den med, samtidig 

tvivler jeg på om det ville være muligt at finde den korrekte grund til at der ikke er rejst en retssag. 

Hvis det havde været muligt ville jeg som nævnt gerne have haft et interview med en 

repræsentant for både Venstre og Socialdemokraterne, men da ingen af partierne svarede på min 

mail med interviewet, har det ikke været muligt, det ville have været ønskeligt at have deres 

mening med, da de som repræsentanter for den danske stat der ejer 14,3 % af SAS, samtidig med 

at de kunne repræsentere de to største politiske partier i Skandinavien, som ejer 50 % af 

selskabet. Jeg blev derfor nød til at foretage antagelser, for motiver bag staternes valg at støtte 

selskabet i 2009 med finansiel støtte. Samtidig er jeg også blevet nød til at foretage gæt i forhold 

til fremtiden, hvor jeg har antaget at staten ville handle ligeledes, hvis de var villige til at gøre det 

to gange, er der ikke noget belæg for, at antage at de ikke vil gøre det en 3 og en 4 gang, såfremt 

det skulle blive nødvendigt. Jeg har i opgaven blevet tvunget til at antage flere ting, men jeg har i 

disse tilfælde forsøgt, at underbygge alle påstande og antagelser, så godt som muligt.  

Hvad der ikke fremgår af opgaven er et forsøg på, jeg foretog på at kontakte SAS, for at høre om 

deres strategi, det blev desværre ikke til mere end det, de kontaktede mig ikke tilbage efter den 

første mail og jeg valgte at undlade, at bruge mere tid på det, da der var forholdsvist meget 

materiale omkring deres strategi på nettet og jeg tog derfor udgangspunkt i det materiale, der 

ligger i forhold årsrapporterne, både i forhold til strategien Core og til strategien 4Excellence. Der 

er nævnt i kvartalsrapporten for 3 kvt. 2011, samt i den markedsrapport SAS 3 kvartal 2011 og en 

rapport omkring 4Excellence. Rapporterne var til stor hjælp, i forhold til at se på deres fremtidig 

drifts og mål for denne.  

8.2 Reflektering 
I forhold til opgavens indhold, er der forskellige ting jeg ville have gjort anderledes, hvis jeg skulle 

have gjort det igen, blandt andet så ville jeg have startet med reformuleringen af regnskabet og 

fundet de forskellige knudepunkter, på den måde ville det have været nemmere, at udvælge de 

forskellige områder der skulle lægges vægt på igennem den strategiske og regnskabsmæssige 

analyse, jeg har ikke vedlagt det reformulerede regnskab, eller det budget grundlag der er lagt til 

grund for budgetterne frem til 2020. Det er gjort bevist, da jeg ikke mener, at de ville bidrage med 
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yderligere til opgaven. I forhold til at de væsentligste oplysninger, derefter min mening var i dem, 

er taget hånd om igennem opgaven og da opgaven er til tænkt, som det står beskrevet i kapitel 1, 

de almindelige investorer, der ikke nødvendigvis har en økonomiske baggrund, derfor er det min 

holdning, det ville skabe mere forvirring mere end det gavnede læseren. Man kan argumentere 

imod denne beslutning og mange vil sandsynligvis ikke være enige i dette, men man bliver nød til 

at tage nogle til- og fravalg, for hvad der vil give mest værdi for læseren og hvad der ikke ville.  

Det har været en lang proces at skrive denne opgave og jeg fortryder en del, at jeg valgte at skrive 

den selv, jeg ville til hver en tid, anbefale andre, at skrive den i en gruppe på 2, da man ved, at 

skrive en opgave alene, mangler en sparringspartner, at snakke de forskellige ting igennem med, 

jeg har til tider manglet, den gode diskussion om tilgangen til forskellige elementer og en andens 

syn på forskellige valg, da jeg mener det er forkert, at antage ting, hvis man ikke kan snakke 

antagelsen igennem med en anden, det kan let give et ensidigt billede af tingene og det er svært 

at undgå en hvis form for bias. 

Alt i alt synes jeg dog det har været en god oplevelse at skrive denne opgave, da man får lejlighed 

til at komme dybere ned i nogle aspekter af de forskellige fag, som man normalt ikke kommer til. 

8.3 Konklusion 
Konklusionen af hele opgaven er, at SAS kæmper med nogle store økonomiske problemer og som 

beskrevet er deres økonomiske situation meget alvorlig, så alvorlig, at der ikke skal ret meget til at 

vælte læsset, med mindre selskabet har held til en kapital udvidelse, som staten og de andre 

aktionærer vil bakke op omkring. Der bliver dog genereret overskud på nuværende tidspunkt 

hvilket er en af de første ting der skal være opfyldt for, at få et positivt cash flow i længden, den 

næste forudsætning er, at SAS ikke skal have store tab på debitorer, men alt andet end lige så 

tvivler jeg på, at SAS har de store tab på debitorerne, da en stor del af deres indtægter kommer 

som forudbetalinger, fra salg af billetter. Der kan dog være nogen tilgodehavender for salg af 

billetter, igennem alliancerne de har lavet. Hvor de andre flyselskaber har solgt billetter til SAS’ fly, 

men jeg vurdere samtidig her at tabet ikke vil være vildt stort. Det sidste punkt er hvor meget der 

bliver investeret i anlægsaktiver, såsom fly og andet. For at skabe positivt cash flow, men i og med 

at 75 % af deres flåde er leaset, giver det alt andet end lige mindre investeringer og jeg har derfor 

en forventning om, at selskabet alt andet end lige skaber et positivt cash flow i de første par år og 
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alt efter størrelsen af dette overskud, vil det mindske risikoen for, at selskabet får 

likviditetsproblemer. Når man tager dette aspekt ud af sammenligningen og derved tager den 

overhængende risiko for, at SAS går i betalingsstandsning eller konkurs, vil aktien skulle være 

meget mere værd. I forhold til multipelanalysen, er der indikationer på, at SAS’ aktie pr. stk. er 

undervurderet og at der vil være et potentiale i aktien. SAS’ nye strategi 4Excellence, hvor de vil 

fortsætte med at skære i omkostningerne, lige som de gjorde med Core strategien, er der bestemt 

potentiale, men det er dog svært, at sige hvor meget de vil kunne spare på omkostningerne, 

specielt i forhold til, at selskabet i en hvis udstrækning lever af deres gode service.  

I de to analyser der er foretaget, hvor jeg konkluderede, at de supplerede hinanden meget godt, 

ved at den ene var enkel og god til at give et fingerpeg om hvilke selskaber der var interessante, 

imens den anden var mere omfattende og tager højde for flere ting i forbindelse med 

værdiansættelsen. Giver de begge et billede af at SAS kunne være en interessant aktie, og som en 

endegyldig konklusion på opgaven vil det eneste ord være. Køb aktien i mens den er billig.  
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EBIT Earnings before interest and tax 

IATA International Air Transport Association, -  globale brancheorganisation 

AEA  The Association of European Airlines – brancheorganisation Europa 

FCF Frit cash flow 

RPK  Revenue Passenger Kilometers. 

WACC  Vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger  

Nøgletalsforkortelser 

AG Afkastningsgraden 

OG Overskudsgraden 

AOH Aktivernes omsætnings hastighed. 

SG Hvor stor en del af passiverne består af egenkapitalen. 
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