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Executive summary: 

The main object of this report is to analyze the impact that SAS’ new strategy “Core SAS” has on 

the value of the company. Core SAS was introduced in February 2009 as a way out of the economic 

difficulties that SAS has experience in the last decade.  

SAS operates in the airline industry which is known of being a very cyclic industry which follows 

the general movements in the economic. In economic downturns the airlines make huge loses, since 

both the households and companies cuts their travel expenses. In economic upturns the airlines only 

make marginal profits because the competition in the industry is so fierce. SAS is a company which 

offers high standards of service and operates with a high punctuality and many departures, which is 

appreciated among business travelers. 

Core SAS focus are the business travelers since they are able to pay the full price of the ticket 

compare to the leisure travelers. It is therefore essential for SAS to make the business travelers 

returning customers after the crisis and to make sure they don’t use the low-cost carrier as a low 

cost alternative. 

SAS is operating with high fixed cost compare to their competitors which make it difficult for SAS 

to compete on price and become profitable. SAS has the largest wage budget compare to their 

competitors but still SAS is not very efficient. Core SAS has also focus on cost and the objective is 

to catch up with the cost gab of SEK 8.8 billion up to their competitors mainly through downsizing 

and wage cutting programs. If SAS is able to implement the strategy completely the cost gab 

between SAS and their competitors will only be SEK 1 billion which will make SAS a more 

competitive company. 

SAS has a much older fleet than their competitors which increases the cost of fuel significantly. 

SAS has therefore decided to invest in 39 new aircrafts in the period of 2012 – 2013 which will 

have a negative impact on the cash flow in these years. In addition IAS19 is being revised which 

mean that actuarial gains and losses may no longer be amortized over the remaining average period 

of service, but continuously recognized directly in equity or the income statement, will likely come 

into effect on January 1
st
, 2013, at the earliest. SAS have to recognize their SEK 11 billion actuarial 

loses on their income statement, which will have a significantly negative impact both on the cash 

flow and the equity in 2013.  
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If SAS managed to implement Core SAS completely and after the scheduled the theoretical value of 

SAS will be SEK 13.23 per share according to the DCF-model. SAS’ stock price was SEK 26 per 

share on January 2
nd

 2011 on Stockholm Stock Exchange, which is 97 percent higher than the 

theoretical value. Even if SAS is successful with implementing Core SAS the stock is very 

overrated. The multiple analyze give a theoretical stock price of SEK 14.66 per share which is only 

11 percent higher than the DCF-models estimate. It is only the most optimistic scenario that comes 

close to the real stock price since the theoretical value in the optimistic scenario is SEK 32.35 per 

share, which is 24 percent higher than the real stock price. This is bad news for SAS since there is 

only a 25 percent chance that the positive scenario will come true.       
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1. Indledning 

Scandinavian Airline System AB (SAS) blev stiftet i 1946, da der blandt de tre nordiske regeringer 

var en fælles interesse for transatlantiske flyvninger mellem USA og Skandinavien. Det blev stiftet 

som et konsortium, hvor Sverige fik 3/7 ejerskab og Danmark og Norge fik hver 2/7 ejerskab.  

Virksomheden har de i seneste år givet massive underskud og har kun kunnet overleve med hjælp 

fra investorerne, som inkluderer de tre skandinaviske regeringer. SAS gav alene i 2008 et underskud 

på over SEK 6 mia., hvilket var en kedelig rekord for selskabet. Derudover er långiverne ved at 

miste tiltroen til SAS, hvilket har resulteret i, at både Moody’s og Standard and Poor’s har sænket 

deres rating for selskabet indtil flere gange. Dette har medført, at det er spekulativt at låne penge til 

SAS, og at SAS har en høj kreditrisiko. 

På den baggrund er der mange, der mener, at SAS skal privatiseres, og at de skandinaviske 

regeringer skal sælge deres ejerandele i selskabet. Derudover mener SAS’ konkurrenter, at de er 

udsat for unfair konkurrence, da SAS har nemmere ved at rejse kapital. Den danske og norske 

regering har dog luftet tanken om at sælge deres ejerandele i selskabet, men eftersom SAS opererer 

med massive underskud, kan det være svært at finde interesserede købere. Derfor skal SAS gøres 

mere profitabel, omkostninger skal sænkes og virksomheden skal gøres mere konkurrencedygtig.  

Til at indfri disse mål headhuntede SAS i 2009 svenskeren Matt Jonson, hvis første gerning var at 

indføre strategien Core SAS. Core SAS skal føre SAS tilbage på sporet og gøre virksomheden 

profitabel på sigt. Core SAS bygger på fem søjler, der fremgår af figur 1. 
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Det åbne spørgsmål er så, om SAS’ nye strategiske tiltag kan redde virksomheden og gøre den 

salgsklar og dermed et interessant købsobjekt for investorerne.   

2. Metode 

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af opgavens struktur, herunder hvilke teoretiske og praktiske 

modeller der vil blive anvendt til at besvare den overordnede problemformulering. 

2.1 Afhandlingens formål og målgruppe 

Formålet med afhandlingen er at foretage en værdiansættelse af SAS, og den henvender sig primært 

til investorer, aktionærer, medarbejdere og folk med interesse for flybranchen eller SAS. Investorer 

kan bruge opgaven som et supplement i forhold til deres egen værdiansættelse, og dermed har de et 

sammenligningsgrundlag, når de skal beslutte, om de vil købe ejerandele i selskabet eller ej. 

Ligeledes kan aktionærerne bruge opgaven, men med det formål om de i stedet skal sælge deres 

ejerandel. Medarbejdere kan derimod have stor interesse i, hvordan SAS performer, og om 

virksomheden vil være på markedet om fem til ti år, da det har stor betydning for deres egen 

privatøkonomi.  

Eftersom markedsprisen for SAS er bestemt udfra investorernes forventninger til de 

makroøkonomiske forhold i flybranchen og SAS’ egen performance (herunder vækst og 

pengestrømme), så er markedsprisen en god indikator for, hvad SAS aktien er værd, og den vil 

derfor blive brugt som sammenligningsgrundlag. 

2.2 Problemformulering 

Den overordnede problemformulering i denne opgave er: 

 Hvad er en fair value af SAS, under forudsætning af at Core SAS bliver fuldt ud 

implementeret?  

Der vil til de enkelte afsnit i opgaven blive stillet nogle sekundære delspørgsmål som er opstillet 

herunder; 

 Hvilke makroøkonomiske faktorer påvirker SAS’ performance? 

 Hvordan er SAS’ konkurrencemæssige position? 

o Hvilke strategiske fordele/ulemper har SAS i forhold til konkurrenterne? 

o Hvilke styrker/svagheder har SAS i forhold til konkurrenterne? 
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o Hvordan ser den fremtidige lønsomhed ud for SAS? 

 Hvilke regnskabsmæssige poster har indflydelse på SAS’ værdi? 

 Hvilken indflydelse har Core SAS på værdiansættelsen? 

 Hvad er værdien af SAS ud fra DCF-modellen og ud fra multipler?  

2.3 Afgrænsning  

Afhandlingens begrænsede rammer gør, at det forudsættes, at målgruppen har en generel viden 

indenfor økonomi, og der vil derfor ikke forekomme et teori afsnit, medmindre det er nødvendigt 

for de enkelte afsnits konklusioner. 

Ifølge SAS årsrapport vil virksomheden gerne være førende indenfor grøn energi, og virksomheden 

satset benhårdt på at nå dette mål. Hvilken betydning dette har for SAS (både økonomisk og for 

brandet), vil der blive afgrænset fra.  

De konkurrenter, der bliver nævnt i opgaven, vil alle være flyselskaber som ligner SAS eller som 

opererer på de samme markeder som SAS. Derfor vil der ikke blive taget stilling til, om 

højhastighedstog mellem f. eks. København og Aalborg er en potentiel konkurrent for SAS, eller 

om biler er en potentiel trussel, f. eks. i forhold til SAS ruter til nordtyskland, hvis broen over 

Femern bælt bliver bygget.    

Eftersom opgaven ligger meget vægt på strategien Core SAS, hvor en stor del af strategien er at 

frasælge ikke-kerneaktiviteter og satse på SAS’ hjemmemarked Skandinavien, så vil opgaven have 

hovedvægt på lufttrafikken (herunder passagertrafikken) og på det Skandinaviske marked. Derfor 

vil andre dele af SAS koncernen (såsom SAS Cargo of SAS Tech) ikke blive analyseret i samme 

grad. 

2.4 Data og informationsindsamling 

Opgaven vil blive besvaret ud fra sekundært materiale. Dette skader dog ikke opgavens 

konklusioner, da eksterne analytikere heller ikke har adgang til disse informationer, og derudover 

har SAS heller ikke mulighed for at præge opgaven i en anden retning, end der var tænkt. 

Informationerne er hentet ved hjælp af dataindsamling fra SAS’ egen hjemmeside, hvor især deres 

årsrapporter har været en væsentlig kilde. Derudover har CBS’ bibliotek og deres adgang til 

faglitteratur og diverse databaser givet en stor del af opgavens materiale. 

Der vil kun blive brugt informationer som er ældre end udgivelsen af årsrapporten 2010, hvilket vil 
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sige, at alle informationer efter denne skæringsdato ikke vil blive brugt i opgaven.  

2.5 Teori  

Teorien, der er benyttet i denne opgave, stammer primært fra undervisningen på cand.merc.fir- 

linjen. Forelæsningerne på denne linje har givet inspirationen til de valgte teorier, der er anvendt i 

opgaven. Derudover er der lagt vægt på, at den valgte teori i opgaven også bliver benyttet af 

analytikere og praktiker på markedet.    

2.6 Projektdesign 

Projektet vil starte med en indledning, som skal vække læserens interesse. Herefter følger en 

præsentation af SAS, som vil indeholde en generel beskrivelse af SAS og en beskrivelse af deres 

økonomiske udvikling siden 1992. Opgaven bliver herefter delt i to; en strategiskanalyse og en 

regnskabsanalyse. Disse to analyser vil blive fundamentet for det opstillede budget, der skal danne 

grundlaget for selve værdiansættelsen. Som afrunding på værdiansættelsen vil der efterfølgende 

blive foretaget en følsomhedsanalyse, for at belyse hvor stor en indvirkning de forskellige faktorer 

har på værdiestimatet. Herefter afsluttes projektet med en konklusion. Projektdesignet fremgår af 

figur 2.      
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3. Præsentation af SAS 

Dette afsnit vil indeholde en gennemgang af SAS, herunder SAS’ historie, økonomiske udvikling, 

ledelses og ejerforhold og markeder. Derudover vil Core SAS blive præsenteret og analyseret i 

forhold til de fem søjler der blev vist i figur 1. 

3.1 Historien om SAS 

Eftersom der i 1930’erne blandt de tre underskudsgivende Skandinaviske flyselskaber, Det Danske 

Luftfartsselskab (DDL), Det Norske Luftfartselskab (DNL) og Svensk Interkontinental Lufttrafik 

AB (SILA), var en fælles interesse i transatlantiske flyvninger mellem USA og Skandinavien, 

indledte de tre selskaber et samarbejde. Der var stor uenighed mellem parterne om hvordan 

organisationen skulle se ud, samt fordeling af ejerandele. I sommeren 1946 samledes parterne til det 

sjette og afgørende møde, og det blev besluttet at samarbejdet ville blive etableret i form af et 

konsortium, hvor Sverige fik 3/7 af ejerandelene og Danmark og Norge fik hver 2/7. Den 17. 

september 1946 lettede det første fly mod New York fra Stockholm og Skandinavien Airlines var 

født. (Horn og Villumsen, 2006:17-22). 

I starten af 1950’erne havde SAS udviklet sig til et af de største flyselskaber i verden og havde i den 

forbindelse etableret sig et godt rygte i branchen for deres sikkerhed, teknisk standard og service. I 

slutningen af årtiet begyndte jetalderen, hvilket betød at flyvetiden næsten blev forkortet i forhold 

til de ældre stempeltrukne motorer
1
. Internationalt betød jetalderen med den dertil hørende større 

hastighed, passagerkapacitet og rækkevidde, at udbuddet af sæder blev øget markant. Perioden 

herefter (starten af 1960’erne) var kendetegnet ved stagnation i verdensøkonomien, hvilket betød, at 

der var en overkapacitet af sæder på markedet og boblen bristede for mange flyselskaber inklusiv 

SAS. SAS gennemførte herefter en markant turnaround, hvilket resulterede i, at 18 % svarende til 

2.600 medarbejder blev afskediget. 

SAS havde (i starten af 1980’erne) et meget dårligt omdømme, der havde været underskud i flere år 

i træk, produktiviteten var faldende, punktlighed og service var ikke eksisterede og selskabets 

vigtigste lufthavn, Københavns lufthavn i Kastrup, var så ringe, at passagerer fra Norge og Sverige 

ville gøre alt for at undgå den. En ny turnaround var nødvendig for SAS overlevelse. Den i dag 

legendariske administrerende direktør, Jan Carlzon, blev håndplukket til at få SAS på ret kurs igen. 

Selskabet havde store problemer med både medarbejder- og kundetilfredshed og flyflåden var 

efterhånden meget nedslidt. Jan Carlzon skabte ”The businessman’s Airline” hvor fokus blev rettet 

                                                           
1
 ”50 år i jetflugt over Atlanten”, b.dk, 3. okt. 2008 
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imod den eneste kundegruppe der var i stand til at betale den fulde pris for billetten, nemlig de 

forretningsrejsende. Den nye stil som SAS indførte blev kvitteret med en ”Airline of the year” pris i 

1983, og i 1985 havde selskabet for første gang et overskud over SEK 1 mia. (Horn og Villumsen, 

2006:28-32). 

Ved starten af 2000’erne ramte SAS i midlertidig bunden, da den ene ulykke afløste den anden. 

SAS oplevede et vigende salg, da efterspørgslen efter flybilletter var i forandring. Især salget af 

SAS’ kerneprodukt -businessclass- begyndte at aftage. SAS’ ledelse med Jørgen Lindegaard  

ved roret havde ikke så meget fokus på problemet, da selskabet blev ramt af en stor kartelsag, som 

endte med en bøde på SEK 400 mio.. Herefter samlede Jørgen Lindegaard koncernledelsen, da det 

nu for alvor gik op for ledelsen, at en krise var under optræk. Dette arbejde blev dog brat afbrudt d. 

11. september på grund af terror angrebene imod World Trade Center i New York og Pentagon i 

Wasington. Der blev ikke meget arbejdsro i den mellemliggende periode, for d. 8. oktober samme 

år blev SAS ramt af den værste katastrofe i selskabets historie, da et SAS fly ramte et holdende 

Cessna fly på startbanen. Alle passagerer og besætningsmedlemmer blev dræbt, i alt 188 mennesker 

(Horn og Villumsen, 2006:41-47).      

Resten af 2000’erne og starten af 2010’erne blev en lang overlevelseskamp for SAS. Det ene 

spareprogram afløste det andet og i perioden 2001-2004 havde SAS implementeret besparelser på 

14 milliarder svenske kroner. Herefter kom ”Strategi 2011”, hvor målet var en 

omkostningsreduktion på 2,8 milliarder svenske kroner og frasalg af ikke kerneaktiviteter. Næste 

skud på stammen var ”Profit 2008” hvis hovedformål var en reduktion af flåden med 10 %. Det 

seneste spareprogram er ”Core SAS”, vil blive uddybet i næste afsnit, da opgaven har sit fokus på 

denne strategi.   

3.2 Core SAS 

SAS har altid haft Norden som sit primære marked, men har i gode år både opkøbt selskaber og 

ekspanderet med nye ruter. Da resultaterne for de nye selskaber og ruter ikke levede op til kravene, 

indførte SAS deres seneste turnaround strategi, Core SAS. Core SAS skal sikre, at SAS får skåret 

alt det overflødige fedt fra og igen gøre virksomheden profitabel.  

1) Fokus på det nordiske marked  

SAS fokuserer nu på det nordiske marked, og de aktiviteter der ikke har tilknytning hertil, vil enten 

blive solgt eller outsourcet. Dette har betydet, at SAS har skilt sig af med en lang række af selskaber 
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(blandt andet det skandaleombruste Spanair). Desuden har SAS skåret mere i kapaciteten end 

markedet generelt ved at lukke 57 ruter.  SAS har en god position på det nordiske marked, da de 

både er markedsleder på det svenske, danske og norske marked.  

Som det fremgår af figur 3, er der en nedgang i antallet af passagerer på alle SAS’ markeder fra 

2008 til 2009, hvilket både skyldes den globale afmatning efter flybilletter samt SAS’ egen 

reduktion af kapaciteten. Det fremgår tydeligt af figuren, at SAS har valgt det Nordiske marked som 

deres primære marked, da 36 % af alle passagerer rejser indenfor dette segment, og kun 24 % og 

3 % rejser henholdsvis til europæiske og internationale destinationer. 

 

2) Fokus på forretningsrejsende og styrket kommercielt produktudbud 

For at styrke lønsomheden i SAS har ledelsen fokus på de profitable forretningsruter. Core SAS vil 

indeholde omfattende nedskæringer i antallet af 

uprofitable ruter, hvilket primært medfører 

nedskæringer på leisure- og de oversøiske ruter med 

cirka 40 %. Derudover vil flåden blive tilpasset og 

reduceret med 14 fly, hvoraf 12 af flyene er på de 

korte- og mellemlange ruter samt to af flyene på de 

lange ruter. SAS har sit primære fokus på de 

forretningsrejsende, og den strategi som Jan Carlzon 

indførte i sin tid ”The Businessman’ Airline” har igen 
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vundet indpas i selskabet, hvilket også fremgår af figur 4, hvor 60 % af kunderne er 

forretningsrejsende. (SAS Group: Year end rapport january – december 2008).   

 SAS ønsker at gøre rejsen for sine passagerer endnu mere behagelig, hvilket skal udføres igennem 

strategien ”Service and Simplicity”.  Der er blevet indført et forbedret Eurobonus program, og nye 

service er implementeret (f.eks. boarding via mobil telefonen og adgang til lounges for Economy 

Extra passagerer)(SAS årsrapport 2008:10).     

3) Forbedret omkostningsbase 

SAS er en meget omkostningstung 

virksomhed i forhold til deres 

konkurrenter, hvilket er uhensigtsmæssig, 

da konkurrencen på markedet er intensiv. 

SAS har derfor fokus på omkostningerne, 

og målet er at indhente det 

omkostningsgab på SEK 8,8 mia., som de 

har til deres konkurrenter.  

Da Core SAS blev præsenteret lød 

besparelserne i 2009 på 4 milliarder 

svenske kroner fordelt på kollektive 

aftaler med fagforeninger på SEK1,3 mia. 

og SEK 2,7 mia. fra andre besparelser. I 

sidste kvartal af 2009 fandt ledelsen 

yderligere besparelser for SEK 500 mio. i 

Technical procurements and SGS, 

Widerøe og Blue1, så de samlede 

besparelser endte på SEK 4,5 mia. i august 

2009. 

For yderligere at styrke det økonomiske fundament indførte ledelsen nye besparelser i 2010 for 

SEK 2 mia.. Disse besparelser blev hentet fra syv områder; SEK 550 mio. blev sparet i 

administrationen ved at strømline organisationen, SEK 100 mio. ved permanente personale 

besparelser i produktionen, SEK 250 mio. ved lean program in SGS pga. bedre planlægning, SEK 
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300 mio. ved at strømline SAS Tech, SEK 400 mio. ved at ændre indkøbsvaner, SEK 50 mio. i 

Blue1/Widerøe/Cargo ved at fastfryse lønomkostningerne og til sidst SEK 500 mio. ved forbedret 

kollektive aftaler med fagforeningerne. Udover de ovenstående besparelser er der en endelig aftale 

med piloterne og kabinepersonalet om en omkostningsbesparelse på SEK 500 mio. Disse 

besparelser indebærer en lønnedgang og en fastfrysning af lønningerne og en reduktion i pensions 

indbetalinger. Besparelserne og omkostningsgabet er skitseret i tabel 1. 

4) Mindre organisation og en kundeorienteret profil 

Som led i de store udfordringer, der har været og stadig er i luftfartsbranchen, har SAS kontinuerligt 

ændret deres organisation for bedre at kunne tackle disse udfordringer. Frem til 2008 bestod SAS af 

tre hovedområder, SAS Scandinavian Airlines – herunder SAS Scandinavian Airlines Norge, 

Sverige, Danmark og International, SAS Individually Branded Airline – herunder Wilderø, Blue1, 

airBaltic og Spanair og til sidst SAS Aviation Services – herunder SAS Ground Services, SAS 

Technical Service og SAS Cargo.  

På grund af finanskrisen og SAS’ 

problemer med at få sorte tal på 

bundlinjen foretog ledelsen en 

markant ændring af 

organisationen under Core SAS. 

Den mest signifikante ændring 

var nedlæggelsen af de nationale 

selskaber, som stod for driften i 

de respektive lande, til ét samlet 

selskab. De to datterselskaber, 

Widerøe og Blue1, bevarer dog deres uafhængighed. Derudover har SAS frasolgt tabsgivende 

aktiviteter, så organisationen ser ud som i figur 5. 

5) Forbedret kapitalstruktur 

For at gøre implementeringen af Core SAS lettere blev der i 2009 foretaget en aktieemission som 

tilførte SAS omkring SEK 6 mia.. For at styrke likviditeten så SAS har et solidt fundament at bygge 

selskabet op på, skal balancen styrkes yderligere.  Dette vil også støtte gennemførelsen af den 

resterende del af Core SAS. SAS har derfor planlagt at gennemføre en ny aktieemission i 2010, som 

skal indbringe cirka SEK 5 mia. Foruden den forbedrede kapitalstruktur har SAS fået forhandlet en 
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forlængelse af deres kreditfaciliteter på plads på i alt SEK 5 mia.   

3.3 Ledelse og ejerforhold 

Der har i SAS fra 1946 til 2010 været 15 

forskellige administrerende direktører, hvoraf 

Mats Jansson har været ved roret siden 2007. 

Mats Jansson kom til SAS på et tidspunkt, 

hvor selskabet på flere fronter oplevede store 

problemer; økonomisk gik det dårligt, SAS 

mistede markedsandele og konkurrencen blev 

intensiveret med indtoget af 

lavprisselskaberne. Mats Jansson opgave 

blev at gøre SAS til et rentabelt selskab, og 

han indførte derfor strategien ”Core-SAS”.  

I 2000 nedsatte den danske, norske og svenske stat en arbejdsgruppe, der i samarbejde med SAS 

skulle analysere effekterne af en ændret juridisk struktur, således at aktiestrukturen blev ændret fra 

at bestå af tre aktier til kun at bestå af én fælles aktie (SAS’ årsrapport 2000, s. 13). I 2001 

accepterede aktionærerne en ombytning af deres aktier med nyemitterede aktier, hvorefter SAS AB 

blev noteret på børsen i Stockholm, København og Oslo. Dog forblev 50 % af aktierne statsejet, 

hvoraf den danske og norske stat hver ejer 14,3 %, og 21,4 % er ejet af den svenske stat.  De 

resterende 50 % er ejet af private investorer, hvoraf 89 % af aktierne er ejet af investorer indenfor 

de skandinaviske lande. Wallenbergs fonden er den største private aktionær med en ejerandel på 7,6 

%, og resten er mindre investorer, der hver ejer mindre end 2,1 % af aktierne (SAS’ årsrapport 

2001, s. 12). Som det fremgår af figur 6, har ejerstrukturen ikke ændret sig siden. 

3.4 Økonomisk udvikling 

SAS opererer i en meget cyklisk branche, hvilket også kan aflæse af figur 7, der viser omsætningen, 

EBIT og EBT siden 1991. Fra 1991 til 1993 var SAS præget af meget store underskud, men med en 

stigende omsætning. Den efterfølgende periode, frem til 2000, var en rigtig god periode for SAS. 

Omsætningen steg med 22 %, og både EBIT samt EBT viste gode takter. Herefter havde SAS 

problemer med indtjeningen, selvom de oplevede en høj vækst i omsætningen. SAS begyndte dog 

at tjene penge igen i perioden 2005 – 2007, hvorefter det gik helt galt for selskabet. I 2009 oplevede 

SAS det dårligste resultat nogensinde, hvilket var medvirkende til implementeringen af strategien 
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Core SAS, som skal vende udviklingen. De bagvedliggende faktorer til SAS volatile indtjening vil 

blive yderligere analyseret i et senere afsnit.     

 

3.5 Peer gruppe 

Formålet med en peer gruppe er at finde relevante konkurrenter, som kan bruges til at bencmarke 

imod SAS. Dette giver et mere nuanceret billede af SAS, da det er lettere at fastslå, om SAS gør det 

godt eller dårligt i forhold til markedet. 

Den ideelle peer gruppe indeholder selskaber der har den samme størrelse, og som opererer på det 

samme marked og segment som SAS. Dette kan dog være svært at opnå, da et identisk selskab ikke 

findes. I årsrapporten har SAS oplistet deres største konkurrenter på det skandinaviske marked i 

forhold til markedsandele (SAS’ årsrapport 2010, s. 26). Efter SAS, som er den største spiller på det 

nordiske marked, har Norwegian, Finnair og Ryan air de næststørste markedsandele, og derfor er de 

valgt som peer gruppe.  

Ryan Air og Norwegian har en helt anden forretningsstrategi end SAS og Finnair. De er 

kendetegnet som lavprisselskaber, der opererer med et lavt omkostningsniveau, der går efter 

volume, markedsandele og lave priser. De er dog stadig interessante i forhold til SAS, idet disse 

selskaber oplever høj vækst, da antallet af destinationer og afgange stiger kontinuerligt, hvor det 

sidste er vigtigt for business segmentet. Det kan heraf forventes, at lavprisselskaberne vil forsøge at 

erobre business kunder fra SAS. 
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3.5.1 Norwegian Air Shuttle ASA 

Norwegian er et lavprisselskab, der har sit hovedsæde i Oslo, Norge, og selskabet opererer med 52 

fly der flyver 249 forskellige ruter til 97 forskellige destinationer. Norwegians strategiske fokus er 

at være et lavprisselskab, der servicerer både leisure- og business kunder på deres kernemarked 

Europa. Norwegian er det næststørste flyselskab i Skandinavien og det største lavprisselskab i 

regionen (Norwegians årsrapport 2010). 

I gennemsnit havde selskabet 2.137 FTE i 2010 og transporterede 13 millioner passagerer, hvilket 

er halt så mange som SAS, men stadig en forøgelse på 20 % i forhold til 2009. 

Omsætningen på indenrigsflyvninger steg med 7,7 % og omsætningen på internationale flyvninger 

steg med 19,8 % og dermed steg den samlede omsætning med 15 % til MNOK 8.598 (cirka MSEK 

9.790
2
) fra 2009 – 2010. Målt på omsætning er Norwegian den mindste af de fire flyselskaber, og 

SAS’ omsætning er mere end 4,5 gange større end Norwegians. Norwegians børsværdi er i 

øjeblikket på MNOK 3.734
3
 (cirka MSEK 4.251). 

3.5.2 Ryanair 

Ryanair har sit hovedsæde i Stansted Lufthavn udenfor London, derudover har selskabet 40 andre 

hovedsæder rundt omkring i Europa. Ryanair er i forhold til Norwegian et ultra- lavprisselskab, 

hvor fokus er at tilbyde kunderne de absolut billigste billetter på markedet. Dette opnår selskabet 

ved at have meget stor fokus på omkostningerne, og alt, hvad der kan skæres fra, bliver skåret fra. I 

forhold til SAS og Finnair har Ryanair næsten ingen fokus på passagererne.  

Ryanair opererede i 2010 med 232 fly og har derudover bestilt 82 nye fly indenfor de næste to år. 

Selskabet har over 1.100 ruter til 165 forskellige destinationer. Ryanair har det næstlaveste antal 

FTE på 7.032 i 2010 – cirka halvt så mange som SAS. I forhold til antallet af passagerer er Ryanair 

den absolutte konge. I 2010 transporterede selskabet 66,5 millioner passagerer, 14 % flere end i 

2009 – mere end 3 gange så mange som SAS. 

Ryanairs omsætning steg med to procent i 2010 og endte på MEUR 2,988 (cirka MSEK 26,783
4
) 

som er den næst højeste efter SAS. Ryanairs børsværdi er i øjeblikket på USD 8,9 mia.
5
 (cirka SEK 

55,9 mia.). 

                                                           
2
 Kursen d. 21. maj 2011 

3
 Pr. 21. maj 2001, Oslo børs 

4
 Kursen pr. 21 maj 2011 

5
 Yahoo finance 
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3.5.3 Finnair 

Finnair er Finlands største luftfartsselskab og har sit hovedsæde i Helsinki, hvor deres 63 fly flyver 

til 78 destinationer – 20 indenrigs og 58 udenrigs. Finnair satser benhårdt på at blive det foretrukne 

flyselskab til Asien fra Europa
6
, da Helsinki ligger strategisk godt placeret, men selskabet tilbyder 

også ruter til Skandinavien. Finnair satser, ligesom SAS, mere på komfort og høj kvalitet og 

adskiller sig derfor fra lavprisselskaberne. 

I gennemsnit havde Finnair 7.139 FTE i 2010 og efter et fald på fire procent transporterede 

selskabet 7,1 millioner passagerer – som den mindste af de fire selskaber og kun en tredjedel i 

forhold til SAS.  

Omsætningen steg med 10 % i 2010 til MEUR 2.023 (cirka SEK 18.1 mia.) – hvilket udgør cirka 

halvdelen af SAS’ omsætning – dette gør Finnair til det mindste selskab af de fire målt på 

omsætning. Børsværdien af Finnair er i øjeblikket på MEUR 501 (cirka SEK 4,5 mia.), hvilket er 

den laveste af de fire selskaber.              

                                                           
6
 ”Finnair-strategi en succes”, tic.travel, 8. marts 2011  
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4. Strategisk analyse 

I den strategiske analyse vil de vigtigste eksterne og interne faktorer, der har indflydelse på 

værdiansættelsen af SAS, blive analyseret. Den strategiske analyse opbygning fremgår af figur 8.  

 

Industrianalysen skal afdække, om det er attraktivt at investerer i luftfartsbranchen. Derfor tages der 

udgangspunkt i de eksterne forhold, der har indflydelse på luftfartsindustrien. Herunder analyseres 

de makroøkonomiske forhold, vækstmuligheder og forholdet mellem SAS og andre interessenter. 

Makroanalysen vil afdække de makroøkonomiske faktorer, der har indflydelse på luftfartsbranchen, 

mens Porters Five Forces vil afdække lønsomheden og konkurrenceintensiteten i branchen. 

Den interne analyse skal afdække, om SAS er en attraktiv forretning. Derfor tages der 

udgangspunkt i de interne forhold, der har indflydelse på SAS’ fremtidige lønsomhed, herunder 

enhedsomkostninger og kapacitetstilpasning. SAS vil blive analyseret i forhold til konkurrenterne, 

for at afdække hvor effektiv SAS er i forhold til konkurrenterne.  

De ovenstående konklusioner vil blive opsamlet i en SWOT analyse, der dermed skal virke som en 

opsummering på den strategiske analyse.   

4.1 Luftfartsbranchen – en cyklisk branche 

Luftfartsbranchen er kendetegnet som værende cyklisk og marginal i forhold til indtjening, hvilket 

også fremgår af figur 9, hvor hver cyklus har en varighed på omkring otte til ti år. En undersøgelse 

af de seneste to cyklusser viser, hvorfor flyindustrien er så ustabil.  

Luftfartsbranchen oplevede sin hidtil værste krise i 1990, da prisen på brændstof begyndte at stige, 

samtidig med at der kom en nedgang i verdensøkonomien. Invasionen af Kuwait i 1990 og den 

korte krig herefter gjorde krisen endnu dybere. Enden på Golf krigen i 1991 medførte ingen lindring 

for flyselskaberne. Mange markeder oplevede utilstrækkelig vækst i trafikken hvilket medførte 

overkapacitet og heraf faldende yields, da selskaberne kæmpede om markedsandele. Resultaterne 
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for 1992 var værre end 1991, mens 1993 var lidt bedre. Mange selskaber var nødsaget til at 

modtage enorme summer fra deres respektive regeringer, og alene i Europa modtog europæiske 

flyselskaber over USD 10 mia. i støtte.  

Perioden fra 1995 – 2000 var en periode med forbedret resultater. Efter 1994, hvor mange selskaber 

havde indført store omkostningsbesparelsesprogrammer, begyndte disse at have effekt, samtidig var 

der gang i verdensøkonomien, hvilket medførte, at mange selskaber igen fik sorte tal på bundlinjen. 

For industrien som helhed var årene 1997 og 1998 de mest profitable nogensinde. Der var dog 

stadig store problemer på markedet, da der var en stor overkapacitet, eftersom individuelle 

flyselskaber og alliancer kæmpede for markedsandele, hvilket pressede den gennemsnitlige yield 

ned. Denne trend blev forstærket i Europa og USA med indtoget af lavpris- selskaberne, da disse 

bruger prisen som et væsentligt konkurrenceparameter. Mens yielden var faldende da var 

brændstofspriserne stigende. I 1999 indførte OPEC landende produktions kvoter for at presse prisen 

på olie op, hvilket lykkedes dem, da prisen på olie steg med 180 % fra 1999 – 2000. I august 2001 

var det igen tydeligt at industrien stod overfor en ny krise. Endnu engang viste det sig at være på 

baggrund af en stor cyklisk nedgang.  

Som resultat heraf var krisen i starten af det nye årtusinde den hårdeste, som industrien nogensinde 

har oplevet. Flyselskaberne oplevede enorme tab fra 2001 til 2005, hvorefter der igen kom sorte tal 

på bundlinjen. Dette varede dog kun to år, før der igen kom en ny nedtur. Det værste år i 

luftfartsindustriens historie var 2008, med olie priser der slog alle rekorder og en dyb økonomisk 

krise, som medførte recession i flere lande. Efterspørgslen var stærkt faldende, og der var igen et 

stort pres på yielden. 2009 var lidt bedre end 2008, men selskaberne stod stadig overfor store 

økonomiske tab og en stor overkapacitet på markedet.  
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Som det fremgår af ovenstående afsnit, så er luftfartsbranchen meget cyklisk og svinger meget i 

forhold til den generelle økonomiske situation i verden. Når verdensøkonomien bliver ramt af 

lavkonjunktur, rammes luftfartsselskaberne hårdt med store underskud til følge. Når der er 

højkonjunktur, så klarer luftfartsselskaberne sig bedre, men dog stadig kun marginalt. Eftersom 

industrien er meget konjunkturfølsom, kunne det være interessant at undersøge om der er en 

sammenhæng imellem kapaciteten på markedet (målt ved RPK) og BNP.  

Som det fremgår af figur 10, så har RPK 

kun været faldende tre gange indenfor 

de sidste 35 år; i 1980-82 på grund af 

recessionen i verdensøkonomien, 

ligeledes i 1991 på grund af recession 

og til sidst i 2001 efter terror angrebet 

imod USA ovenpå en allerede 

eksisterende økonomisk tilbagegang. 

Derudover fremgår det tydelig, at 

luftfartsbranchen primært bliver drevet 

af økonomisk vækst og er meget højt korreleret (korrelation = 0,74) med den økonomiske cyklus. 



Side 23 af 88 
 

Beta relationen imellem RPK og BNP er 2,2, og dermed stiger RPK 2,2 gange med BNP. En 

lignende undersøgelse er foretaget for SAS på det Skandinaviske marked, hvilket giver det samme 

resultat. Korrelationen er 0,7 og Beta er 2,1, hvilket svarer meget godt overens med 

verdensmarkedet. Et godt estimat for efterspørgslen er derfor udviklingen i BNP.   

I figur 11 fremgår udviklingen frem til en cyklisk top og årene efter. Når en given cyklisk top er 

nået, er der efterfølgende en lav vækst periode på tre år med enten negativ, nul, eller en lille vækst i 

den globale RPK. Derudover har den historiske erfaring vist, at volumen sjældent kommer tilbage 

til den foregående trend eller peak-to-peak vækst. Opsvinger efter 2000 var en undtagelse, men var 

også drevet af en credit boom, der højst sandsynligt ikke bliver gentaget. Den gennemsnitlige vækst 

fra 2008 til den næste peak forventes at være 4,5 % om året. Økonomiske forecast forventer, at 

luftfartstrafikken vil forblive under den foregående trend. I 2011 vil der være et gab imellem 

trendlinjen og forecastet på 12 %, som løbende vil blive indsnævret til ni procent omkring 2016. 

 

Da den økonomiske situation på verdensmarked har stor indflydelse på flyselskabernes 

performance, er det interessant at se nærmere på de makroøkonomiske drivere, der har indflydelse 

på efterspørgslen efter flysæder. 

4.2 Forventninger til makroøkonomiske drivere 

Som ovenstående pointerede, har de makroøkonomiske forhold stor indflydelse på 



Side 24 af 88 
 

luftfartsindustriens performance. Derfor er det interessant at undersøge udviklingen i BNP og 

oliepriserne.  

4.2.1 Udviklingen i BNP 

Lande, der under den finansielle krise ikke blev ramt af store offentlige underskud, overdreven gæld 

og en boble på boligmarkedet, har formået hurtigt at komme ud af krisen takke været deres 

konkurrencedygtige markeder. Specielt Sverige har nydt godt af stigende vækstrater.  

Væksten i euro-landene steg til 2,4 % i 2010 efter at have været nede med 4,5 % året før. Det 

forventede niveau for 2011 og 2012 er henholdsvis 1,6 % og 1,8 %. 

 

Da gældsproblematikken er indsnævret til få, relative små økonomier, der ikke har så stor 

indvirkning på det europæiske eksportmarkeder, så har den generelle økonomiske performance i 

Europa været stærk. 

Da SAS’ primære marked er Skandinavien, og størstedelen af kunderne kommer fra dette segment, 

er den økonomiske performance i disse lande vigtige for SAS. Som det fremgår af figur 12, har 

Norge klaret sig bedst under finanskrisen, hvor det svenske marked er noget mere volatilt med det 

danske marked i midten. Det svenske marked er dog kommet bedst ud af krisen, med forventede 

vækstrater i 2011 på 3,8 % og 3,5 % i 2012. Det norske marked har ikke oplevet et så stort et 

opsving, og det forventede vækstpotentielle for 2011 og 2012 er henholdsvis 1,8 % og 2,3 %. 
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Danmark ligger lige efter Norge med forventede 

vækstrater i 2011 på 1,6 % og 2,1 % i 2012. Både 

Danmark, Norge og Sverige ligger over det 

gennemsnitlige niveau i Europa, hvilket er godt for 

SAS. I tabel 3 er der udregnet et vægtet 

gennemsnit af de respektive landes BNP i forhold 

til antallet af passagerer på markederne. Dette 

giver et vægtet BNP på 2,02 % og 2,26 % i 

henholdsvis 2011 og 2012. Det langsigtede niveau 

er sat til 2,3 %, da det svarer til det gennemsnitlige 

niveau i de sidste ti år.  

4.2.2 Udviklingen i olie priserne 

Oliepriserne har stor indflydelse på et luftfartsselskabs performance, da de er storforbruger af 

brændstof. Oliepriserne er meget volatile, og drevet af makroøkonomiske forhold såsom krig, terror, 

vækst i BNP osv. I 2008 nåede priserne på olie det højeste niveau nogensinde. Den høje olie pris 

skyldtes dog ikke, at olie produktionen er peaket, og verden dermed er ved at løbe tør for olie. I 

2007 stabiliserede olie reserverne sig, da nye oliefund dækkede det daværende forbrug. Hvis der 

ikke bliver opdaget nye oliefund, og verden fortsætter med at forbruge 85 mb/d, så vil de kendte 

olie reserver stadig række i over 40 år indtil 2052. Olieprisens himmelflugt ser mere ud til at være 

drevet af en ”boble” på future marked
7
. 

Omkostningen for at finde, udvikle og producerer olie fra nye marginale olie felter er dog steget 

kraftig. Offshore boreplatforme er steget med 130 %, og stål er steget med 75 % fra 2003 – 2007, 

hvilket medfører, at omkostningen for at producerer en tønde olie ligger på omkring USD 80-90, 

hvilket dermed er bunden for olieprisen. På den anden side ønsker OPEC landene ikke, at olie 

priserne kommer meget over USD 100 pr. tønde, da dette øger incitamentet til at udvikle 

alternativer, som dermed underminerer de langsigtede indtægter for olie producenterne. Estimater 

viser, at Saudi Arabien med de nuværende USD exchange rates behøver en olie pris på omkring 

USD 60 pr. tønde for at dække deres omkostninger. Derfor vil OPEC landene forsøge at holde 

prisen over USD 60 pr. tønde, men de ønsker ikke en permanent olie pris, der ligger meget over 

                                                           
7
 IATA Economic Breifing, september 2008 
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USD 100 pr. tønde i frygt for de langsigtede konsekvenser
8
. Nedenstående tabel viser den 

forventede udvikling i olieprisen frem til 2030. 

 

4.3 Udbud og efterspørgsel 

Der er tre faktorer, der kendertegner, om et selskab er overskudsgivende eller ej. Det er 

enhedsomkostningerne, som vil blive analyseret i et senere afsnit, billetpriserne (yields), samt 

kabinefaktoren. Billetprisen og kabinefaktoren udspringer begge fra udbud (ASK) og efterspørgsel 

(RPK). 

I luftfartsbranchen bliver ASK betragtet som udbuddet eller kapaciteten, og RPK bliver betragtet 

som efterspørgslen eller trafikken. Luftfartsbranchen har historisk været god til at tilpasse 

kapaciteten i forhold til trafikken, hvilket fremgår af figur 13, der viser den årlige ændring i 

kapaciteten (ASK) og trafikken (RPK) for flyvninger indenfor EU. De to linjer i grafen følger 

hinanden tæt, hvilket som sagt indikerer, at kapaciteten bliver tilpasset trafikken. Samme 

undersøgelse er foretaget for SAS, hvilket viser at SAS’ ASK og RPK også følger hinanden tæt, da 

korrelationen imellem de to nøgletal er 0,98. Herunder vil ASK og RPK for SAS og deres nærmeste 

konkurrenter blive analyseret og vurderet.   

 

 

                                                           
8
 IATA Economic Breifing, september 2008 
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4.3.1 Udvikling i ASK 

Da ASK udtrykker antallet af sæder gange distancen, der tilbagelægges i kilometer, er der tale om 

en størrelse, som selskaberne selv kan råde over, og som løbende skal justeres i forhold til markedet 

og konkurrence situationen.  

SAS har i starten af årtusindet udvidet 

deres kapacitet meget med opkøb af 

selskaber og indkøb af nye fly. Men da 

markedet ikke var gunstig og SAS tabte 

enorme summer valgte SAS at sadle om og 

tilpasse kapaciteten efter markedet. Heraf 

kan det ses i figur 14, at SAS reducerede 

kapaciteten med 41 % i 2007 og 15 % i 

2009. SAS’ årlige vækstrater i ASK har 

generelt været lavere end konkurrenternes, 

specielt i forhold til de to lavprisselskaber. 

Ryan air har haft en gennemsnitlig vækstrate på 18 % de sidste fire år og Norwegian endnu højere. 

Dette kendertegner dog også lavprisselskaber, da de er en volume- virksomhed. Der har i årene 

2008 og 2009 været en større vækst i ASK end i RPK både for SAS og konkurrenterne. Dette er en 

negativ udvikling, da trafikken er reduceret relativt i forhold til kapaciteten. Denne udvikling 

ændrede sig dog i 2010, da der her forekom en positiv udvikling i forholdet mellem ASK og RPK, 

hvilket skyldes at rejselysten var kommet tilbage efter finanskrisen. 

4.3.2 Udvikling i RPK 

Udvikling i RPK er et kvalitativt mål for 

passagertrafikken, da den udtrykker, hvor mange 

kilometer de betalende passagerer har tilbagelagt. I 

figur 15 ses udviklingen i RPK for SAS og deres 

konkurrenter, hvor SAS efter 2002 konsekvent har 

haft lavere vækstrater end deres konkurrenter. 

SAS’ fokus har været på de forretningsrejsende, 

som på baggrund af finanskrisen har valgt at spare 

på rejseomkostningerne, og derfor er SAS blevet 
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hårdere ramt end deres konkurrenter. Derudover har SAS reduceret kapaciteten i forbindelse med 

Core SAS, hvilket yderligere har sænket vækstraterne i RPK.  For hele IATA (se figur 13) har 

væksten for perioden 2005 - 2007 været relativ stabil i underkanten af 10 %, hvorefter vækstraterne 

var jævnt faldende indtil marts 2009 med negative vækstrater som en konsekvens af finanskrisen. 

Herefter er der igen kommet tegn på forbedringer med positive vækstrater. For at analyserer 

udviklingen yderligere sammenkobles ASK og RPK, da RPK divideret med ASK giver 

kabinefaktoren, som vil blive analyseret herunder. 

4.3.3 Udvikling i kabinefaktor  

Kabinefaktoren er et af de mest vitale nøgletal for et luftfartselskab, da det viser, hvor god et 

luftfartsselskab er til at udnytte kapaciteten. Det er dog nemt for et luftfartselskab at forbedre 

kabinefaktoren, da de i realiteten kan sælge alle deres billetter til én krone, og dermed opnå en 

kabinefaktor tæt på 100 %. Dette sker dog på bekostning af indtjeningen, og derfor kan nøgletallet 

ikke stå alene, men bør sammenlignes med yielden, der måler indtægten pr. kilometer pr. passager.  

Omkring 65 % af et 

luftfartselskabs omkostninger er 

direkte relateret til flyet og er 

dermed uafhængig af antallet af 

passagerer ombord på flyet. 

Derfor vil en høj kabinefaktor 

medføre, at allokeringen af disse 

omkostninger vil blive spredt på 

flere passagerer, hvilket vil 

resultere i et lavere 

omkostningsniveau pr. passager 

og dermed mulighed for lavere billetpriser (Wells, A, 1999:215). Det er derfor vigtigt for et 

luftfartselskab at opererer med en høj kabinefaktor. 

I figur 16 er kabinefaktoren og yielden vist på globalt plan, og der fremgår en ikke tydelig, men dog 

negativ korrelation imellem disse faktorer. Dette svarer meget godt med det billede, der er beskrevet 

ovenover, at en nedsættelse af billetpriserne medfører en forøgelse af kabinefaktoren, men en 

forringelse af yielden.   
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SAS har i perioden fra 2000 – 2010 haft 

en dårligere kapacitetsudnyttelse end 

deres konkurrenter, hvilket delvist kan 

forklares med selskabets fokus på de 

forretningsrejsende, som er villige til at 

betale en højere pris, men forventer også 

en bedre service i forhold til punktlighed 

og antallet af afgange. Som det fremgår 

af figur 17, så har SAS’ kabinefaktor 

været væsentlig lavere end 

konkurrenternes specielt i forhold til lavprisselskaberne. Dette er dog ikke mærkeligt, da 

lavprisselskaberne som tidligere skrevet er et volume selskab der har lave billetpriser men en høj 

gennemstrømning.  Fra 2003 – 2006 har SAS formået at forbedre sin kabinefaktor som følge af 

positive vækstrater i RPK, samtidig med at kapaciteten blev reduceret. Det tyder dermed på, at 

kapacitetsnedsættelsen i forbindelse med Core SAS har haft en positiv effekt på kabinefaktoren, 

som i 2010 steg til 76 %. På globalt plan har der, som vist i figur 13, været en positiv udvikling i 

kabinefaktoren frem til år 2007, hvorefter svigtende efterspørgsel har tvunget selskaberne til at 

reducerer antallet af ruter og opererer med færre afgange. Der har dog i 2009 været en positiv 

udvikling mellem ASK og RPK, hvilket har medvirket, at kabinefaktoren har været stigende i både 

2009 og 2010.  

4.3.4 Udvikling i yield 

Yielden udtrykker omsætningen per fløjet passagerkilometer, og yielden kan dermed afsløre, om et 

luftfartsselskab forsøger at forbedre deres 

kabinefaktor ved at sælge billige billetter.  

SAS har haft en god periode fra 2004 - 2009 

med en stigende yield, hvilket kan tilskrives, 

at selskabet har fokuseret på de mest 

profitable ruter med en høj andel af 

forretningsrejsende og reduceret andelen af 

charterrejsende. Herudover skyldes 

stigningen fra 2006 – 2007, at Spanair, der 
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havde sit fokus på de uprofitable turistdestinationer, ikke længere bliver betragtet som en del af 

selskabet og indgår derfor ikke i yielden (SAS’ årsrapport 2007:48).  På trods af at konkurrenter har 

haft faldene yields under finanskrisen (se figur 18), så har SAS formået at styrke sin yield, hvilket 

primært skyldes lanceringen af Core SAS. Faldet i yielden i 2010 skyldes primært, at der stadig er 

en overkapacitet på det nordiske marked (SAS’ årsrapport 2010:60). Ifølge SAS’ egne 

følsomhedsberegninger, så er resultateffekten af én procents ændring i yielden SEK 300 mio., og én 

procents ændring af kabinefaktoren SEK 30 mio., hvilket for SAS giver et samlet resultat effekt på 

minus seks procent i 2010. 

I forhold til konkurrenterne så har SAS haft en høj yield gennem hele perioden, hvor de to 

lavprisselskaber har haft lave og svagt faldende yield. Finn air har også oplevet en faldende tendens 

i yielden, men har formået at knække kurven i 2010. Dette understreger at SAS har et stærk brand 

og en loyal kundebase gennem de forretningsrejsende, som ikke er ligeså prisfølsomme som den 

gennemsnitlige kunde. På trods af dette har SAS mistet markedsandele til lavprisselskaberne under 

finanskrisen, da selv de forretningsrejsende har været nød til at stramme livremmen ind og spare på 

rejseomkostningerne. Kundernes oplevelse hos konkurrenterne er derfor afgørende for, om 

kunderne igen vælger SAS som deres foretrukne selskab, når konjunkturerne igen vender. 

4.4 Enhedsomkostningerne 

Luftfartsbranchen er som beskrevet tidligere dynamisk og ustabil. Tidligere var 

luftfartsselskabernes svar på en cyklisk nedtur, der som regel startede ved begyndelsen af et nyt årti, 

at reducere omkostningerne med fuld styrke. Antallet af medarbejdere blev reduceret, lønninger 

blev fastfrosset for et år eller mere eller direkte sænket, reklamekampagner blev skåret næsten væk, 

fornyelse af fly-flåden blev udskudt, et par enkelte uprofitable ruter blev skåret væk og så videre. 

Når økonomien så begynder at vende, og luftfartsselskabernes tab bliver til overskud, har ledelsen i 

de forskellige selskaber tendens til at slække på deres årvågenhed. Presset på omkostningsniveauet 

bliver løsnet, antallet af medarbejdere sniger sig opad og lønninger stiger kraftigt for at 

kompenserer for tidligere tab. I stedet for at falde yderligere så har enhedsomkostninger en tendens 

til at flade ud og i flere tilfælde være stigende. I det mindste indtil der igen opstår en cyklisk nedtur 

i økonomien, og en ny serie af omkostningsreduktioner opstår. Drastiske omkostningsreduktioner 

bliver mest brugt som en kortsigtet løsning på en cyklisk nedtur (Doganis, R., 2006:272-274). 

De fleste markeder er i dag kendetegnet ved en stigende liberalisering, hvilket har medført, at flere 

og flere selskaber kan opererer på de samme markeder, hvilket har skabt en overkapacitet på disse 
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markeder. Markeder, der er ramt af overkapacitet, vil opleve lavere billetpriser, da det bliver stadig 

sværere at få solgt de ledige flysæder. Denne tendens er kun blevet forværret af, at 

lavprisselskaberne har haft deres indtog, da disse selskaber har presset billetpriserne yderligere ned. 

Reaktionen fra de forskellige luftfartselskaber har historisk været at fokusere på omkostningssiden 

og forsøge at presse enhedsomkostninger ned. Analytiker fokuserer dog mere på at harmonere 

udbud og efterspørgslen og på den måde hæve billetpriserne og derigennem skabe overskud på 

trods af krisen. Men som figur 19 viser, så har yielden siden dereguleringerne i midten af 1970’erne 

fulgt enhedsomkostninger næsten fuldstændigt, da korrelationen imellem de to serier er på 0,99. 

Dette afspejles i andre analyser, der viser, at luftfartsbranchen er præget af en intens konkurrence, 

der ikke er i stand til at bibeholde yields, der ligger over enhedsomkostningerne. Som det også 

fremgår af figur 19, så steg yielden i 2007 og 2008 på grund af den kraftige stigning i 

brændstofprisen. I 2009 faldt enhedsomkostninger igen på grund af faldet i brændstofpriserne, og 

yielden er igen fulgt med ned. 

 

I figur 20 ses de vigtigste enhedsomkostninger for SAS og deres nærmeste konkurrenter, som er 

lønomkostninger, brændstofomkostninger og trafikudgifter, der hver vil blive analyseret herunder. 



Side 32 af 88 
 

 

4.4.1 Lønomkostninger 

Som det fremgik af figur 20, så udgør lønomkostninger en meget stor del af SAS’ 

driftsomkostninger. Lønomkostningen udgør dobbelt så meget i forhold til de to lavprisselskaber, 

Ryan air og Norwegian og hele 45 % mere end Finn air.  

 

Lønomkostningen afhænger ikke kun af lønniveauet, men også af hvor mange ansatte, der er i 

selskabet. Et højt lønniveau behøver dog ikke at være ensbetydende med dårlig indtjening, men det 

er essentielt, at de ekstra medarbejdere er i stand til at genere en højere omsætning. Som det 

fremgår af figur 21, så er det ikke overraskende de to lavprisselskaber, der generer den højeste 

omsætning pr. FTE. SAS har dog været i stand til at genere en højere omsætning pr. FTE end Finn 

air, som er det selskab, der minder mest om SAS. SAS er dog stadig langt fra Ryan Air og 

Norwegian. I de sidste ti år har SAS haft fokus på at slanke organisationen og gøre den mere 

strømlinet. Dette har medført, at antallet af medarbejdere er blevet skåret væsentlig ned. SAS havde 

i 2002 cirka 35.500 FTE, men dette antal er blevet reduceret flere gange siden. Først med 
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Turnaround 2005, hvor medarbejderstablen blev reduceret til ca. 27.000 FTE, hvorefter Strategi 11 

fulgte, som reducerede medarbejderstablen til 24.500 FTE. Sidst i årtiet kom så Profit 08 og senere 

Core SAS, der medførte, at medarbejderstablen endte på ca. 14.800 FTE. På trods af den lavere 

kapacitet og reduceret medarbejderstabel, har SAS formået at øge omsætningen pr. FTE i hele 

perioden. Som det fremgår af figur 22, så havde SAS en omsætning pr. FTE på SEK 1,54 mio. i 

2000, som så er steget til SEK 2,74 mio. i 2010. 

 

Traditionelt bliver arbejdskraftens produktivitet målt i udbytte, som er ask per FTE (Doganis, R., 

2006:124). Produktiviteten for SAS og deres største konkurrenter er vist i figur 23. Som det 

fremgår, er lavprisselskaberne bedre til at udnytte arbejdskraften end de traditionelle rute- selskaber 

med SAS helt i bunden. Som det fremgår af figur 24, har SAS formået at øge produktiviteten pr. 

FTE i perioden  2000 – 2010, selvom SAS stadig ikke kan måle sig med de andre luftfartsselskaber, 

er det en positiv udvikling for SAS. En lignende undersøgelse udført af Rigas Doganis (2002) viser, 

at blandt Amerikanske, Europæiske og Asiatiske flyselskaber var SAS det selskab, der havde den 

laveste produktivitet per FTE. Undersøgelsen viste desuden, at de statsejede selskaber generelt 

klarede sig dårligst. Det kan dog være svært at sammenligne selskaber med forskellige strategier. 

Lavprisselskaber, som Ryan air og Norwegian har fokus på omkostningssiden for at reducere 

billetprisen, og det imellem er ikke så vigtigt. Hvorimod rute-selskaberne som SAS og Finn air har 

fokus på passagererne, og give passagererne en god service, en behagelig rejse og punktlighed. 

Derfor kan en del af forklaringen være, at SAS og Finn air har flere ansatte for bedre at kunne 

servicerer deres kunder i forhold til Norwegian og Ryan air, der fokuserer mere på besparelser osv. 

Dette understeges af figur 25, der tydeligt viser forskellen imellem et rute-selskab og et 

lavprisselskab, da både SAS og Finn air har særdeles flere ansatte pr. passager end Ryan air og 

Norwegian har. Det fremgår tydeligt at Ryan air er et ultra lavprisselskab, da de har væsentlig flere 

passagerer pr. FTE end Norwegian. Det er dog interessant, at udviklingen i antallet af passagerer pr. 
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FTE for SAS er steget igennem de sidste ti år, hvilket fremgår af figur 26. Dette skyldes blandt 

andet, at SAS har haft større fokus på udgiftssiden og heraf reducerer medarbejderstablen for at 

blive et mere profitabelt luftfartsselskab. Passagererne har haft større fokus på de billige flybilletter 

frem for en bedre service, og SAS har imødekommet denne udvikling ved at lave massive 

besparelser gennem lønomkostningsbesparelser.  

Som skrevet ovenover, så er ASK pr. FTE det traditionelle målemetode for arbejdskraftens 

produktivitet, men i en meget konkurrencepræget verden af internationale luftfartselskaber er det 

ikke antallet af ansatte der er kritisk men prisen for de ansatte i forhold til produktiviteten. Det 

betyder ikke så meget, at et luftfartselskab er overbemandet, hvis lønningerne er lave, hvilket er 

kendetegnet for de asiatiske luftfartselskaber. Derudover hvis lønnen er lav, kan der være en 

operationel eller service fordel i at ansatte flere medarbejdere, end det er nødvendigt. Omvendt hvis 

lønnen er meget høj, så er behovet for at forøge arbejdskraftens produktivitet endnu højere. 

Eftersom lønninger svinger meget på tværs af lande, er det mere rigtigt at benytte lønomkostninger i 

stedet for antallet af FTE, når arbejdskraftens produktivitet skal sammenlignes, (se figur 27). Det 

højere niveau for arbejdskraftens produktivitet for lavprisselskaberne – Ryan air og Norwegian – er 

nu meget indlysende. Dette skyldes en kombination af 

lavere gennemsnitlige lønninger og en bedre udnyttelse af 

arbejdskraften. Specielt Ryan air skiller sig markant ud i 

forhold til de andre selskaber, mens SAS må se sig slået af 

Finn air med flere længder. Af figur 28 fremgår det, at 

SAS’ ASK pr. SEK 1.000 lønomkostning har været meget 

stabilt i perioden 2000 – 2009, hvorefter den steg i 2010. Overraskende er det, at SAS, der ifølge 

tabel 5 har det højeste lønniveau, ikke har været i stand til at kompensere det højere lønniveau med 
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en forøget produktivitet af arbejdskraften. Dette er baggrunden for, at SAS havde så store 

vanskeligheder, da de stod overfor en stigende trussel fra lavprisselskaberne efter 2002 (Doganis. R. 

2006:128). SAS har dog både forsøgt og lykkedes med at reducere antallet af medarbejdere og 

derudover har de også presset deres ansatte på lønnen
9
.  

 

4.4.2 Brændstoffets betydning  

Som det fremgik af figur 20, så er brændstof sammen med lønomkostninger de to største 

omkostninger, som et luftfartsselskab har. Brændstof er eksternt bestemt, da oliepriserne følger 

verdensmarked. Der kan dog være forskelle fra lufthavn til lufthavn, da distributionsomkostninger 

kan variere kraftigt. Selvom der er raffinaderier spredt over hele verden, så er det kun et fåtal af 

dem, der raffinerer jet fuel. Transporten af jet fuel til enkelte lufthavne kan være lang og kostbar, 

specielt hvis lufthavnen ligger langt fra en havn. Der vil i denne opgave dog ikke tages stilling til 

forskelle i jet fuel prisen, da hovedvægten af denne opgave er det skandinaviske marked, hvor 

prisen er den samme.  

Det kan være svært at foretage en direkte 

sammenligning imellem de enkelte 

luftfartsselskabers omkostninger til brændstof, 

da de har forskellige brændstofpolitikker med 

hensyn til hedging osv. Dette betyder, at nogle 

selskaber betaler mindre, hvis de har ført en 

aggressiv hegning politik i en periode med 

stigende brændstofpriser, mens andre må betale 

prisen for ikke at have været ligeså aggressiv. Høje brændstofomkostninger for et enkelt selskab 

                                                           
9
 “Piloter og stewardesser afgør SAS’ skæbne”, borsen.dk, 9. februar 2010 
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kan dog også være ensbetydende med, at 

selskabet har en ældre flåde og dermed et 

højere brændstofs forbrug. Som det fremgår 

af figur 29, så har SAS væsentlig højere 

omkostninger til brændstof i forhold til 

kapaciteten end de to lavprisselskaber, men 

også i forhold til Finn air. Der ses dog også en sammenhæng imellem brændstofomkostninger og 

flådens alder, da SAS er det selskab, der har den ældste flåde og de største brændstofsomkostninger. 

Ryan air er det selskab med den yngste flåde og laveste brændstofomkostninger, jf. tabel 6. 

 

SAS er presset til at forynge sin flåde, hvis de skal gøre sig håb om at konkurrerer mod deres 

nærmeste konkurrenter. SAS har derfor selv givet udtryk for, at deres gamle flåde af MD 80’er skal 

sælges som et led i reduktionen af 

kapaciteten i forbindelse med Core 

SAS, og den resterende del skal 

udskiftes med mere brændstofs 

effektive flytyper
10

. For at vise 

besparelsen ved at skifte de gamle fly 

ud med nye moderne fly er der i tabel 7 

vist et regnestykke, hvor 

udgangspunktet er et fly med 150 

passagerer, der tilbagelægger 1.000 km. 

med en brændstofpris på $114/tønde. 

De 20 år gamle MD 80’er forbruger 0,046 l/sæde km. og koster dermed $4.947,57 at tilbagelægge 

1.000 km., hvorimod de helt nye Boeing 737-800 kun forbruger 0,028 l/sæde km. og koster derfor 

kun $3.011,56 at tilbagelægge 1.000 km.. Dette er en forskel på hele $1.936 pr. tilbagelagt 1.000 

                                                           
10

 ”SAS sælger 18 passager fly”, dr.dk, 4. jan 2010 
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km., hvilket svarer til en besparelse på 39 %.  

I figur 30 ses udviklingen i brændstofprisen og SAS’ brændstofsandel af de samlede omkostninger. 

Fra 2001 - 2008 har der været en stigning i brændstofprisen, hvorefter prisen faldt markant fra en 

gennemsnitpris i 2008 på ca. 95$/tønde til ca. 60$/tønde i 2009, hvilket hovedsagligt skyldes 

finanskrisen og den heraf lavere efterspørgsel. I perioden 2000 - 2010 har brændstof haft en større 

og større andel af SAS’ samlede omkostninger, og fra 2005 flader den ud med en andel på omkring 

15 %, hvilket også forventes at blive det langsigtede niveau. 

4.4.3 Trafikafgifter 

Trafikafgifter er som med brændstofpriserne eksternt bestemt. Der er ikke mulighed for det enkelte 

luftfartsselskab at forhandle selvstændige priser med lufthavnene, alle er i den samme båd. Dette 

skyldes under Article 15 of the 1944 Chicago Convention, at alle luftfartsselskaber skal behandles 

ens, og der må ikke diskrimineres (Doganis, R., 2002: 111). Trafikafgifter har en andel på 10 % af 

de samlede enhedsomkostninger, og da SAS ikke har mulighed for at forhandle priser, forventes 

dette at blive det langsigtede niveau. 

4.5 Porters five forces 

Poters Five Forces viser, at der er fem konkurrencemæssige kræfter, der har indflydelse på 

lønsomheden og konkurrenceintensiteten på et givent marked. Disse kræfter er; leverandørernes 

forhandlingsstyrke, kundernes forhandlingsstyrke, trusler om nyetablering, trusler fra 

substitutionsmuligheder og graden af konkurrence blandt de eksisterende virksomheder på 

markedet. Disse fem kræfter vil blive analyseret i nedenstående afsnit. 

4.5.1 Adgangsbarriere 

Når nye aktører kommer ind på et marked, er hensigten at tage markedsandele fra de etablerede 

selskaber, der opererer på markedet. Dette resulterer i faldende priser og dermed en lavere 

indtjening. Truslen fra nye aktører, der gerne vil indtræde på markedet, afhænger i høj grad af de 

eksisterende adgangsbarriere, der eksisterer på markedet. Der er primært tre adgangsbarrierer på 

luftfartsmarked i EU; Slots, bonusprogrammer og statsstøtte. 

De såkaldte slots i de store europæiske lufthavne har en enorm værdi for luftfartselskaberne, da der 

kun er en begrænset mængde af dem. Det kan derfor være svært at indtræde på et nyt marked for en 

ny aktør, da denne ikke kan få tildelt attraktive slots. Det nuværende system bygger på et 

”grandfather rights”, hvilket betyder, at de etablerede luftfartsselskaber, som har brugt slots i én 
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sæson, automatisk får ret til at få samme slots i den efterfølgende sæson. Dette giver dermed de 

etablerede selskaber en konkurrencemæssig fordel, idet de besidder alle de attraktive slots, og de 

nye aktører må tage til takke med de skæve slots
11

. 

Statsstøtte til nationale luftfartsselskaber har historisk været en naturlig del af at drive et 

luftfartsselskab. Det vil dog være mest hensigtsmæssigt, hvis der i EU blev besluttet at sidestille 

luftfarten med andre sektorer ved behandling af statsstøttesager. Af politiske grunde har der været et 

særligt fokus på at beskytte den europæiske transportsektor, hvilket bliver understreget i sager om 

statsstøtte til luftfartsvirksomheder
12

, da disse sager ikke bliver behandlet på lige fod med andre 

statsstøttesager. Europæisk luftfart er i dag en branche med store professionelle drevne 

virksomheder, og der er dermed ikke længere behov for at luftfarten har særstatus i forhold til andre 

sektorer
13

. SAS, der er ejet af de skandinaviske regeringer i fællesskab, har i de sidste 10-15 år 

forvaltet deres ejerskab passivt (Thelle et al. 2009:34). I forbindelse med implementeringen af Core 

SAS valgte de tre regeringer dog at give SAS en kapitaltilføjelse over to omgange, hvilket er direkte 

i strid med konkurrencen på det skandinaviske marked
14

. 

Der er også kritik af luftfartsselskabernes bonusprogrammer, da disse programmer er 

loyalitetsskabende hos de enkelte kunder og kan dermed virke konkurrenceforvridende. Normalt er 

det ikke den, der har købt billetten, der modtager bonuspointene, og flyselskaberne har heller ikke 

pligt til at oplyse skattevæsenet om brugte point. Når kunderne bliver loyale over for et enkelt 

luftfartsselskab, er det et problem, da det bliver vanskeligere for nye aktører at komme ind på 

markedet
15

.   

4.5.2 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Leverandører af fly til luftfartsbranchen er primært opdelt på to markeder. Det ene marked er 

langdistance fly, som er domineret af to aktører nemlig af Airbus og Boeing. Boeing har været 

dominerende på markedet frem til slutningen af 1980’erne, hvorefter Airbus overtog førertrøjen. 

Indenfor de sidste ti år har de to selskaber dog ligget meget tæt. Dette medfører, at der reelt set 

eksisterer et duopol på langdistance flyproducentmarkedet, hvilket gør, at leverandørernes 

forhandlingsstyrke som udgangspunkt er stor. Det andet marked er kortdistance fly, og her er 
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 ”Adgang til monopoliserede infrastrukturer” - Konkurrencestyrelsen 
12

 ”SAS klager over statsstøtte til Alitalia” – npinvestor.dk 10. juni 2008 
13

 “Konkurrenceredegørelse 2002” – Konkurrencestyrelsen 2002 
14

 “Ekspert: Det ligner ulovlig statsstøtte” – avisen.dk 9. februar 2010 
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markedet mere diversificeret med Fokker, ATR og Bombardier som de største spillere på markedet. 

Derudover er der store omkostninger forbundet med at skifte leverandør. Et luftfartsselskab, der 

primært bruger én leverandør af fly, har bundet meget kapital i reservedele til denne leverandør. 

Yderligere kan luftfartsselskabet have mekanikere, piloter og kabinepersonale, der er uddannet til 

den pågældende flytype. Dette medfører, at leverandørernes forhandlingsstyrke bliver yderligere 

styrket. 

4.5.3 Kundernes forhandlingsstyrke 

Der findes to slags kunder i luftfartsbranchen; privatkunder og business kunder.  

Privatkunder, der enten skal flyve indenrigs eller til en ferie destination, har ikke det store behov for 

ekstraordinær service, og de bruger derfor mere tid på at finde den billigste pris, der matcher deres 

behov. Derudover er der kommet mere gennemsigtighed med priserne i forbindelse med 

udbredelsen af internettet, da det her er relativt nemt og hurtigt at foretage en søgning blandt mange 

forskellige luftfartsselskaber og derudfra finde den billigste billet. Privatkunder har ikke 

omkostninger forbundet ved at skifte fra et selskab til et andet, hvilket betyder, at de frit kan vælge 

en anden udbyder, såfremt de ikke er tilfreds med deres nuværende luftfartsselskab. Derudover er 

privatkunder meget prisfølsomme, da de har en priselasticitet på -2 (Doganis, R., 2002:204), hvilket 

betyder, at en stigning i billetprisen på 10 % medfører et fald i efterspørgslen på 20 %. Dette er en 

medvirkende årsag til, at lavprisselskaber har så godt fat i privatkunde markedet, da de konkurrerer 

intenst på billetprisen. Dette har medvirket, at SAS har mistet markedsandele til lavprisselskaberne i 

privatkunde segmentet, da SAS ikke har mulighed for at konkurrerer på prisen
16

. Privatkunderne 

vurderes dermed til at have en moderat forhandlingsstyrke. 

Business kunderne er de mest profitable kunder, da de er i stand til at betale den fulde pris for 

billetterne. De er dog også de mest krævende i forhold til antallet af afgange og punktlighed. 

Business-kunderne er som regel også medlem af et frequent flyer program, hvilket medfører at de 

oftest bruger én udbyder for at få mest glæde af medlemskabet. Derudover er business kunderne 

ikke så prisfølsomme som privatkunderne, da deres priselasticitet er på -0,8, hvilket betyder at en 

stigning i prisen på 10 % medfører et fald i efterspørgslen på otte procent, hvilket er noget lavere 

end for privatkunderne. Business kunderne vurderes til at have moderat forhandlingsstyrke. 
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4.5.4 Substitutter 

For at et produkt kan defineres som værende en substitut, skal produktet opfylde de samme behov 

for kunden, men ikke nødvendigvis på samme måde. Derfor må bil, tog og færger defineres som 

værende substitutter for luftfart, da de alle opfylder kundernes behov for transport.  

På længere afstande eller i svært fremkommeligt terræn har luftfarten sin konkurrencemæssige 

fordel. Da Danmark og især Sverige og Norge er tyndt befolket sammenlignet med mange andre 

lande i Europa, er flytrafikken vigtigere her end i Central Europa. Central Europa har også et bedre 

udbud af højhastighedstoge, og deres motorvejsnetværk er meget bedre udviklet, hvilket gør denne 

form for transport et alternativ til luftfart
17

. SAS står derfor med gode kort på hånden på deres 

hjemmemarked, da luftfarten her har stor betydning. Dog kan visse ruter i Danmark være lige så 

tidskrævende med fly, som med tog, på grund af transport tid til lufthavnen samt indtjekning osv. 

Derudover er fordelen med toget, at det er muligt at arbejde på rejsen, hvilket er noget mere 

besværligt i et fly. Tog har også den fordel, at de kører direkte ind i centrum af destinationsbyen, 

hvorimod lufthavne som regel ligger uden for byen, og det tager derfor ekstra tid at komme fra 

lufthavnen og ind til centrum.  

Udover andre transportformer kan luftfart blive substitueret af ny og moderne teknik indenfor 

telekommunikation, der gør det muligt at afholde videokonferencer med personer andre steder i 

verden og dermed holde omkostningerne til transport nede
18

. Dette var især udslagsgivende under 

finanskrisen, hvor virksomheder forsøgte at skære helt ind til benet. Videokonferencer har dog vist 

sig at være mest effektiv i daglige rutinespørgsmål afdelinger imellem, hvorimod store beslutninger 

kræver personlig kontakt (Hanlon, P., 2007:37). 

4.5.5 Konkurrenceintensiteten 

Det er generelt set i samfundets interesse at øge konkurrencen på så mange markeder som muligt, 

da konkurrence medfører, at samfundets ressourcer anvendes mest hensigtsmæssigt. Konkurrence 

skaber dynamik på et marked i form af lave priser, innovation og et udbud, der er i 

overensstemmelse med kundernes ønsker og præferencer
19

. Den stigende deregulering der fandt 

sted i midten af 80’erne og 90’erne har været medvirkende til den stigende konkurrence i 

luftfartssektoren. 
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Til at belyse konkurrencen på det skandinaviske og europæiske marked vil det såkaldte Hirchman-

Herfindahl Indeks (HHI) blive benyttet, da det viser fordelingen af markedsandele på forskellige 

aktører. Indekset kan antage værdier fra 0 – 10.000, hvor et HHI på 10.000 svarer til en enkelt aktør 

med monopol. Jo flere aktører der er på et marked med ligeværdige markedsandele, jo lavere vil 

indekset være. Heraf vil fire aktører, som hver har 25 % markedsandele give et indeks på 2.500
20

.  

Generelt er luftfartsbranchen karakteriseret af relativt få udbydere på de enkelte ruter. Spørgsmålet 

er, om konkurrencen i Skandinavien er meget anderledes end konkurrencen på det europæiske og 

verdensmarkedet. Der vil i det nedenstående blive foretaget en sammenligning mellem 

konkurrencesituationen i Skandinavien med konkurrencesituationen for luftfartsselskaber i andre 

Europæiske lande. 

 

Som det fremgår af figur 31, så ligger HHI mellem 6.000 og 10.000 på indenrigstrafikken for 

samtlige af landene. Samtidig er der en klar sammenhæng mellem markedsstørrelsen og HHI, idet 

HHI falder, når markedsstørrelsen stiger. Figuren dokumenterer desuden, at luftfarten på 

indenrigsruterne er domineret af få spillere, idet HHI ligger på over 9.900 for mange af landene – 

altså ingen eller kun en meget begrænset konkurrence. Forklaringen på dette kan være, at de fleste 

lande kun har et stort netværksselskab, der samler trafik sammen og derigennem tilbyder et varieret 

internationalt rutenet. Der er dog konkurrence på indenrigsruterne i både Sverige, Norge og 

Danmark, som henholdsvis har et HHI, der er det 6., 8. og 9. laveste af alle landene i Europa
21

. 

Konkurrencen på europatrafikken er noget større end på indenrigstrafikken, hvilket figur 32 
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dokumenterer, da HHI for Europatrafikken er betydeligt lavere end for indenrigstrafikken. For små 

markedsstørrelser er HHI højt og falder jævnt med markedsstørrelsen. Både Sverige, Norge og 

Danmark ligger nogenlunde på gennemsnittet med HHI mellem 6.500 og 7.000. Kun Polen ligger 

markant under og de øvrige lande har et HHI over 5.700
22

.   

For trafikken mellem europæiske lande og lande i resten af verden bliver den gennemsnitlige 

konkurrence forøget yderligere. Som det fremgår af figur 33, så er HHI faldet til under 5.000 for 

mange lande, herunder Sverige og Norge. HHI for Danmark ligger lidt højere end Norge og 

Sverige, sandsynligvis fordi Norge og Sverige i højere grad skal have mindst en mellemlanding. 

Dette giver passagererne flere valgmuligheder og dermed større konkurrence
23

. 

Figurerne har vist, at for langt de fleste lande er HHI størst for indenrigstrafik, lavere for europæisk 

trafik og lavest for trafik til resten af verden. 

4.6 SWOT 

På baggrund af den strategiske analyse vil SWOT analysen blive gennemført. SWOT analysen skal 

fungerer som en opsamling af de væsentligste punkter i den strategiske analyse, hvilket giver et 

overblik over SAS’ styrker, muligheder, trusler og svagheder. SWOT analysen fremgår af figur 34.  
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23
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5. Regnskabsanalyse 

SAS har indenfor de sidste ti år foretaget fire store omstruktureringer, der startede med Turnaround 

2005, der medførte massive besparelser på SEK 14 mia., herefter fulgte Strategi 11 (SEK 2,8 mia.) 

og den noget mindre Profit 08 (SEK 1,5 mia.), som siden er endt med Core SAS med besparelser på 

SEK 7,8 mia. Dette har betydet, at SAS som selskab har foretaget markante ændringer i deres 

organisation, og det kan derfor være svært at sammenligne de seneste års regnskabstal, da der reelt 

er tale om en helt ny virksomhed. Rentabilitetsanalysen vil derfor blive suppleret med en analyse af 

de vigtigste regnskabsposter, som er de poster, der har størst indflydelse på den senere 

værdiansættelse.  

5.1 Regnskabskvalitet 

Da ledelsen i et selskab kan have forskellige incitamenter til at foretage regnskabsmanipulation, er 

det vigtigt at kontrollere årsrapportens revisionspåtegning. En blank revisions påtegning er et 

kvalitets stempel fra det pågældende revisionsselskab om, at årsregnskabet er aflagt efter gældende 

love og vedtægter. Ifølge SAS’ revisionspåtegning er der ikke forsøgt at skjule værdier da 

årsrapporten er uden anmærkninger og andre supplerende anmærkninger. Årsrapporten må heraf 

betegnes som værende valid. 

5.2 Rentabilitetsanalyse 

Et af de vigtigste områder i regnskabsanalysen er måling af en virksomheds rentabilitet. En god 

rentabilitet er vigtigt for virksomhedens fremtidige performance og overlevelse og for at kunne 

servicerer aktionærerne bedst muligt. I det nedenstående præsenteres en række nøgletal til belysning 

af SAS’ rentabilitet. Til beregning af nøgletallene er der foretaget en reformulering af 

resultatopgørelsen og balancen, med det formål at adskille drift- og finansieringsaktiver. 

Reformuleringen af resultatopgørelsen og balancen fremgår af henholdsvis bilag 2 og 3. 

5.2.1 Afkastningsgrad 

Afkastningsgraden er det overordnede rentabilitets niveau for driften. Nøgletallet udtrykker 

forretningen af den investerede kapital i procent og bør sammenlignes med afkast fra alternative 

investeringer med samme risiko. I værdiansættelsessammenhæng er det et vigtigt nøgletal, da en 

højere afkastningsgrad fører til højere værdi. Derudover vil en høj afkastningsgrad medfører, at en 

virksomhed kan opnå en lavere rente på deres fremmedkapital (Plenborg et al. 2007:150). 

Nøgletallet defineres som: 
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Afkastningsgrad (AG) = 
                        

                  
 x 100 

For at kunne estimere afkastkravet, der modsvarer afkastningsgraden, er det essentielt at kende 

fordelingen mellem den nettorentebærende gæld og egenkapitalen samt lånerenten og ejernes 

afkastkrav. Dette afkast er kendetegnet som vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC), 

som for SAS’ vedkommende er estimeret til 7,74 %, hvilket bliver gennemgået minutiøst i afsnit 

7.2. WACC udtrykker det forventede afkast på den investerede kapital, og hvis virksomheden er i 

stand til at generere en afkastningsgrad, der er højere end WACC, skaber virksomheden værdi. 

Heraf er et regnskabsmæssig overskud (resultat af primær drift) ikke altid værdiskabende, da det 

kræver, at det regnskabsmæssige overskud målt i forhold til den investerede kapital er højere end 

långivers og ejers vægtede afkastkrav (Plenborg et al. 2007:152). 

Som det fremgår af figur 35, har SAS i perioden 2008 – 2010 haft en negativ afkastningsgrad, 

hvilket primært skyldes, at SAS ikke har været i stand til at generere overskud på den primære drift. 

Derudover fremgår det, at selv i de bedste år har SAS ikke formået at generere et afkast der er 

højere end kapitalomkostningen, og dermed har SAS ikke skabt merværdi for deres aktionærer i de 

seneste fem år. 

 

For at få et mere indgående forståelse af afkastningsgraden vil nøgletallet blive dekomponeret i 

henholdsvis overskudsgrad og omsætningshastigheden for investeret kapital. Dette er muligt da 

afkastningsgraden er produktet mellem overskudsgraden og omsætningshastigheden for investeret 

kapital. 
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5.2.2 Overskudsgrad 

Overskudsgraden beskriver forholdet imellem indtægter og omkostninger og udtrykker i procent 

driftsresultatet pr. omsat krone. En overskudsgrad på 10 % udtrykker således, at der er et overskud 

på driften på 10 øre per omsat krone. Dermed er en høj overskudsgrad attraktiv for en virksomhed 

(Plenborg et al. 2007:165). Nøgletallet defineres som: 

Overskudsgrad = 
                        

              
 x 100 

Som det fremgår af figur 36, så har SAS haft en negativ overskudsgrad i perioden 2008 - 2010, 

hvilket igen skyldes at SAS ikke har formået at skabe overskud på deres primære drift. I 2006 – 

2007 tjente SAS henholdsvis 1,8 øre og 2,9 øre per omsat krone. SAS er en servicevirksomhed, og 

servicevirksomheder er karakteriseret ved at være investeringslette og præget af høj 

omsætningshastighed. Det er derimod svært for servicevirksomheder at opretholde en høj 

overskudsgrad, da prisen er en væsentlig konkurrenceparameter (Plenborg et al. 2007:165-166). 

Dette skyldes, at kunden anser transport som en standardydelse, der kan leveres af forholdsvis 

mange udbydere i kvaliteter, der er nogenlunde ens. At SAS heraf har en lav overskudsgrad, er ikke 

nødvendigvis dårligt
24

, hvis selskabet formår at opretholde en høj omsætningshastighed, hvilket vil 

blive gennemgået herunder. 

 

5.2.3 Omsætningshastighed  

Omsætningshastigheden beskriver kapitalbindingen i en virksomhed og viser, hvor kapitaltung den 
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er. Omsætningshastigheden viser dermed en virksomheds evne til at tilpasse den investeret kapital i 

forhold til omsætningen. En omsætningshastighed på to svarer til, at der skal investeres 50 øre for 

hver omsætningskrone eller for hver krone, der investeres, genereres der to kroner i omsætning. 

Dermed vil en høj omsætningshastighed være at foretrække (Plenborg et al. 2007:165). 

Omsætningshastigheden for investeret kapital defineres som: 

Omsætningshastighed = 
              

                   
  

Som det fremgår af figur 37, så havde SAS i årene 2006 og 2007 en høj omsætningshastighed, men 

en lav overskudsgrad, hvilket passer med ovenstående definition af en servicevirksomhed. SAS har 

haft en faldende omsætningshastighed igennem hele perioden, og dermed er SAS’ evne til at 

tilpasse den investeret kapital blevet forringet. Den lave omsætningshastighed er ikke blevet 

transformeret til en tilsvarende højere overskudsgrad, da denne har været væsentligt faldende. SAS 

har dermed oplevet et fald på 36 % i omsætningshastigheden fra 2006 – 2010. Derudover har SAS 

kapitalbinding været stigende i hele perioden fra 142 dage til 221 dage i henholdsvis 2006 og 2010. 

 

5.2.4 Egenkapitalens forrentning 

Egenkapitalforrentningen måler rentabiliteten under hensyntagen til både driften og den finansielle 

gearing. Egenkapitalforrentningen udtrykker dermed ejernes afkast af deres investering i 

virksomheden. Følgende faktorer påvirker niveauet og udviklingen i egenkapitalforrentningen 

(Plenborg et al. 2007:174-175): 

 Driften (indtjening på den primære drift) 
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 Nettolånerenten efter skat (NLR) 

 Finansiel gearing (
                       

           
 ) 

Såfremt en virksomhed udelukkende er finansieret med egenkapital, vil egenkapitalens forrentning 

og afkastningsgraden være ens. SAS er dog både finansieret med egenkapital og fremmedkapital, 

og dermed kan deres egenkapitalforrentning beregnes udefra følgende formel: 

Egenkapitalforrentning =              
                       

           
  

 

Finansiel gearing 

Den finansielle gearing opgøres som nettorentebærende gæld divideret med egenkapitalen. Som det 

fremgår af bilag 4, har SAS i perioden 2001- 2005, opereret med en finansiel gearing over én, da 

den netto rentebærende gæld var høj i denne periode. Herefter har SAS i to omgange sænket deres 

netto rentebærende gæld og er dermed endt på en finansiel gearing på 0,20 i 2010. 

Nettolånerenten fremgår af afsnit 7.2.2. og for SAS ligger denne på 6,53 %, som vil blive brugt i 

hele perioden. Afkastningsgraden kan aflæses af figur 35, hvor denne blev gennemgået.  

Som det fremgår af figur 38, havde SAS en forrentning af egenkapitalen på 4,1 % og 7,3 % i 

henholdsvis 2006 og 2007. I 2008 og 2009 havde SAS store problemer med indtjeningen hvilket 

har resulteret i en negativ forrentning af egenkapitalen på henholdsvis -13 % og – 32,7 %. 

Resultatet af den primære drift blev forbedret i 2010 i forhold til året før, hvilket medførte at 

egenkapitalens forrentning steg til -15,2 % i 2010. 
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5.3 Udvikling i balanceposter 

Der vil i det nedenstående afsnit være en gennemgang af de væsentligste balanceposter, da disse 

poster har indflydelse på den senere værdiansættelse. 

5.3.1 Hedging 

Finansielle risici som ændringer i valutakurser, renten og brændstofpriser kan have store 

økonomiske konsekvenser for en international virksomhed, og derfor er det vigtigt at styre disse 

faktorer, f. eks. via hedging. Hedging giver en kortsigtet risikoafdækning, hvilket medfører at 

virksomheden kender sine omkostninger på kort sigt. På lang sigt skal virksomheden dog betale 

markedsprisen.  

Som det fremgik af figur 20, udgjorde 

brændstof i 2010 cirka 16 % af SAS’ 

driftsomkostninger inklusiv leasing. Der er 

dermed ikke nogen tvivl om, at 

brændstofpriser er en post, der fylder 

meget, og som kan betyde store tab for 

SAS på kort sigt, hvis de ikke formår at 

føre en fornuftig hedging politik. Ifølge 

SAS’ egne tal vil en ændring på én procent 

i brændstofprisen have en effekt på MSEK 66, hvilket medvirker, at SAS’ politik er at hedge 

omkring 40-70 % af brændstofsforbruget (SAS’ årsrapport 2010:50). Om dette er den korrekte 

hedging politik, det er svært at sige, da den rigtige politik kun kendes på et fremtidigt tidspunkt. 

Som det fremgår af figur 39, er der et gab imellem markedsprisen og hedge-prisen. Dette gab 

kommer af, at hedging prisen er lavere, når der 

kommer et pludseligt hop i markedsprisen, og 

højere når markedsprisen falder. Det er dog 

ligeså vigtigt at føre en hedging politik, der 

afspejler markedet, så SAS ikke bliver ramt 

hårdere end deres konkurrenter i volatile 

perioder (Hull, 2008:49). I 2008 hvor 

olieprisen steg markant, slog SAS’ hedging 

politik fejl i forhold til Lufthansa og Air 
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France, der havde hedget henholdsvis 84 % og 75 % af brændstofsforbruget, hvor SAS kun havde 

afdækket 42 %. Dette medførte, at SAS havde en meromkostning på SEK 2 mia. på 

brændstofsudgiften, i forhold til en situation, hvor SAS havde valgt at afdække brændstofsrisikoen i 

samme omfang som de to store konkurrenter
25

, hvilket viser, hvor vigtig denne post er for et 

luftfartsselskab, hvor det er marginalerne, der tæller. 

Derudover opererer SAS på forskellige markeder, hvor der bliver handlet i forskellige valutaer, 

hvilket gør, at SAS er eksponeret over for flere forskellige valutakurser. Som det fremgår af figur 

40, er SAS specielt eksponeret overfor dollaren, hvor virksomheden har et valuta-underskud på 

SEK 7,8 mia. Ifølge SAS’ egen analyse vil en én procent svækkelse i forhold til dollaren betyde et 

tab på MSEK 110, og derfor benytter SAS en strategi, hvor selskabet afdækker 60-90 % af 

valutarisikoen (SAS’ årsrapport 2010:51). 

Der er dog en vis sammenhæng imellem ændringen i dollar kursen i forhold til EURO og olieprisen, 

da korrelationen imellem de to variabler er -0,7, hvilket betyder, at når dollaren går op, så går 

olieprisen ned
26

. Denne sammenhæng gør, at effekterne fra olieprisen og dollarkursen udligner 

hinanden en smule, da en højere dollar kurs medfører et lavere olieprisniveau. Hedging har ikke den 

store indflydelse på den senere værdiansættelse, da hedging forskyder nogle værdier til et senere 

eller tidligere tidspunkt. Det er dog vigtigt på kort sigt, da en uventet ekstra regning kan give en 

virksomhed likviditets problemer. 

5.3.2 Leasing 

Luftfartsselskaber leaser deres fly fra andre luftfartsselskaber eller leasing-virksomheder af to 

årsager; for at forøge kapaciteten uden at 

pådrage sig den økonomiske byrde at købe 

flyene eller for at forøge kapaciteten 

midlertidig f. eks. ved højsæsoner osv. 

Som det fremgik af forrige afsnit, forsøger 

SAS at blive mindre eksponeret over for 

det cykliske luftfartsmarked ved at 

mindske andelen af de faste omkostninger 
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 ”SAS er selv skyld i den akutte krise”, Business.dk, 14. juni 2008 
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og forøge andelen af de variable omkostninger. Dette gør de blandt andet ved at lease deres fly i 

stedet for at købe dem. SAS’ politik er at lease 75 % af deres fly, hvilket må siges at være højt sat, 

da selskabet i 2010 kun havde leaset omkring 55 % af deres fly.  

SAS har en høj fleksibilitet i deres flåde pga. leasing kontrakterne, og de er godt rustet til en 

nedgang i efterspørgslen gående fremad. Som det fremgår af figur 41, så udløber 60 leasing 

kontrakter mellem 2011 – 2013 med option til at forlænge. 

5.3.3 Investeringer 

SAS har ikke behov for at investerer i nye fly i perioden 2011 – 2013, da 60 leasing kontrakter 

udløber i denne periode. Dette giver SAS en god fleksibilitet, da de kan vælge at lade leasing 

kontrakterne udløbe eller forlænge dem. De 

nuværende leasing kontrakter er 20-25 % 

billigere, end hvis SAS skal indgå nye 

leasing kontrakter. Dog har de ældre fly et 

brændstofsforbrug, der ligger 16 pct. højere i 

forhold til de nyeste fly. En del af Core SAS 

strategien er at reducerer flyflåden for at 

tilpasse sig den nye markedsposition, og som 

det fremgår af figur 42, er der sket en 

reduktion i flyflåden i perioden 2008 – 2010 

(SAS’ årsrapport 2010:29). Der vil være stilstand i investeringerne frem til 2013, hvorefter 

investeringer vil følge væksten i omsætningen. SAS har dog planer om at udskifte deres MD-80’ere 

og 737 Classics i perioden 2013-2014 ( i alt 39 fly), hvoraf investeringerne i disse år vil være højere 

end væksten i omsætningen. 

I perioden 2005-2009 var SAS’ øvrige investeringer på cirka 2,3 % af omsætningen, men eftersom 

SAS har reduceret kapaciteten med 20 %, så vil de øvrige investeringer ligeledes falde i takt med 

omsætningen, og denne effekt vil blive benyttet i budgetteringen.  

5.3.4 Skat 

SAS er skattepligtig i Sverige, hvor selskabsskatten er faldet fra 28 % til 26,3 %. Historisk har den 

effektive skattesats for SAS fluktueret meget, hvilket til dels skyldes store fremførbare underskud 

og ikke fradragsberettige udgifter. Estimering af den effektive skattesats er derfor vanskelig, og 
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selskabsskatten på 26,3 pct. må antages at være det bedste estimat gående fremad. I overskudsår har 

SAS’ effektive skattesats ligget meget tæt på 28 %27. og da der fremadgående budgetteres med 

positiv bundlinje accepteres en skattesats på 26,3 %.  

SAS har haft store underskud de sidste år, hvilket har givet dem et skattemæssigt underskud på SEK 

9,5 mia. (SAS’ årsrapport 2010:39). Dette medvirker, at SAS ikke skal betale skat, før end dette 

skattemæssige underskud er blevet udnyttet fuldt ud. 

5.3.5 Pensionsforpligtelser 

I SAS’ årsregnskab for 2010 er der i balancen en pensionsforpligtelse på SEK 10.5 mia., og da 

denne post udgør 25,1 pct. af de samlede aktiver, er det interessant at se nærmere på denne post. 

Derudover sker der ændringer på området, da International Accounting Standards Board (IASB) har 

udsendt et diskussions oplæg med henblik på at ændre IAS 19
28

. 

Pensionsydelser kan opdeles i to hovedgrupper; de bidragsbaserede ordninger der skal benyttes, når 

der tegnes pensionsordninger for ansatte der er ansat i Danmark og de ydelsesbaserede ordninger 

der anvendes i udlandet. Den grundlæggende forskel på de to ordninger er, hvem der bærer risikoen. 

Ved de bidragsbaserede ordninger pådrager virksomheden sig ingen risiko for pensionens størrelse. 

Virksomheden udbetaler her løbende bidrag til den virksomhed som administrerer 

pensionsordningerne.  

Derfor er det mere interessant at se på de ydelsesbaserede ordninger, da hovedparten af SAS’ 

ansatte er underlagt denne ordning. Ved ydelsesbaserede ordninger er det virksomheden selv, der 

påtager sig risikoen for, at de fornødne midler er til rådighed. Ordningen kan afdækkes ved, at 

virksomheden løbende indbetaler til en fond, hvorefter midlerne i fonden investeres, og indskud 

med tillæg af afkast i form af renter, udbytte, kursgevinster mv. skal dække virksomhedens 

pensionsforpligtelser. Indbetalingen til en pensionsfond reducerer virksomhedens 

nettopensionsforpligtelse, men fjerner ikke risikoen. Medarbejderne er oftest garanteret en fast 

pension, mens de samlede midler, der er til rådighed i pensionsfonden, afhænger af de indbetalte 

beløb med tillæg af den opnåede forrentning. Hvis det forventede afkast ikke opnås, skal 

virksomheden selv dække den resterende del af forpligtelsen (Plenborg et al., 2007:552). Det 

forventede afkast på ordningens aktiver er et udtryk for det estimerede afkast og ikke det faktiske 

afkast. Derved kan det realiserede afkast variere ganske betydeligt fra år til år. Stigende renter kan 
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 Som var Sveriges skattesats på det tidspunkt 
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 "IASB proposes improvements to defined benefit pensions accounting”, ifrs.org, 29 april 2010 
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medføre kursfald på obligationer, hvilket vil ramme en portefølje med stor andel af obligationer 

hårdt. Hvorimod en højkonjunktur kan medføre markante stigninger på cykliske aktier. Hvor 

volatilt det faktiske afkast er, det afhænger af virksomhedens porteføljesammensætning (Plenborg et 

al., 2007:555).  

Forskellen mellem det faktiske og det forventede afkast omtales oftest som aktuarmæssige gevinster 

eller tab. Amortisering af aktuarmæssige gevinster og tab indregnes alene ved brug af 

”korridormetoden”, hvor de indregnes lineært i resultatopgørelsen over den forventede resterende 

antal arbejdsår for de ansatte, der er med i ordningen. Anvendes korridormetoden ikke, indregnes 

aktuarmæssige gevinster og tab straks (ingen amortisering) (Plenborg et al., 2007:556). 

I henhold til korridormetoden er det muligt alene at noteoplyse det største beløb af følgende: 

 Maksimalt 10 pct. af nutidsværdien af bruttopensionsforpligtelsen (pensionsforpligtelsen 

før fradrag af pensionsaktiver) 

 Maksimalt 10 pct. af dagsværdien af ordningens aktiver 

 

Som det fremgår af figur 43, har SAS haft stigende aktuarmæssige tab, som i 2010 endte på cirka 

SEK 11 mia.  
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Revidering af IAS 19 

International Accounting Standards Board (IASB) har frigivet et diskussionsoplæg med henblik på 

at revidere IAS 19. Dette betyder, at det ikke længere er muligt at afskrive de estimerede afvigelser 

over den resterende service periode, men skal i stedet indregnes kontinuerligt i resultatopgørelsen 

eller direkte på egenkapitalen. Revideringen vil formodentligt træde i kraft tidligst d. 1. januar 2013, 

og det vil betyde, at fra denne dato skal det akkumulerede aktuarmæssige tab indregnes direkte på 

egenkapitalen
29

. 

Konsekvensen for SAS er, at de i 2013 skal indregne cirka SEK 11 mia. direkte på egenkapitalen, 

og eftersom SAS har en egenkapital på SEK 14 mia., vil de miste en stor del af egenkapitalen.  I 

forhold til værdiansættelsen forudsættes det, at denne revidering af IAS 19 træder i kraft i år 2013, 

og SAS overlevelse afhænger af, hvor god en forretning selskabet kan skabe, og om SAS er i stand 

til at øge indtjeningen og dermed egenkapitalen frem til 2013.  

5.4 Konklusion på regnskabsanalysen 

SAS’ rentabilitet har været væsentlig faldende i perioden 2006 – 2010, hvilket bliver illustreret af 

en negativ overskuds- og afkastningsgrad, faldende omsætningshastighed, stigende kapitalbinding 

og en meget negativ egenkapitalforrentning.  

Da luftfartsbranchen er kendetegnet ved at have en stor andel af faste omkostninger kombineret 

med en høj eksponering overfor variabler som valuta, brændstofpriser og makroøkonomiske trends 

og begivenheder, medfører det en stor usikkerhedsfaktor. Det er dog muligt at hedge nogle af 

variablerne, hvilket gør at SAS har mulighed for at styre omkostninger på kort sigt. SAS’ hedging 

politik har dog ikke den store indflydelse på værdiansættelsen, da den blot flytter nogle værdier til 

et senere eller tidligere tidspunkt.  

SAS har ikke behov for at investerer i nye fly i 2011 – 2013, eftersom 60 leasing kontrakter udløber 

i denne periode med en option til at forlænge. Herefter vil investeringerne følge væksten i 

omsætningen. Der vil dog i perioden 2013-2014 blive foretaget nye investeringer, da SAS ønsker at 

udskifte deres MD-80’ere og 737 Classics (i alt 39 fly), hvoraf investeringerne i disse år vil være 

højere end væksten i omsætningen. Eftersom SAS har reduceret kapaciteten med 20 %, så vil øvrige 
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investeringer ligeledes falde i takt med omsætningen. 

SAS er skattepligtig i Sverige, hvor selskabsskatten er faldet fra 28 % til 26,3 % i 2009. Derudover 

har SAS igennem flere år haft massive underskud på bundlinjen, hvilket har medvirket at de har et 

skattemæssigt underskud på SEK 9,5 mia.  

SAS har i 2010 et aktuarmæssigt underskud på deres pensionsforpligtelser på SEK 11 mia. der 

kræves indregnet på resultatopgørelsen, såfremt en revidering af IAS 19 bliver gennemført i 2013. 

6. Budgettering 

Den værdi, som en virksomhed skaber for sine ejere, er et resultat af komplekse relationer mellem 

drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter. For at kunne estimere den fremtidige værdiskabelse 

er det derfor nødvendigt at budgetterer disse aktiviteter. Kvaliteten af værdiansættelsen afhænger 

derfor af kvaliteten af budgettet. For at højne niveauet for budgettet inddrages den strategiske 

analyse og regnskabsanalysen, hvor de væsentligste konklusioner fremhæves for deraf at opbygge 

et mere sofistikeret budget for fremtiden.  

Budgetteringen opdeles oftest i en budgetperiode og en terminalperiode. Budgetperioden starter 

med det nuværende regnskabsår og løber indtil det tidspunkt, hvor det ikke længere er meningsfuldt 

at udarbejde forecasts, men i stedet antage at regnskabsposterne vil vokse med en konstant 

vækstrate. Hvor lang denne periode skal være varierer meget i forhold til branche og virksomhed, 

da en virksomhed i en moden branche med et veletableret produkt, stabile efterspørgsels- og 

produktionsteknologiske forhold og hvor ledelsen ikke oplyser om ekspansionsplaner, har generelt 

en kortere budgetperiode (Sørensen, O., 2009:316). Copeland et al. anbefaler at anvende en 

budgetperiode på 10-15 år for de fleste virksomheder, da en for kort budgetperiode kan føre til en 

betydelig undervurdering af værdien af virksomheden. En empirisk undersøgelse blandt 

aktieanalytikere og finansielle rådgivere lavet af Plenborg et al. (2006) viser, at disse anvender en 

budgetperiode på mellem seks og otte år, da de mener, at det ikke er muligt at lave budgetter ud 

over ti år.  I denne værdiansættelse sættes budgetperioden til 10 år, da perioden dermed dækker en 

hel cyklus. 

Ved anvendelse af DCF-modellen har terminalværdien stor indflydelse på den endelige 

virksomhedsværdi. Elling (1999) vurderer, at mellem 60 – 70 % af værdien stammer fra 

terminalperioden. Dette stemmer meget godt overens med Jyske Banks værdiansættelsesmodeller 
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for selskaber i det nuværende OMX-indeks, da terminalværdien her i gennemsnit udgør 63 % af 

selskabernes enterprise value (Møller, R 2005). En empirisk undersøgelse af Plenborg et al. (2006) 

viser, at terminalværdien oftest udgør mellem 60 – 80 % af den estimerede værdi, så 

terminalværdien har stor indflydelse på den endelige værdiansættelse. Set i det lys kan det 

overraske, at analytiker og investorer ofte fokuserer på en meget kort tidshorisont helt ned til næste 

kvartalsregnskab i stedet for udviklingen på sigt. Årsagen skyldes, at det er nemmere at forholde sig 

til, hvordan et selskab udvikler sig i næste kvartal, end hvordan markedet ser ud om 10 - 20 år. Det 

er dog vigtigt med en grundig analyse af den fremtidige udvikling for at opnå en valid 

værdiansættelse. Terminalværdien er derudover meget afhængig af udviklingen i de sidste år i 

budgetperioden, hvorfor det er afgørende, at de sidste par år i budgetperioden er ”normale” år 

(Møller, R. 2005). Fastsættelse af vækstraten i terminalperioden er af afgørende betydning, da en 

virksomhed, der i terminalperioden vokser mere end økonomien som helhed, over tid vil udgøre en 

større og større del af økonomien og til sidst udgøre hele økonomien. Det gælder derfor, at væksten 

i terminalperioden ikke kan være større end den langsigtede vækstrate for økonomien. Modsat 

betyder det, at en virksomhed der vokser med en mindre vækstrate end økonomien som helhed, vil 

udgøre en mindre og mindre del og til sidst helt forsvinde (Sørensen, O., 2009:320). Det vil derfor 

være mest nærliggende, at virksomheden vil vokse med en vækstrate, der er lig med økonomiens, 

da virksomheden på den måde vil opretholde sin størrelse i forhold til økonomien.     

På baggrund af ovenstående overvejelser omkring terminalperioden vil der i værdiansættelsen af 

SAS blive fokuseret på terminalperioden, da denne udgør så stor en del af værdiestimatet. 

Budgetperioden vil starte med regnskabsåret 2010, og der vil blive posteret i de enkelte poster frem 

til 2020, hvorefter at SAS formodes at ramme et steady state niveau.  

6.1 Udvikling i KPI’er 

Som det fremgik af den strategiske analyse er der en sammenhæng mellem BNP og RPK. Derfor vil 

udviklingen i BNP bruges til at forecaste udviklingen i RPK for SAS. Økonomien er ved at rette sig 

op efter finanskrisen, hvilket bliver afspejlet af en BNP på 2,5 % i 2010. BNP’en vil falde en smule 

i 2011 for derefter at stige til 2,26 % i 2012, og herefter forventes det, at BNP’en vil ramme det 

langsigtede niveau på 2,3 % i 2013. Implementeringen af Core SAS har haft indvirkning på SAS’ 

KPI’er, da SAS i 2009 reducerede kapaciteten med 20 %. Dette har medvirket, at RPK har haft en 

svagere fremgang end økonomien i 2010, men eftersom SAS har implementeret reduktionen i 

kapaciteten fuldt ud i 2009, da forventes det, at RPK vil stige med 2,2 gange BNP fra 2011. Som 
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det fremgik af figur 13, er RPK og ASK tæt korreleret, hvilket betyder, at udviklingen i ASK vil 

følge udviklingen i RPK tæt. Yielden, der for SAS har været stigende siden 2005, faldt kraftigt i 

2010 med omkring 10 %. Yielden vil stadig være under pres i 2011, men første halvår af 2011 

forventes at udvikle sig bedre end 2010, 

og derfor ender året med et fald på fem 

procent. Herefter forventes yielden at 

stabilisere sig, da det ventes, at de 

forretningsrejsende vender tilbage til 

SAS, hvilket medvirker, at de 

gennemsnitlige billetpriser stiger. 

Derudover har SAS skåret en del uprofitable ruter fra, hvilket vil have positiv effekt på yielden 

gående fremad. Det kraftige fald i yielden i 2010 blev som forventet modsvaret af en stigning i 

kabinefaktoren, da der som skrevet i afsnit 4.3.3, er en negativ sammenhæng mellem yield og 

kabinefaktor. Kabinefaktoren i 2011 forventes at stabiliserer sig, og niveauet for 2012 og 2013 

forventes at gå i mod nul. De ovenstående KPI’er kan aflæses af tabel 9. 

Udefra de ovenstående KPI’er er det muligt at fastsætte salgsvæksten for SAS i årene 2011 – 2013, 

hvor der tages udgangspunkt i regnskabsåret 2010. I tabel 10 fremgår udviklingen i omsætningen, 

hvor det forventes en nedgang på fem procent i 2011 på grund af presset på yielden. Herefter 

forventes omsætningen at være stigende for til sidst at følge udviklingen i økonomien. 

Lønomkostninger falder kraftigt i 2011 og 2012, da der ifølge Core SAS mangler at blive afskediget 

4.500 FTE, hvilket vil blive effektueret i 2011 og 2012. Herefter forventes lønniveauet at følge 

udviklingen i økonomien. Brændstofprisen, der blev analyseret i afsnit 4.2.2, forventes at stige med 
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to procent årligt, hvilket er blevet sat til det langsigtede niveau. Salgsomkostningerne forventes at 

følge udviklingen i omsætningen, da faldende omsætning alt andet lige må betyde faldende 

salgsomkostninger. Trafikomkostninger er eksternt bestemt, og SAS har derfor ikke nogen 

mulighed for at påvirke denne omkostning, og den følger derfor udviklingen i omsætningen. Som 

det fremgår af tabel 10, falder enhedsomkostningerne i 2011 og 2012 med henholdsvis 7,7 % og 5,1 

%. Herefter stiger omkostningerne med 30,5 % i 2013, da det aktuarmæssige tab, der blev registret i 

regnskabsanalysen på SEK 11 mia., bliver indregnet i dette år. Dette medvirker desuden til en stærk 

svækkelse af EBIT-marginen, der ender på -23,6 % i 2013. 

 Investeringsniveauet forventes at være 0 procent af omsætningen i både 2011 og 2012, da SAS har 

gennemført kraftige reduktioner og besparelser i forbindelse med Core SAS, og derfor forventes det 

ikke, at der bliver foretaget investeringer de næste to år. Investeringsniveauet stiger dog kraftigt i 

2013 og 2014, da SAS vil udskifte deres gamle flåde af MD-80’er og Boeing 737 Classic (i alt 39 

fly). Herefter vil investeringsniveauet falde tilbage til det langsigtede niveau på 2,3 % af 

omsætningen. 

Afskrivningerne forventes at falde jævnt til det langsigtede niveau på 2,3 % af omsætningen, idet 

SAS ikke vil opkøbe eller ekspandere i fremtiden, men blot følge udviklingen i økonomien.  

 

En analyse af ændringen i nettoarbejdskapitalen (NWC) i forhold til omsætningen i perioden 1992 – 

2010 har vist et gennemsnitlig niveau på 0,3 % af omsætningen. Perioden 2008 – 2009 er udeladt af 

analysen, da denne periode var ekstraordinær. Analysen fremgår af bilag 5. 

Da der blev registret et skatteaktiv på SEK 9,5 mia. i regnskabsanalysen, vil dette aktiv blive 

benyttet i år med overskud, og herefter vil overskud blive beskattet med 26,3 %. 
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I tabel 11 er budgetforudsætningerne for 

perioden 2011 til 2014 samt den langsigtet 

periode 2021 fremstillet. Efter år 2014 er 

der ikke flere enkelt posteringer, der har 

indflydelse på værdiansættelsen, derfor vil 

der foretages en lineær interpolation mod 

det langsigtede niveau. Tabel 11 er kun et 

udsnit af budgetforudsætningerne, 

hvorimod hele budgetperioden er vist i bilag 6.  

Ud fra budgetforudsætningerne er det muligt at estimere det forventede Free Cash Flow, der er vist i 

figur 44. Det Free Cash Flow er ekstraordinært lille i 2013 og 2014, på grund af de føromtalte 

nyinvesteringer i fly og det aktuarmæssige tab på pensionsforpligtelser.   

7. Værdiansættelse 

Værdiansættelsen vil blive udarbejdet på baggrund af forrige afsnits budget estimater. Da det er 

svært at forudsige fremtiden helt nøjagtigt, vil værdiansættelsen blive suppleret med en scenarie- og 

følsomhedsanalyse for at få et mere realistisk billede af SAS’ værdi. 

I praksis er der mange forskellige modeller til at værdiansætte en virksomhed, som alle kan inddeles 

i fire kategorier; kapitalværdibaserede, relative, substans og real options værdiansættelsesmodeller. 

Denne opgave vil have fokus på de kapitalværdibaserede og relative værdiansættelsesmodeller. 

Eftersom de kapitalværdibaserede modeller giver samme estimat, såfremt at forudsætningerne bag 

de forskellige modeller er opfyldt, vil der i nærværende opgave tages udgangspunkt i Discounted 

Cash Flow (DCF) modellen, da denne model er mest brugt i praksis. Modellen har i de senere år 

vundet indpas hos mange aktieanalytikere, corporate finance folk og konsulenter, hvilket hænger 

sammen med, at DCF modellen anses for uafhængig af anvendt regnskabspraksis, hvilket har været 

et af hovedkritikpunkterne mod de regnskabsbaserede værdiansættelsesmodeller (Plenborg 2000).  

7.1 DCF- modellen 

De kapitalværdibaserede modeller, herunder DCF-modellen, forudsætter, at virksomheden er en 

”going-concern”, hvilket betyder, at virksomheden vil fortsætte sine driftsaktiviteter i det uendelige 

(Sørensen, O. 2009:29). 
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DCF modellen måler værdien på selskabsniveau det vil sige fra både långivers- og ejers synsvinkel, 

og formlen ser således ud (Brealey et al. 2008:103): 

 

hvor 

EV  = Estimeret værdi (både egenkapital og rentebærende gæld) 

FCF  = Frit cash flow til selskabet (både ejere og långivere) 

WACC = De vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (både ejere og långiver) 

g = Konstant vækst i FCF i terminalperioden 

n = Antal år med varierende vækst i budgetperioden  

Det første led udregner værdien af det frie cashflow i budgetperioden, imens det sidste led udregner 

nutidsværdien af det uendelige cashflow, der genereres i terminalperioden. Begge led 

tilbagediskonteres med de vægtede kapitalomkostninger (WACC). I næste afsnit vil WACC’en 

blive behandlet. 

7.2 WACC 

Som det fremgik af forrige afsnit, så bygger DCF modellen på en tilbagediskontering af det 

fremtidige frie cash flow, hvor WACC bruges som diskonteringsrenten. WACC’en tager både højde 

for ejernes og långivernes afkastkrav. WACC er indenfor finansieringsteorien kendetegnet som 

vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger. WACC udtrykker dermed det forventede afkast på 

den investeret kapital, og i den grad virksomheden er i stand til at generere en afkastgrad der 

overstiger WACC, skaber virksomheden værdi (Plenborg et al. 2005:152). Den generelle formel til 

estimering af vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger efter selskabsskat, kan beregnes som 

(Hansen, M. 2002): 

0 0

0 0

E NFF

e g
NDA NDA

V V
WACC r r

V V
  

0

EV   = markedsværdi af egenkapital 

0

NFFV  = markedsværdi af netto finansielle forpligtelser 

0

NDAV  = markedsværdi af virksomheden (
0

NDAV  =  
0

EV  + 
0

NFFV ) 

re = ejernes afkastkrav 

rg = finansielle omkostninger efter skat 
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Fastlæggelse af ovenstående parameter vil blive behandlet i de nedenstående afsnit. 

7.2.1 Kapitalstruktur 

Eftersom en virksomhed kan få skattefradrag for renteomkostninger og dermed mindske WACC’en, 

vil en virksomhed, der benytter 100 % gældsætning i teorien have optimeret deres WACC bedst 

muligt. Dette gælder dog ikke i praksis, da der er omkostninger forbundet med at have en høj 

gældsandel, idet virksomheden bliver mere risikabel at låne kapital til, og dermed stiger lånerenten. 

Derudover kan en virksomhed med høj gældsandel lettere blive konkurstruet, og dermed kan det 

være svært for virksomheden at ansætte eller holde på nøglepersoner, få leverancer fra leverandører 

og refinansiering af gæld bliver vanskeligere og ikke mindst dyrere. The trade-off-theory af 

kapitalstruktur viser, at virksomheder i forskellige brancher har forskellige gældsandele. 

Virksomheder med sikre materielle aktiver og store overskud bør have en høj gældsandel. 

Uprofitable virksomheder med risikable immaterielle aktiver bør primært være finansieret med 

egenkapital (Brealey, R. et al. 2008:503-504). Dermed finder en virksomhed den optimale 

kapitalstruktur ved at afveje gevinsten ved gæld (skatteskjold) og omkostningen ved gæld (cost of 

financial distress). 

Når WACC’en er udregnet for en virksomhed med dens eksisterende kapitalstruktur, kræves det, at 

kapitalstrukturen ikke ændres over tid. Dette betyder, at virksomheden kontinuerligt må rebalancere 

kapitalstrukturen, så den bibeholder den samme gæld/egenkapital andel i al fremtid. Det er 

selvfølgelig ikke muligt at rebalancere kapitalstrukturen så ambitiøst, derfor vil en virksomhed 

anvende en langsigtet kapitalstruktur (Brealey, R. et al 2008:544). SAS’ langsigtede kapitalstruktur 

består af 50 % gæld og 50 % egenkapital, og dermed vil denne kapitalstruktur blive anvendt (SAS’ 

årsrapport, 2010:41). 

7.2.2 Fremmedkapitalomkostninger 

Teoretisk har fremmedkapitalomkostningen ikke samme usikkerhed som ved ejernes afkastkrav når 

disse skal estimeres (Plenborg 2003). Låneomkostninger skal opgøres efter skat, så der er 

overensstemmelse mellem låneomkostningerne og det frie cash flow, idet det frie cash flow blev 

opgjort efter skat. Formlen til at beregne fremmedkapitalomkostningerne efter selskabsskat kan 

beregnes således (Sørensen O. 2009:56): 

( )(1 )g f s tr r r    

rf = risikofrie rente 
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rs = selskabsspecifikt risikotillæg 

t = selskabsskatteprocent 

Den risikofri rente er teoretisk lig med renten på nul-kuponobligationer, hvor der ikke er konkurs- 

eller reinvesteringsrisiko, og som matcher tidshorisonten på hver af de pengestrømme, som skal 

tilbagediskonteres (Sørensen O. 2009:51). Dette vil i teorien betyde, at cash flowet i det første år 

skal tilbagediskonteres med renten på en et-årig nul-kuponobligation, og cash flowet i år to skal 

tilbagediskonteres med renten på en to-årig nul-kuponobligation og så fremdeles. I praksis 

anbefales det, at anvende den toneangivende ti-årige statsobligation som estimat for den risikofrie 

rente (Plenborg 2003). Heraf matcher varigheden på det ”risikofrie papir” med varigheden på 

aktiemarkedet og varigheden på den typiske længde af budgetteringsperioden. Den 10-årige svenske 

statsobligation effektive rente lå d. 16. juli 2010 på 2,71 %. Gennemsnitlig i de sidste ti år har den 

10-årige svenske statsobligation ligget på 3,97 % og de sidste fem år har den ligget på 3,18 %.  

Det selskabsspecifikke risikotillæg bliver løbende vurderet af de store kreditvurderings huse 

(Moody’s og Standard and Poor). Moody’s giver SAS kreditvurderingen Caa1, hvilket betyder, at 

SAS’ obligationer er spekulative. Standard and Poors giver SAS kreditvurderingen B, hvilket 

betyder, at SAS obligationer er ”junk bonds”. Det kan være svært at vurdere det selskabsspecifikke 

rentetillæg ud fra disse kreditvurderinger. Der vil i denne opgave blive benyttet to forskellige 

metoder til at estimere det selskabsspecifikke rentetillæg (Benninga, S. 2008:66-68).  

 Det selskabsspecifikke rentetillæg kan estimeres ved at tage udgangspunkt i SAS’ 

obligationer, og hvor meget der betales i rente på disse 

 Alternativet er, at benytte SAS’ renteudgifter og dividere dem med selskabets samlede netto 

gæld 

Det må formodes, at SAS’ selskabsspecifikke risikotillæg kan aflæses ud af markedet, og dermed 

må den rente som SAS skal betale på lånemarkedet være en god indikator for niveauet, hvis 

markedet er effektivt. I noteoplysningerne i SAS’ årsrapport under ”Bonds issues” fremgår SAS’ 

udstedelse af obligationer i forskellige valutaer. Eftersom SAS lånerente er steget betydeligt i 2010, 

er der i tabel 12 lavet en gennemsnits betragtning af renteniveauet i de seneste fem år. SAS’ 

lånerente har været stigende de sidste fem år, med undtagelse af 2009, hvilket stemmer overens 

med, at deres kreditvurdering har været nedadgående i de senere år. Holdt oppe imod den 

toneangivende svenske 10-årige statsobligation giver det et vægtet risikotillæg på 4,72 %.  
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Den anden metode tager 

som sagt udgangspunkt i 

SAS’ nuværende 

låneforpligtelser i 

perioden 2006 – 2010. 

Det er vigtigt, at 

inkludere alle låne-typer, 

(både kort og lang gæld). 

Der er i SAS’ tilfælde blevet identificeret fem forskellige lånetyper, som fremgår af tabel 13. 

Likvide midler er negativ gæld og bør fratækkes selskabets gæld. Grunden til dette er, at SAS kan 

bruge deres likvide midler til at betale en del af gælden tilbage. Ud fra denne metode opnås et 

selskabsspecifikt rentetillæg på 6,43 %, som er ca. 1,7 % højere end den første metode. Et 

gennemsnit af de to metoder giver et selskabsspecifikt rentetillæg på 5,576 %, som vil blive 

benyttet til at estimere fremmedkapitalomkostningen med.  

 

I regnskabsanalysen blev skatteprocenten angivet til 26,3 %, hvilket medvirker at det nu er muligt at 

beregne fremmedkapitalomkostningen for SAS ud fra den ovenstående formel: 

( ) (1 )g f s x tr r r   ↕ 

(3, 28% 5, 58) (1 26, 3%)g xr    ↕ 

6,53%gr   
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Fremmedkapitalomkostningen bliver dermed 6,53 %. 

7.2.3 Egenkapitalomkostning 

Egenkapitalomkostningen er det afkast, som investorerne forventer at få i afkast af deres investering 

i virksomheden. Der findes flere modeller til at beregne egenkapitalomkostningen; Capital asset 

pricing model (CAPM), Arbitrage pricing theory og Three-factor-model. En empirisk undersøgelse 

af Plenborg et al. (2006) blandt analytiker viser, at den mest benyttet model i praksis er CAPM, og 

denne model vil derfor blive brugt i denne opgave.  

CAPM tager udgangspunkt i sammenhængen mellem afkastet på den enkelte aktie og afkastet på 

hele markedet (markedsporteføljen) ud fra den antagelse, at investorer kræver et højere afkast, hvis 

de påtager sig en højere risiko. Dermed kan forskelle i afkast forklares ved forskelle i kravene til 

risikopræmien. CAPM antager, at investorerne har investeret i en veldiversificeret portefølje, så 

prisdannelsen på aktiemarkedet kun har til formål at fastlægge risikopræmien for den systematiske 

risiko, hvilket vil sige markedsbevægelser, som ikke kan bort diversificeres. Den risiko der kan 

diversificeres bort, er den usystematiske risiko eller den virksomhedsspecifikke risiko, som skyldes 

strejker, produktionsstop osv. Det er derfor kun den systematiske risiko, der bliver prissat ifølge 

CAPM. Formlen til at beregne egenkapitalomkostningen kan beregnes således (Sørensen, O. 

2009:51): 

)[ ( ]f m fe E rr rr    

hvor 

re  = ejernes afkastkrav 

rf   = risikofrie rente 

β = beta (systematisk risiko) 

E(rm) = forventet afkast ved investering i markedsporteføljen 

E(rm) – rf = markedets risikopræmie 

I forrige afsnit blev den risikofrie rente estimeret til 3,28 % og denne rente vil også blive benyttet 

her. 

Den systematiske risiko kan måles ved beta, da beta viser, hvor meget en given aktie svinger i 

forhold til markedet. Dette betyder, at en aktie med høj risiko vil tilsvarende have en høj beta og 

dermed et højere forventet afkast end en mindre risikobehæftet aktie. I figur 45 ses tolkningen af 

beta, hvor det fremgår, at den risikofrie investering pr. definition har en beta på 0, og 

markedsporteføljen har en beta på 1. Dette betyder, at en aktie med en beta over 1 er mere 
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risikobehæftet end markedsporteføljen og en aktie med en beta mindre en 1 er mindre 

risikobehæftet, da denne aktie svinger mindre i forhold til markedsporteføljen.  

 

I SAS årsrapport for 2010 oplyses selskabets beta til 1,07 målt imod det svenske indeks OMXS. 

Dette virker dog noget lavt, idet luftfartsbranchen er kendetegnet som meget risikobehæftet, og at 

SAS satser på de forretningsrejsende, som er meget cykliske. Dermed bør SAS have en beta der er 

noget højere end 1,07, da denne betaværdi næsten svarer til markedsporteføljen. SAS’ beta vil heraf 

blive analyseret i det nedenstående. 

Betaværdier kan estimeres ud fra den historiske samvariation mellem den enkelte akties afkast og 

afkastet på markedsporteføljen. Problemet med denne metode er, at der tages udgangspunkt i 

historiske tal, der ikke nødvendigvis forklarer noget om fremtidens afkast. Ved beregning af SAS’ 

betaværdi vil det svenske markedsindeks OMXS blive brugt. Beta beregnes ud fra følgende formel: 

Beta = 
                      

               
           

Der er ingen retningslinjer for, hvor lang en 

periode der bør benyttes til at estimere beta. 

Standard and Poor’s benytter månedlige data 

over en fem-årig periode, hvor Blomberg 

benytter ugentlige data over en to-årig periode. 

I SAS’ tilfælde giver det en beta værdi på 

henholdsvis 1,22 og 2,07. En markant forskel 

der afspejler, hvor problematisk det kan være 

at benytte historiske data, når det er den fremtidige risiko, der er interessant. I stedet for at tage fem 

års data eller to års data og estimere én beta værdi for hvert data sæt, bør der i stedet benyttes en 

periode, der afspejler en hel cyklus for den virksomhed, der tages udgangspunkt i og så herefter lave 

et rullende gennemsnit med 36 måneders data ad gangen. For SAS’ vedkommende vil det betyde 

otte års data, hvor der de første 36 måneder bliver estimeret én betaværdi, som herefter rulles 
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igennem periode, hvilket giver 61 betaværdier i alt. Denne udvikling fremgår af figur 46 hvor den 

gennemsnitlige betaværdi er 1,23. Eftersom standard-afvigelsen på data sættet er kendt, er det 

muligt at estimere, indenfor hvilken grænse betaværdien for SAS ligger. Hvis der benyttes et 95 % 

konfidensinterval på de 61 observationer, opnås nedenstående interval af SAS’ betaværdi 

(Sounderpandian et al., 2006:244): 

 
0,4775

1,23 1,96 1,35:1,11
61n




   
      
   

 

Dermed bør SAS’ beta med 95 % sandsynlighed ligge i intervallet [1,35:1,11]. 

Merrill Lynch bruger ”adjusted beta”, når de skal fastlægge en akties systematiske risiko. Metoden 

går ud på at vægte den estimere beta med betaværdien på markedsporteføljen. Formlen beregnes 

sådan her (Bodie et al. 2009:268): 

Adjusted beta = 2/3 beta + 1/3 (1)   2/3 * 1,23 + 1/3 (1) = 1,15 

Dette giver i SAS’ tilfælde en ”justeret” beta på 1,15, hvilket ligger indenfor det interval, der blev 

udregnet ovenover. 

På grund af de mange forskellige metoder til at estimere beta og de ligeså mange resultater, 

foretrækker mange analytikere at anvende en ”common sense” metode, hvor der foretages en 

kvalitativ vurdering af virksomhedens samlede risiko (driftsmæssig og finansiel risiko), der herefter 

konverteres til en betaværdi (Sørensen, O., 2009:53). På baggrund af den strategiske analyse 

fremgik det tydeligt, at SAS opererer med en høj driftsmæssig risiko. Den finansielle risiko 

betragtes som værende neutral, idet SAS har fået tilført en del kapital i forbindelse med 

aktieemissionerne og dermed har et større sikkerhedsnet, end de havde før. Ud fra 

rådgivningsudvalgets tabelguide som fremgår af bilag 7, giver ovenstående konklusioner et beta 

interval mellem [1,15:1,4], hvilket stemmer meget godt overens med det ovenstående fundne 

interval på [1,11:1,35], og er dermed et realistisk bud på SAS’ beta, hvilket giver en beta på 1,23. 

Den sidste parameter, der mangler at blive estimeret i CAPM formlen, er risikopræmien. 

Risikopræmien er det tillæg, som investorerne forlanger for at foretage investeringer i aktier frem 

for at investerer i risikofrie aktiver (statsobligationer). Plenborg (2006) har lavet en empirisk 

undersøgelse blandt aktieanalytikere og adspurgt, hvad de anvender i merafkast, hvilket viste en 

gennemsnitlig risikopræmie på 4,5 %. PriceWaterhouseCooper foretager jævnligt sådanne 
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undersøgelser, og i en nylig undersøgelse fra 2008 svarede respondenterne, at de anvender en 

markedsrisikopræmie på 4,7 % (Sørensen, O. 2009:51). En anden metode til at fastlægge 

risikopræmien er at estimere risikopræmien ud fra historiske data (ex post). Denne metode antager, 

at det historiske niveau afspejler det fremtidige niveau. En analyse af perioden 1925 – 1993 

foretaget af Christensen og Lystbæk finder en risikopræmie på 1,9 %. En lignende undersøgelse 

udarbejdet af Parum for perioden 1925 – 1997 giver en risikopræmie på 3,2 %. Lund og Engsted 

har analyseret perioden 1925 – 1990, og her ligger risikopræmien på 2-3 %. Som det fremgår af 

ovenstående, er der ikke konsensus omkring størrelsen af risikopræmien, da denne i perioden 1925 

– 1997 svinger mellem 1,9 % og 3,2 % ved at bruge historiske tal, og den svinger mellem 4,5 – 4,7 

% ved nylige empiriske undersøgelser. Sørensen, O. (2009) anbefaler at benytte en risikopræmie 

mellem 4-6 %, hvilket passer meget godt overens med de empiriske undersøgelser, og derfor 

anvendes en risikopræmie på 4,6 %. Det er nu muligt at estimere egenkapitalomkostningen ud fra 

den ovenstående formel: 

)[ ( ] 3, 28 1, 23[4, 6] 8,94%f m fe E rr rr       

Hermed er alle estimaterne fundet til at kunne beregne WACC, og eftersom SAS’ langsigtet niveau 

for kapitalstrukturen er 50 % gæld og 50 % egenkapital, kan WACC beregnes ud fra nedenstående 

formel: 

0 0

0 0

0,5*8,94 0,5* 6,53 7, 74%

E NFF

e g
NDA NDA

V V
WACC r r

V V
     

WACC’en er dermed estimeret til 7,74 %, som vil blive benyttet i værdiansættelsen. 

7.3 Udregning af Fair Value 

På baggrund af budgettet er SAS estimeret til at have en enterprise value på SEK 12,9 mia., 

fratrukket netto gæld og tillagt associerede selskaber giver det en markedsværdi på SEK 4,4 mia.. 

Da SAS har 329 mio. aktier udestående, giver det en aktie kurs på 13,23. Den fulde værdiansættelse 

fremgår af bilag 8, hvilket skyldes størrelsen på tabellen. Kurs SEK 13,23 svarer til 51 % af de SEK 

26, der var kursen d. 1. januar 2011 på børsen i Stockholm. På baggrund af den store difference på 

SEK 12,77 er det forfatters vurdering, at SAS aktien er overvurderet. Denne værdi bygger dog kun 

på et enkelt scenarie, men som er det scenarie, som forfatteren finder mest realistisk. Det er dog 

vigtigt, at bygge flere scenarier ind i værdiansættelsen, da økonomien både kan udvikle sig bedre 

eller dårligere end forventet. Derfor vil der i næste afsnit blive foretaget en scenarieanalyse. 
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8. Scenarier 

Nogle af SAS’ kernekompetencer er som tidligere skrevet; innovation, service og punktlighed. Tre 

faktorer som de forretningsrejsende stiller høje krav til, når de vælger luftfartsselskab. SAS har 

desuden et stærkt brand der er kendt i det meste af verden, og derfor virker den fundne værdi i 

forrige afsnit ikke som fyldestgørende. 

For at håndtere denne problemstilling vil der i dette afsnit blive opstillet tre mulige scenarier. Der 

kunne have været opstillet flere scenarier, men tre scenarier er dækkende for de fremtidige 

perspektiver. 

8.1 Scenarie 1 - Basis 

Dette scenarie er det samme som i forrige afsnit, og der vil dermed ikke ændres på parametrene. 

Dette scenarie illustrerer de mest realistiske forudsætninger i regnskabsposterne og udviklingen i 

økonomien generelt, derfor vil dette scenarie have en sandsynlighed på 60 %. 

8.2 Scenarie 2 - Positiv 

Økonomien slipper sit tag i finanskrisen og kommer hurtigt på fode igen. BNP vil forblive høj i 

perioden 2011 – 2013, hvorefter den vil falde tilbage til det langsigtede niveau i 2014. SAS formår 

desuden at indføre nogle af deres innovative tiltag, der på sigt vil skabe større værdi hos kunderne. 

De forretningsrejsende vender tilbage til SAS, da selskabet leverer en bedre service og punktlighed, 

og dette medfører at yielden vil være stigende og allerede i 2013 vende tilbage til det langsigtede 

niveau. Udbuddet af flysæder vil stige meget mere end trafikken i 2013 og 2014, da SAS vil 

investerer i 39 nye og moderne fly, der har en større kapacitet end de fly, som de erstatter. Dette 

medfører, at kabinefaktoren vil være faldende i disse år, men til gengæld er yielden positiv og 

stigende i hele perioden. Derudover formår SAS at implementere den resterende del af Core SAS og 

dermed bliver 4.700 FTE afskediget i perioden 2012-2013. I bilag 9, vil ovenstående findes i sin 

fulde længde. 

Da det virker til, at økonomien er på rette spor og måske allerede har sluppet sig tag i finanskrisen, 

og SAS derudover har formået at styrke deres kabinefaktor i 2010, vil dette scenarie have en 

sandsynlighed på 25 %. 

8.3 Scenarie 3 - Negativ 

Økonomien bliver forværret, da den ikke helt har sluppet sit tag i finanskrisen, og væksten vil falde 
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tilbage til én procent i 2011, og herefter vil den langsomt stige frem imod det langsigtede niveau på 

2,3 % i 2015. De forretningsrejsende vælger at benytte sig af lavprisselskaberne, da de kan leverer 

en bedre pris, hvilket har været vigtigt for dette kundesegment under krisen. Dette medfører, at 

yielden falder med fire procent i 2011 og én procent i 2012 for herefter at stige imod det langsigtede 

niveau, som først opnås i 2017. Derudover når SAS ikke deres mål med Core SAS efter planen, da 

målet om at afskedige 4.700 FTE i årene 2012-2013 først vil være fuldt ud implementeret i 2018. I 

bilag 10, vil ovenstående findes i sin fulde længde.   

Da økonomien tegner sig til at være i bedring, og SAS allerede har slanket sin organisation 

væsentligt for at imødekomme lavprisselskabernes lavere priser, virker dette scenarie ikke så 

realistisk, og det vil derfor kun have en sandsynlighed på 15 %. 

Ud fra tabel 14, der er 

udregnet på baggrund af 

bilag 11 og 12, er SAS 

aktien estimeret til at 

have en vægtet værdi på 

SEK 13,62, hvilket 

stemmer med det estimat 

på SEK 13,23 der blev 

fundet i ovenstående 

afsnit. Aktien vurderes 

derfor til at være markant 

overvurderet.  

 

9. Relative værdiansættelsesmodeller 

Relative værdiansættelsesmodeller bliver brugt meget i praksis. Undersøgelser dokumenterer, at den 

relative værdiansættelsesmetode er den mest foretrukne metode blandt engelske aktieanalytikere. 

Danske undersøgelser viser tilsvarende, at metoden er meget benyttet blandt danske aktieanalytikere 

(Plenborg 2000). Relative værdiansættelses modeller gør minimal brug af informationer, og de er 

derfor en ”quick and dirty” metode, hvilket er grunden til dens popularitet. Modellen specificerer, 

om en virksomheds værdi er relativt billigere/dyrere i forhold til sammenlignelige virksomheder. 
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Metoden implementeres ved at identificere sammenlignelige virksomheder inden for samme 

branche, og herefter identificerer værdiindikatore for de sammenlignelige virksomheder. Til sidst 

anvendes et gennemsnit af værdiindikatorerne for målvirksomheden for at finde dens værdi 

(Sørensen, O. 2009:31 ). 

 

Det kan være svært at finde sammenlignelige virksomheder til SAS, da de har oplevet en turbulent 

tid de sidste par år. De virksomheder der er udvalgt, er alle service selskaber der har hovedsæde i 

Europa. Oftest benyttede multipler er; markedspris i forhold til omsætning (P/S), markedspris i 

forhold til indtjening (P/E) og markedspris i forhold til indre værdi (P/B). Da luftfartsbranchen har 

haft store underskud de senere år, giver det ikke meget mening at bruge P/E multiple, hvilket 

fremgår af tabel 15. Ved brug af multiplerne P/S og P/B fås en aktie kurs på henholdvis SEK 11,61 

og SEK 17,71. Dette stemmer med de øvrige estimater der er fundet, men er stadig noget under den 

aktuelle kurs på SEK 26. 

10. Følsomhedsanalyse 

Da de udvalgte valuedrivers, der dannede baggrund for budgetteringen, er præget af skøn, er det 

nødvendigt med en følsomhedsanalyse, da denne viser hvor meget værdien af SAS ændrer sig, ved 

ændringer i forudsætningerne. 

I den første analyse tages der udgangspunkt i det frie cashflow før tilbagediskonteringen, da denne 

post er præget af skøn i både omsætningen og omkostningerne. Som det fremgår af tabel 16, vil en 
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ændring på  2,5 % i det frie cashflow medføre end ændring i aktie kursen på cirka  7,4 %. 

Følsomheden viser dermed, at værdien i aktien er meget påvirkelig af selv små ændringer i det frie 

cashflow.  

Da terminalperioden har så stor 

indflydelse på værdien af en 

virksomhed, hvilket også er tilfældet i 

denne opgave, vil væksten i 

terminalperioden blive vurderet 

sammen med WACC’en. Det anses som 

sandsynligt at begge parameter kan 

varierer med  0,5 % - point, og derfor 

vil aktie kursen ligge i intervallet SEK 

3,95 til 26,71 SEK, hvilket fremgår af 

tabel 17. I forhold til den aktuelle aktie kurs på SEK 26 betyder det en afvigelse på henholdsvis 84 

% og 2,7 %. Historisk har WACC’en ligget på 8 – 9 % for IATA’s medlemmer, og defor er det 

mere sandsynligt, at WACC’en vil stige frem for at falde, hvilket kan gøre SAS til en dårlig 

forretning.    

 

Da WACC’en spiller en stor rolle i en værdiansættelse, vil der i den sidste analyse foretages en 

dekomponering af bestanddelene i denne. Derudover er elementerne i WACC’en estimater, som er 

baseret på skøn, hvilket kan medføre variation. Det forudsættes, at det kun er én parameter, der 

ændres, mens de andre holdes konstant. Som det fremgår af tabel 18, er det ændringer i den 

risikofrie rente og risikopræmien for aktier, der har den største indvirkning på værdien af SAS’ 
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aktier.  

 

11. Konklusion 

Som det fremgik af den strategiske analyse, er luftfartsbranchen kendetegnet som en meget cyklisk 

branche, der følger den generelle udvikling i økonomien. I økonomiske nedgangstider bliver 

luftfartsselskaberne ramt hårdt, da både private og virksomheder skruer ned for rejselysten, hvilket 

medfører store underskud for branchen. Under en højkonjunktur, hvor rejselysten blandt 

privatkunderne og forretningskunderne vender tilbage, klarer luftfartsselskaberne sig bedre, men 

stadig kun marginalt, på grund af en intens konkurrence i branchen. For at klare sig igennem den 

nuværende krise, har SAS implementeret Core SAS strategien, som skal gøre selskabet mere 

lønsom og dermed forøge værdien af SAS. Da SAS er en servicevirksomhed, der yder en god 

service til deres kunder, og som opererer med en høj punktlighed og mange afgange, er SAS 

eftertragtet blandt de forretningsrejsende.  

Core SAS satser benhårdt på de forretningsrejsende, da de er det kundesegment der er i stand til at 

betale den fulde pris for billetten. Det er derfor yderst vigtigt for SAS, at de forretningsrejsende 

vender tilbage til SAS efter krisen og ikke fortsætter med at vælge lavprisselskaberne som et 

alternativt.  

SAS er en virksomhed med meget høje faste omkostninger i forhold til konkurrenterne, hvilket gør 

det svært for SAS at konkurrerer på prisen og dermed blive lønsom. SAS har derudover et højere 

lønningsniveau end konkurrenterne, samtidig med at de har en lavere effektivitet, hvilket er en 

farlig cocktail for SAS. Core SAS har derfor fokus på omkostningerne og målet er at indhente det 

omkostningsgab på SEK 8,8 mia. de har til deres konkurrenter. Hvis SAS formår at implementerer 

strategien fuldt ud, vil omkostningsgabet efter Core SAS være på SEK 1 mia., hvilket vil gøre SAS 

mere konkurrencedygtig. 
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SAS opererer med en ældre flåde end konkurrenterne, hvilket øger SAS’ omkostninger til brændstof 

væsentligt. SAS har derfor planer om at investerer i 39 nye fly i perioden 2012 – 2013, hvilket 

medvirker at cash flowet i disse år bliver påvirket negativt. Derudover vil en regulering af IAS19 

medføre, at SAS’ aktuarmæssige tab på SEK 11. mia. skal omkostningsføres på resultatopgørelsen, 

hvilket vil påvirke både cash flowet og egenkapitalen i negativ retning. 

SAS’ nuværende rentabilitet har været nedadgående de seneste par år, hvilket bliver illustreret af en 

negativ overskuds- og afkastningsgrad, faldende omsætningshastighed, stigende kapitalbinding og 

en meget negativ egenkapitalforrentning. Hvis SAS skal vende dette, og gøre selskabet lønsom, skal 

Core SAS gennemføres fuldt ud og herefter skal der nye tiltag til, for at lukke det resterende 

omkostningsgab på SEK 1 mia. i forhold til konkurrenterne.  

Hvis SAS implementerer Core SAS fuldt ud og efter planen, giver det en teoretisk værdi af SAS på 

SEK 13,23 pr. aktie i DCF-modellen. SAS’ aktiekurs var på SEK 26, d. 2. januar 2011 på børsen i 

Stockholm, hvilket er 97 % højere end den teoretiske værdi. Selv hvis SAS lykkes med at 

implementerer Core SAS fuldt ud og efter planen, er aktien stadig stærkt overvurderet. Multiple 

analysen frembringer en teoretisk aktiekurs på SEK 14,66, hvilket kun er 11 % højere end DCF-

modellens teoretiske kurs værdi. Det er kun ud fra det mest positive scenarie for SAS, at den 

teoretiske aktie kurs på SEK 32,35 svarer til den aktuelle aktie kurs på SEK 26. Dette er ikke gode 

tegn for SAS, da det positive scenarie blev vurderet til at have 25 % sandsynlighed for at blive 

opfyldt. 

Det kan hermed konkluderes, at der i forhold til den nuværende aktie kurs, er indregnet et meget 

optimistisk scenarie for SAS’ fremtidige performance, på trods af at SAS opererer i en meget 

konjunkturfølsom branche, med marginal indtjening i gode tider. SAS’ nuværende aktie kurs på 

SEK 26 virker derfor stærkt overvurderet, og det er forfatters vurdering, at aktie kursen vil falde 

tilbage til dens fundamentale værdi.  



Side 73 af 88 
 

12. Litteraturliste 

Bøger: 

Aczel, Amir D.; Sounderpandian, J.: Complete Business Statistics, 6. Edition, 2006, Mc Graw Hill  

Benninga, S.: Financial modeling, 3. edition, 2008, Massachusetts Institute of Technology 

Bodie, Z.; Kane, A.; Marcus, Alan J.: Investment, 8. Edition, 2009, Mc Graw Hill 

Brealey, Richard A.; Myers, Stewart C.; Allen, Franklin: Principles of corporate finance, 2008, Mc 

Graw Hill 

Doganis, R.: Flying off course : the economics of international airlines, 2002, Taylor & Francis Ltd 

Doganis, R.: The Airline Business, 2006, Taylor & Francis Ltd 

Groucutt, J.: Foundation of marketing, 2005, Palgrave  

Hanlon, P.. Global airlines : Competition in a transnational industry, 3. edition , 2007,  Butterworth-

Heinemann  

Horn, Peter;  Willumsen, Jens W.: SAS – når tiden er vigtigst: historien om SAS’ turnaround, 1. 

udgave, 1. oplag, 2006, Børsen 

Hull, John H.: Fundamentals of Futures and Options Markets, 6. udgave, 2008, Pearson 

Koller, T.; Goedhart, M.; Wessels, D.: Valuation, 4. edition, 2005, Wiley 

Plenborg, T., Petersen, Christian V.: Regnskabsanalyse for beslutningstagere, 1. udgave, 2. oplag, 

2007, Forlaget Thomsen A/S  

Sørensen, O.: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave, 1. oplag, 

2009, Gjellerup 

Wells, Alexander T.: Air transportation : a management perspective, 1999, Wadsworth 

 

Artikler: 

Møller, R.: ”Værdiansættelse – problemer ved bestemmelse af terminalværdien”; 2005 

Plenborg, T.: ”Valg af (ideel) værdiansættelsesmodel”, 2000, Børsens forlag 

Plenborg, T.; Hansen, M.: ”Valg af betarelation ved estimation af kapitalonkostninger”, 2003, 

Invest 

Plenborg, T.; Petersen, Christian V.; Schøler, F.; “Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i 

praksis”, 2006  

 

Avisartikler: 

”SAS til kamp mod videomøder” - computerworld.dk, 11. april 2002 

http://bibliotek.dk/vis.php?base=&term_mat%5B%5D=ma%3Db%E5&field_aar=year_eq&field1=lfc&term1=Horn%20Peter%20f.%201949
http://bibliotek.dk/vis.php?base=&term_mat%5B%5D=ma%3Db%E5&field_aar=year_eq&field1=lfc&term1=Wittrup%20Willumsen%20Jens


Side 74 af 88 
 

”Oil prices up, dollar down – coincidence”, americanprogress.org, 30. Nov. 2004 

“Fly bonusprogrammer kan skævvride konkurrence” – dr.dk/penge, 31. oktober 2005 

”SAS er selv skyld i den akutte krise”, Business.dk, 14. juni 2008 

”SAS klager over statsstøtte til Alitalia” – npinvestor.dk, 10. juni 2008 

”50 år i jetflugt over Atlanten”, b.dk, 3. okt. 2008 

“Ekspert: Det ligner ulovlig statsstøtte” – avisen.dk, 9. februar 2010 

“Piloter og stewardesser afgør SAS’ skæbne”, borsen.dk, 9. februar 2010 

”SAS sælger 18 passager fly”, dr.dk, 4. jan 2010 

”SAS kan ikke følge med Norwegian – taber store markedsandele” – npinvestor.dk, 4. maj 2010 

”Finnair-strategi en succes”, tic.travel, 8. marts 2011 

 

Årsrapporter: 

SAS årsrapport 1993 – 2010 

Norwegians årsrapport 2006 – 2010 

Ryan air årsrapport 2006 – 2010 

Finn air årsrapport 2006 - 2010 

 

Eksterne rapporter: 

COWI, Luftfarten i Skandinavien – værdi og betydning, november 2004 

Jyske Markets: SAS – Analyse 2. kvt. 2009, 13. august 2009 

Konkurrenceredegørelse 2002, konkurrencestyrelsen, 2002 

Thelle, Martin H.; Petersen, Claus F.; Termansen, Lars B.: “Der er noget i luften – Udfordringer og 

muligheder for hovedstadens internationale tilgængelighed, Copenhagen Economics, Maj 2009 

Transport- og Energiministeriet: Dansk Luftfart 2015 – muligheder og udfordringer, november 

2005 

 

 

Publikationer: 

SAS Group: Yearend rapport january – december 2008 

SAS Group, Invester roadshow, februar 2009 

SAS Pressemeddelelse, SAS share now traded exclusive of rigths, 16. marts 2009 

SAS Pressemeddelelse, SAS Group launches Core SAS – renewed strategic approach for a 

competitive and profitable airline, including a rights issue of SEK 6 billion, 3.februar 2009 



Side 75 af 88 
 

SAS pressemeddelelse, Definitive agreement regarding the sale of Spanair signed, 31. januar 2009 

SAS Pressemeddelelse: SAS remains Europe’s most punctual Major Airline, 15. september 2009 

AEA, State of the Industry, 2008 

AEA Traffic and Capacity Data – Monthly Monitor 

AEA, Yearbook 2007 

IATA, Outlook for oil and jet fuel prices, September 2008 

IATA, Airline fuel and labour cost share, juni 2007 

IATA, Passenger and freight forecast, oktober 2007 

IATA, The impact of recession on air traffic volumes, december 2007 

IATA, High fuel prices squeeze airline profits, marts 2011 

IATA: Economic Briefing – December 2008 

IATA press release No. 37, Deeper Losses Forecast – Falling yields, rising fuel costs, September 

2009 

IMF, World economic outlook, april 2009 

"IASB proposes improvements to defined benefit pensions accounting”, ifrs.org, 29 april 2010 



Side 76 af 88 
 

13. Bilag 

Bilag 1 – Ordforklaring 

ASK  Available Seat Kilometers, udtrykker antallet af udbudte sæder pr. fløjet kilometer 

EBITDA  Earnings before interest, taxes, depreciation and amortizations 

EBIT  Earnings before interest and taxes 

EBT  Earnings before taxes 

FCF  Free cash flow 

KPI  Key Point Indicator 

Load factor Kabinefaktor eller belægningsprocent, udtrykker hvor godt kapaciteten er udnyttet 

NWC  Net Working Capital, netto arbejdskapital   

RPK Revenue Passenger Kilometers, udtrykker antallet af betalende passagerer pr. fløjet 

kilometer. 

Enhedsomk. Operationelle omkostninger pr. ASK 

Yield  Udtrykker gennemsnitsprisen for en flybillet pr. kilometer 

WACC De vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger 
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Bilag 2 – Reformulering af resultatopgørelsen 
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Bilag 3 – Reformulering af balancen 

2006 2007 2008 2009 2010

Intangible assets

Intangible assets 2932 1226 1.092 1.296 1.414

2932 1226 1.092 1.296 1.414

Tangible fixed assets

Land and buildings 684 568 513 439 375

Aircraft 11330 10.766 11.037 13.087 12.652

Spare engines and spare parts 1383 1.211 1.185 1.299 1.393

Workshop and aircraft servicing equipment 215 226 220 161 90

Other equipment and vehicles 634 308 318 192 130

Construction in progress 378 172 232 158 118

Prepayments relating to tangible fixed assets 317 185 627 238 24

14.941 13.436 14.132 15.574 14.782

Financial fixed assets

Equity in affiliated companies 1012 1063 622 358 294

Long-term receivables from affiliated companies 189 170 0 0 0

Other holdings of securities 601 5 5 234 23

Pension funds 8805 9496 9.658 10.286 10.512

Deferred tax assets 1378 690 921 1.159 1.187

Other long-term receivables 1331 577 410 729 2.379

13.316 12.001 11.616 12.766 14.395

Total non-current assets 31.189 26.663 26.840 29.636 30.591

Current assets

Expendable spare parts and inventories 993 849 819 758 678

Prepayments to suppliers 3 1 1 0 0

996 850 820 758 678

Current receivables

Accounts receivable 3918 1951 1.851 1.581 1.277

Receivables from affiliated companies 357 510 479 92 3

Other receivables 2767 2637 2661 4780 2901

Prepaid expenses and accrued income 1134 1070 1.009 1.058 839

8.176 6.168 6.000 7.511 5.020

Cash and bank balances 1686 1583 1.911 498 1.762

Assets held for sale 0 6198 3.921 401 493

Total current assets 42.047 41.462 39.492 38.804 38.544

Operating liabilities

Deferred tax liabilities 3473 3755 2.988 2.832 2.303

Other provisions 603 691 768 2.131 2.143

Prepayments from customers 181 20 7 13 16

Accounts payable 3350 2108 2.068 1.738 1.749

Liabilities to affiliated companies 169 94 0 0 0

Tax payable 43 5 110 27 22

Unearned transportation revenue 3395 3842 3.299 3.227 3.598

Current portion of other provisions 318 190 148 852 657

Accrued expenses and prepaid income 4744 5149 4.274 3.264 2.755

Liabilities attributable to assets held for sale 0 5323 2.465 157 132

Other liabilities 1845 120 334 2.110 143

Operating liabilities (DF) 18.121 21.297 16.461 16.351 13.518

Net operating liabilities 23.926 20.165 23.031 22.453 25.026
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Bilag 4: Finansiel gearing for SAS i perioden 2001 - 2010 

Grafen viser udviklingen i den rentebærende gæld og egenkapitalen for SAS i perioden 2001 – 

2010. Heraf er det muligt at beregne den finansielle gearing, som fremgår af den røde linje i grafen. 
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Bilag 5: Analyse af Net Working Capital for SAS i perioden 1991 – 2010 

Tabellen viser udviklingen i omsætningen og ændringen i Net Working Capital for SAS i perioden 1991 – 2010. Heraf er det muligt at 

beregne ændringen i Net Working Capital i forhold til omsætningen for alle årene og gennemsnittet af årene giver 0,3 procent. Perioden 

2008 – 2009 er udeladt af analysen, da denne periode var ekstraordinær. 
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Bilag 6 – Budgetforudsætninger og vækst i budgetteringsposterne for SAS i perioden 2010 - 2021  
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Bilag 7: Beta estimering ved common sense metoden 

 

 

Kilde: Rådgivningsudvalget 
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Bilag 8: Værdiansættelse af SAS  
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Bilag 9 – Budgetforudsætninger og vækst i budgetteringsposterne: Positivt Scenarie  



Side 86 af 88 
 

Bilag 10 – Budgetforudsætninger og vækst i budgetteringsposterne: Negativt Scenarie 
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Bilag 11 – Værdiansættelse: Positivt Scenarie 
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Bilag 12 – Værdiansættelse: Negativt Scenarie 

    


