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Executive Summary: 

This main object of this report is to analyze the strategic perspectives of Scandinavian Air-
lines System (SAS), after their introduction of a new strategy, called “Core SAS” in February 
2009. The report will focus on how the implantation of “Core SAS” is expected to affect the 
future value creation of SAS, as well evaluating a number of future strategic options depend-
ing on the eventual outcome of “Core SAS”.  

 

Chapter 2 introduces the reader to SAS and describes the company’s historic development, 
ownership structure and the main features of the new strategy “Core SAS”. 

Chapter 3 analyses the Environment SAS and its competitors are operating in. The first part of 
the chapter analyses how the airline industry is affected by macroenvironmental factors. To 
analyze SAS’ position in the increasingly contested European Aviation market Porter’s Five 
Forces model is used. Finally the chapter is summed up in a SWOT-analysis. 

Chapter 4 focuses on SAS’ historical performance in the past 5 years. The Chapter is based 
mainly on financial figures, but also Traffic data is analyzed. The historical data shows that 
SAS’ performance has dropped remarkably in 2008 and the first half of 2009 primarily and on 
most both financial and traffic measures SAS have performed considerably worse than its 
competitors. 

 

In Chapter 5 a long term budget in calculated based on the findings in Chapter 3 and Chapter 
4. Then a valuation is made on two different valuation models – The Discounted Cash Flow 
model and the Residual Income Model, which both give the same result 5,27 SEK per share. 
This is considerably higher than the share price of 3,72 at August 12th when the Interim Re-
port for 2nd

This is done in Chapter 6 where a number of strategic options are evaluated with focus on the 
state owners’ motives to maintain a public owned airline and the motives of a large European 
airline to acquire SAS in the future.   

 Qtr. 2009 was announced. However a sensitivity analysis shows great uncertainty 
in the valuation, and therefore I find it interesting to examine a number of future strategic op-
tions depending on the outcome of “Core SAS”. 

The chapter ends with a recommendation to SAS’ management to keep focusing on restruc-
turing and cost cutting, in order to be an attractive target for a potential buyer, even though a 
sale of SAS is expected to reduce jobs in, and accessibility to Scandinavian Airports.   
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1 Indledning: 
Igennem de seneste mange år har spørgsmålet om SAS’ fremtid som selvstændigt skandina-
visk luftfartsselskab været stærkt omdiskuteret. 

Luftfartsindustrien som helhed har været udsat for store forandringer i starten af det nye årtu-
sinde med terrorangrebet d. 11. september 2001 som en væsentlig, men ikke enestående, kata-
lysator. 

Lavkonjunkturen og den globale bekymring over flysikkerheden i starten af 2000-tallet gik 
hårdt ud over flere af de gamle netværksselskaber, med flere konkurser og fusioner til følge 
blandt velrenommerede selskaber. 

Den nye markedssituation blev udnyttet af en række nye lavprisselskaber, der med en simpli-
ficeret forretningsplan og fokus på omkostningsminimering, har manifesteret sig som væsent-
lige spillere på det globale luftfartsmarked. 

 

SAS har, ligesom flere andre netværksselskaber, været igennem en turbulent tid. Især den 
globale økonomiske krise, der siden sommeren 2008 har udviklet sig kraftigt, har skabt stor 
usikkerhed om SAS’ muligheder for at være konkurrencedygtige på fremtidens luftfartsmar-
ked. Et tydeligt udtryk for selskabets krisesituation er, at aktiekursen for SAS siden offentlig-
gørelsen af årsregnskabet for 2006 til d. 12. August 2009, hvor regnskabet for 1. halvår 2009 
blev offentliggjort, er faldet fra 21,51 SEK til 3,72 SEK korrigeret for aktieudstedelser. 

 

Som reaktion på den kritiske situation lancerede SAS den 3. februar 2009 strategiplanen ”Co-
re SAS”, der, efter en ”opdatering” d. 12. August 2009, indbefatter besparelser på 4,5 mia. 
SEK i perioden 2009-2011, hvilket skal lukke størstedelen af et omkostningsgab på 5 mia. 
SEK til konkurrenterne. For at kunne operationalisere spareplanen udstedtes nye aktier for 
6.057 MSEK, hvoraf de tre statslige ejere indvilligede i at indskyde kapital, således at de be-
holdt deres respektive relative ejerandele på sammenlagt 50%.   

 

Med henblik på de nye strategiske tiltag finder jeg at SAS er en yderst interessant case virk-
somhed. Desuden betyder den kritiske situation i SAS, at det er relevant at vurdere, hvorvidt 
en succesfuld implementering er nødvendig/tilstrækkelig for at sikre SAS’ eksistensberetti-
gelse på lang sigt, som selvstændigt luftfartsselskab. I denne sammenhæng er det også inte-
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ressant at vurdere de fremtidige strategiske options, afhængigt af om ”Core SAS” implemen-
teres succesfuldt, samt hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser det vil give hvis SAS må 
lukke eller fortsætte i en anden form.  

 

1.1 Problemformulering: 
Det overordnede formål med afhandlingen er at vurdere SAS’ strategiske position set i lyset 
den økonomiske krise, der har ramt luftfartsbranchen hårdt, og den nye strategiplan ”Core 
SAS”.  

Hovedspørgsmålet, som forsøges besvaret med afhandlingen, er: 

Har lanceringen af ”Core SAS” forbedret SAS’ strategiske muligheder på det europæiske 
luftfartsmarked, og hvilke strategiske optioner skal selskabet vælge for at optimere deres sam-
lede værdiskabelse? 

For at kunne besvare denne problemstilling fyldestgørende opstilles en række sekundære pro-
blemstillinger: 

• Hvilke eksterne faktorer påvirker SAS’ muligheder for fremtidig værdiskabelse på 
luftfartsmarkedet? 

• Hvorledes forventes tiltagene i ”Core SAS” at påvirke selskabets fremtidige værdiska-
belse? 

• Hvordan har SAS’ finansielle performance været historisk og skiller den sig ud fra 
konkurrerende selskaber?  

• Hvilke value drivers beskriver bedst værdiskabelsen for SAS, og hvordan forventes 
disse at udvikle sig over budgetperioden?  

• Er SAS et interessant opkøbstarget for et større europæisk luftfartsselskab, og kan en 
ny ejer optimere driften i SAS på en måde, som ikke er muligt med den nuværende 
ejerskabsstruktur 

• Hvilke parametre er afgørende for SAS, ved valg mellem mulige strategiske optioner, 
og hvorledes spiller samfundsøkonomiske forhold ind på de statslige ejeres motiver 
vedr. fortsat ejerskab i SAS? 
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1.2 Metode: 

1.2.1 Formål: 
Det primære formål med afhandlingen er at vurdere SAS’ strategiske position, et halvt år efter 
lanceringen af den nye strategiplan ”Core SAS”. Desuden er det hensigten, at vurdere i hvil-
ken form selskabet kan videreføres på lang sigt, afhængigt af om implementeringen af ”Core 
SAS” forbedrer selskabets situation tilstrækkeligt til at være konkurrencedygtigt.  

 

1.2.3 Dataindsamling: 
Rapporten bygger udelukkende på offentligt tilgængeligt data. En væsentlig arbejdsopgave er 
dermed at gennemgå mængder af kildedata og kritisk vurdere relevansen af informationerne i 
forhold til analysen, samt om kilden kan antages at have en interesse i at ”farve” læseren i en 
given retning. 

 

For at nuancere analysen bedst muligt anvendes både primært og sekundært materiale. 

Det primære materiale består af data udsendt af SAS. Det drejer sig om årsrapporter, kvar-
talsmeddelelser, pressemeddelelser, trafikinformation m.m. Da der er tale om materiale udar-
bejdet af selskabet selv, er det naturligvis nødvendigt at forholde sig kritisk. Man må dog for-
vente en relativt høj kvalitet i materialet. Især regnskaberne, der er reviderede i henhold til 
IFRS, for at sikre et retvisende billede, men også den øvrige informationsstrøm, der overvåges 
af en lang række interessenter med stor indsigt i SAS. 

Desuden anvendes data fra brancheorganisationer, hvor man ligeledes må vurdere afsenderens 
motiver, men generelt må kvaliteten af dataene vurderes som relativt høj. 

 

Det sekundære materiale omfatter fagbøger, brancheanalyser og artikler. Disse vil især blive 
anvendt i den strategiske analyse til at vurdere luftfartsindustriens situation i en samfunds-
økonomisk kontekst, samt konkurrencesituationen i branchen. 
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Alt i alt må det antages at mængden af information og antallet af interessenter i luftfartsbran-
chen er så omfangsrigt, at det er muligt at danne sig et retvisende billede af branchens udvik-
ling, ud fra offentligt tilgængeligt data. 

 

1.2.4 Teorivalg: 
Til den strategiske analyse anvendes tre analysemodeller. 

PEST-modellen anvendes til at analysere, hvordan branchen påvirkes af de eksterne faktorer, 
politik/lovgivning, økonomisk udvikling, sociokulturelle forhold og teknologisk udvikling. 

Til at analysere konkurrencesituationen på det europæiske luftfartsmarked anvendes Porters 
Five Forces. Modellen indeholder de fem forhold: truslen fra nye indtrængere, kunders for-
handlingsstyrke, leverandørers forhandlingsstyrke, truslen fra substitutter og konkurrencein-
tensiteten i branchen, der alle har væsentlig indflydelse på, hvorledes en virksomhed står ru-
stet i den aktuelle konkurrencesituation.   

Den strategiske analyse summeres op i en SWOT-analyse, der fungerer som en delkonklusion 
ved at fremhæve stærke og svage sider, samt trusler og muligheder. 

 

I regnskabsanalysen reformuleres egenkapitalopgørelsen, resultatopgørelsen og balancen med 
henblik på at opsplitte drifts- og finansieringsrelaterede aktiviteter, samt beregne en række 
mellemresultater, der ikke fremkommer direkte af den officielle resultatopgørelse og balance. 
Et vigtigt resultat, der fremkommer af reformuleringen, er totalindkomsten, der udover det 
officielle resultat indregner ”dirty-suplus” poster i resultatopgørelsen. I den reformulerede 
balance er investeret kapital et nøglebegreb, der bl.a. viser differencen mellem driftsaktiver og 
driftsgæld.  

Til rentabilitetsanalysen dekomponeres egenkapitalens forrentning på hhv. drifts- og finansie-
ringsaktiviteten, efter Du-Pont pyramiden. 

 

Budgettet udformes med udgangspunkt i Elling & Sørensens model til budgetopbygning, og 
de enkelte valuedrivere estimeres på baggrund af den strategiske analyse og rentabilitetsana-
lysen.  
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I den endelige værdiansættelse benyttes hhv. DCF-modellen og RIDO-modellen. Dette forud-
sætter desuden anvendelse af teorierne omkring de gennemsnitlige kapitalomkostninger 
(WACC) og beregning af terminalværdi.   

 

1.3 Afgrænsning: 
For at rapporten kan blive fokuseret omkring at besvare problemformuleringen så præcist som 
muligt, er det nødvendigt at afgrænse sig fra mindre vigtige områder. Der vil naturligvis være 
områder i afgrænsningen, som kunne bibringe til en mere nuanceret besvarelse af problem-
formuleringen. Men efter min vurdering er der ikke afgrænset fra områder, som ville have 
væsentlig indflydelse for den endelige konklusion.  

Nedenstående vil de enkelte områder i afgrænsningen blive begrundet. 

 

Regnskabsinformation: Analysen af den historiske performance i SAS er baseret på regn-
skabsinformation fra de seneste 5 regnskabsår, hvor der foreligger regnskabsmateriale udar-
bejdet ifølge IFRS og en længere periode vurderes ikke at øge kvaliteten i analysen væsent-
ligt. Da SAS’ regnskabsår følger kalenderåret er der desuden medtaget regnskabsinformation 
for 1. halvår 2009, for at sikre at værdiansættelsen er så aktuel som muligt på afleveringstids-
punktet. Regnskabet for 1. halvår 2009 blev offentliggjort d. 12. august 2009, og der kan der-
for argumenteres for, at al information fra1. halvår først er indregnet i kursen fra denne dato. 
Derfor vil den teoretisk beregnede kurs i værdiansættelsen, blive sammenlignet med mar-
kedskursen pr. 12. august 2009. 

 

Nøgletal: Der vil i analysen udelukkende blive taget udgangspunkt i nøgletal, beregnet på 
baggrund af reformulerede regnskaber. Dermed forsøges nøgletallenes påvirkning af regn-
skabspraksis elimineret, i forhold til de traditionelle nøgletal, beregnet direkte på de officielle 
resultatopgørelser og balancer. Ved sammenligning af nøgletal mellem SAS og konkurrenter-
ne, er dog taget udgangspunkt i data fra Reuters, således at nøgletallene for de enkelte selska-
ber, er beregnet efter samme definitioner og dermed er sammenlignelige. 

 

Værdiansættelsesmodel: Der er valgt to værdiansættelsesmodeller i opgaven. Den tilbage-
diskonterede cash flow model (DCF) og Residualindkomstmodellen (RIDO). Der vil i rappor-
ten, ikke være en diskussion af anvendeligheden af alternative modeller. Det skyldes at DCF-
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modellen i finansieringslitteraturen og i praksis er anerkendt, som den bedst anvendelige på 
hovedparten af selskaber. Desuden fungerer RIDO-værdiansættelsen som en kontrol af DCF-
værdien, og en dybdegående debat om værdiansættelsesmodeller vurderes ikke relevant i rela-
tion til formålet med rapporten. 

 

Analyseenhed: I den strategiske analyse vil jeg udelukkende fokusere på de aktiviteter, som 
ledelsen i SAS satser på fremadrettet i den nye strategiplan ”Core SAS”. Særligt vil jeg foku-
sere på trafikken i SAS Scandinavian Airlines, der i 2008 stod for 67% af koncernens samlede 
nettoomsætning1

Desuden har jeg valgt at afgrænse mig fra fragtaktiviteten og i stedet holde fokus på passager-
trafikken. Passagertrafikken udgør 72% af den samlede omsætning og vurderes dermed som 
den afgørende driver for værdiskabelsen i SAS. Desuden har ledelsen i ”Core SAS” lagt op 
til, at SAS Cargo skal fokusere på at sælge ”belly-kapacitet” på selskabets eksisterende passa-
geruter

, samt er en væsentlig driver for udviklingen i de øvrige aktiviteter. F.eks. 
Ground Services, som har SAS’ flyselskaber som deres vigtigste kunder.  

2

 

. Dermed må der antages at være en relativt stor samvariation mellem udviklingen i 
passagertrafikken og fragtaktiviteten, hvorfor passagertrafikken antages, som en relativt retvi-
sende indikator for den samlede drift.       

Samfundsmæssige forhold: I den eksterne analyse vil jeg afgrænse mig til at behandle poli-
tiske, økonomiske, sociokulturelle og teknologiske forhold. Dermed vil f.eks. de miljømæssi-
ge konsekvenser af luftfarten ikke blive diskuteret. Det skyldes primært, at manglen på kon-
kurrencedygtige substitutter nødvendiggør luftfarten som transportform. 

 

Cut-off dato: Rapporten vil ikke behandle informationer offentliggjort efter d. 30. september 
2009. Efter denne dato og frem til afleveringsfristen er fokus på redigering.  

 

1.4 Opgavens struktur: 
Afhandlingen er som udgangspunkt opbygget som en værdiansættelse, med en strategisk ana-
lyse af de væsentligste markedsforhold i den europæiske luftfartsindustri, samt specifikke 
forhold for SAS, og en regnskabsanalyse af SAS’ historiske performance, med henblik på at 
                                                 
1 SAS Annual Report 2008, side 3 
2 SAS Annual Report 2008, side 9 
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forudsige den forventede fremtidige udvikling i value drivers. Med udgangspunkt i værdian-
sættelsen vil en række options for SAS blive vurderet, hvilket munder ud i en anbefaling til 
ledelsens valg af strategi.  

Den nærmere opbygning af rapporten er illustreret i nedenstående strukturdiagram.  

Figur 1 Strukturdiagram: 

Kilde: Egen tilvirkning 

2. Virksomhedsbeskrivelse: 
For at kunne få et tilfredsstillende udbytte af den strategiske analyse og regnskabsanalysen er 

det væsentligt at have et grundlæggende kendskab til virksomheden. Derfor gives i dette kapi-

tel et overblik over SAS’ historie, ejerforhold, koncernstruktur og strategi, samt en kort be-

skrivelse af Star Alliance.    

 

2.1 Historisk gennemgang af SAS: 
I 1946 Scandinavian Airlines System (SAS) blev dannet af de tre nationale skandinaviske 
luftfartsselskaber: Det Danske Luftfartsselskab A/S, AB Aerotransport og Det Norske Luft-
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fartsselskap, som et samarbejde omkring de interkontinentale ruter, med Stockholm-New 
York som den første3

I 1954 åbnede SAS verdens første polarrute København-Søndre Strømfjord-Winnipeg-Los 
Angeles

.  

4

 

 og udvidede sidst i 1950’erne polarruterne til østasiatiske destinationer.  

I 1960 udvidede SAS, med åbningen af Hotel Royal i København5

1970’erne og 1980’erne stod på fortsat udvikling af flyflåden og rutenettet og SAS blev et 
kendt og velrenommeret selskab. I 1982 oprettede man First Business Class, som led i en me-
re kundeorienteret strategi med fokus på de forretningsrejsende, og i 1984 blev SAS belønnet 
med prisen ”Airline of the Year”

, sine forretningsområder til 
at omfatte hoteldrift og catering. Op gennem 1960’erne manifesterede SAS sin position på 
markedet med åbning af ruter, nyere flytyper og det første elektroniske reservationssystem i 
Europa.   

6

 

. 

I 1991 blev bonusprogrammer introduceret, og i 1997 blev disse inkluderet i samarbejdsafta-
len Star Alliance, som udover SAS blev grundlagt af Lufthansa, Air Canada, Thai Airways og 
United Airlines. 

2001 blev et historisk dårligt år for SAS. Udover terrorangrebet på World Trade Center og 
den følgende usikkerhed på de finansielle markeder, var SAS udsat for sin hidtil største ulyk-
ke, da to fly kolliderede i Milanos lufthavn. Tiden derefter blev ensbetydende med store ned-
skæringer for SAS, men også introduktion af nye koncepter, som check-in over internettet og 
elektroniske billetter7

For at vende den negative udvikling og tilpasse sig de nye markedsforhold med større konkur-
rence fra især lavprisselskaber, etablerede SAS i 2003 lavprisselskabet Snowflake uden suc-
ces. Desuden introduceredes strategiplanen ”Turnaround 2005”, hvor målsætningen var sam-
lede besparelser på 14 mia. SEK indtil 2005/06, som primært skulle komme via en mere ef-
fektiv udnyttelse af fly og personale

. 

8

                                                 
3 http://www.sasgroup.net/SASGroup/default.asp 

. 

4 http://www.sas.dk/da/Om-SAS-Danmark2/Historie/60/1946/ 
5 http://www.sasgroup.net/SASGroup/default.asp 
6 http://www.sas.dk/da/Om-SAS-Danmark2/Historie/60/1976/ 
7 http://www.sas.dk/da/Om-SAS-Danmark2/Historie/60/1996/ 
8 SAS Annual Report 2003, side 9 
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Frem til 2007 var SAS igennem en mere positiv periode med overskud, men ikke nok til at 
sikre en langsigtet vækst9

Som følge af den finansielle krise og problemer med implementeringen har ”S11” dog ikke 
været tilstrækkelig til at vende den negative udvikling i SAS’ økonomi. Derfor blev ”Core 
SAS” i februar 2009 lanceret, med basis i principperne fra ”S11”, men med et mere målrettet 
fokus på omkostningsbesparelser og frasalg af ikke-kerne aktiviteter. 

. Derfor blev en ny strategi ”S11” lanceret i juni 2007, med fokus på 
de nordeuropæiske hovedmarkeder og udvikling en mere kundeorienteret virksomhedskultur. 
Desuden skulle der gennemføres besparelser på 2,8 mia. SEK frem til 2009, og omsætningen 
skulle i 2011 være 20% højere end i 2007.  

 

2.2 Vision, mission og strategi: 
SAS gruppen har en vision om at være kundernes naturlige valg af luftfartsselskab. Dette skal 
opnås gennem koordinerede linjer mellem datterselskaber og alliancepartnere, der giver kun-
derne fleksibilitet, rimelige priser og valgfrihed mellem destinationer i Nordeuropa, både 
hvad angår arbejde og fritid10

 

. 

SAS har pr. 3.februar 2009 fremlagt strategiplanen ”Core SAS”, der skal sikre selskabet frem-
tidig værdiskabelse i et vanskeligt marked, med en længere periode med forventet lavkon-
junktur og konkurrence fra i øjeblikket mere prisbillige og effektive operatører.  ”Core SAS” 
løber fra 2009 til 2011 og er opdelt i fem hovedpunkter: 

 

• Frasalg af de aktiviteter der ikke har hovedfokus på SAS’ nordeuropæiske hjemme-
markeder, samt dele af on-ground aktiviteterne. Det største frasalg er Spanair, hvor 
SAS har solgt aktiemarioteten således at de nu kun ejer 19,9% af aktierne11.  Desuden 
er ejerandelen på 47,3% i airBaltic, blevet solgt til ledelsen for ca. 220 MSEK12, mens 
ejerandelene i Spirit, Air Greenland, bmi, Estonian, Skyways, al fragt, Cubic og Trust 
forsøges afhændet13

• Lukning af små og uprofitable ruter, og fokus på de mest profitable ruter med mange 
forretningsrejsende. Antallet af ruter skal skæres ned fra 200 til 124 (38%) og avai-

. 

                                                 
9 SAS Annual Report 2007, side 6 
10 http://www.sasgroup.net/SASGroup/default.asp 
11 Pressemeddelelse d. 31.januar 2009: Definitive agreement regarding the sale of Spanair signed  
12 Pressemeddelelse d. 18.december 2008: SAS Group sells airBaltic to management  
13 SAS Analyst material Q4-2008  
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lable seat kilometers (ASK) skal reduceres med 18%. Desuden introduceres et koncept 
med flere valgmuligheder for kunderne14

• Omkostningsreduktionsprogram på 2,7 mia. SEK i perioden 2009-2011 og derudover 
gennembrud i forhandlinger med fagforeninger, med årlige besparelser på 1,3 mia. 
SEK til følge.   

. 

• Mere strømlinet organisation og mere kundeorienteret virksomhedskultur, med en for-
ventet reduktion af fuldtidsansatte i SAS Group fra 23.000 til 14.000. 

• Styrket kapitalstruktur, primært gennem udstedelse af nye aktier med fortegningsret 
for eksisterende aktionærer til en værdi af 6.057 MSEK.  

Derudover er indgået aftaler om udskydelse af betaling af gæld for 6,5 mia. SEK med to år. 

 

Pr. 12. August 2009 blev ”Core SAS” udvidet med 0,5 mia. SEK til at omfatte besparelser på 
samlet 4,5 mia. SEK, som følge af et skuffende resultat for 1. halvår 2009. Efter 1. halvår 
2009 var 47% af ”Core SAS” implementeret, hvilket var forud for målsætningen, og fremad-
rettet er målsætningen nu at spare 2 mia. SEK gennem 10-20% lønreduktioner for piloter og 
kabinepersonale, samt nedskæring af 1000-1500 fuldtidsstillinger15

 

. 

2.3 Kapital- og ejerforhold: 
Den 6. juli 2001 blev en samlet aktie for SAS gruppen introduceret. Aktien er primært noteret 
i Stockholm og sekundært i København og Oslo. Efter nyudstedelsen, i forbindelse med lan-
ceringen af ”Core SAS”, er den nominelle aktiestørrelse reduceret fra 10 til 2,50 SEK. Ved 
udstedelsen fik indehaverne af hver af de 164.500.000 aktier fortegningsret til 14 nye aktier 
for hver gammel aktie til en tegningskurs på 2,63 SEK16

Hovedaktionærerne er de tre skandinaviske stater med 
en ejerandel på 50% af aktiekapitalen tilsammen. 
Med ”one share one vote” princippet er det samme 

. Det svarer til 2.303.000.000 nye 
aktier med en nominel værdi på 5.757.500.000 SEK 
og en markedsværdi på 6.056.890.000 SEK. 

                                                 
14 Pressemeddelelse d. 3.februar 2009: SAS Group launches Core SAS – renewed strategic approach for a competitive and 
profitable airline, including a rights issue of SEK 6 billion 
15 SAS Analyst material Q2-2009 

16 SAS announces terms for its rights issue of up to approximately SEK 6 billion 
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gældende for stemmefordelingen og de tre stater har reelt kontrol over SAS, hvis de internt 
kan blive enige om hvordan selskabet skal drives. 

Den fjerde væsentlige aktionær er Wallenberg fonden, som har betydelige aktieposter på især 
det svenske marked.    

Da alle tre statslige ejere har over 10% af aktierne, kan de hver især blokere for et fuldstæn-
digt salg af SAS, med tvangsindløsning af de resterende aktier. Ejerforholdene må også anta-
ges at reducere konkursrisikoen i aktien, da de statslige ejere må forventes at agere aktivt for 
at forhindre en lukning af SAS, med store samfundsøkonomiske tab til følge17

 

. Denne påstand 
underbygges af staternes deltagelse i kapitalindskuddet på 6.057 MSEK. Problemstillingen 
om statsligt ejerskabs indflydelse på valg af strategiske optioner, vil blive analyseret nærmere 
i kapitel 6. 

SAS har en udbyttepolitik om at udlodde 30-40% af indtjeningen efter skat, dog med hensyn-
tagen til bl.a. den finansielle situation, indtjeningsprognoser og kapitalbehov18. Siden 2001 
har SAS ikke udbetalt udbytte19

 

. 

2.4 Koncernstruktur: 
SAS’ koncernstruktur er efter lanceringen af ”Core SAS” simplificeret væsentligt fra at om-
fatte fem divisioner til strukturen vist i figur 2.  

Figur 2: Selskabsstruktur efter ”Core SAS”: 

 

 

 

 

 

kilde: http://www.sasgroup.net/SASGroup/default.asp 

                                                 
17 Luftfarten i Skandinavien – værdi og betydning (november 2004), side 123 
18 http://www.sasgroup.net/SASGroup/default.asp 
19 http://www.sasgroup.net/SASGroup/default.asp 
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Den nye selskabsstruktur er fastlagt for at understøtte strategiændringen, hvor det ledelses-
mæssige fokus samles på færre aktiviteter, mens ejerandelene i de selskaber der mindst relate-
rer til SAS’ fokusområder er sat til salg20

 

, og indgår SAS Individual Holdings, indtil et ende-
ligt salg kan gennemføres. 

SAS Scandinavian Airlines er det absolut største forretningsområde i SAS gruppen med 
67,3% af koncernens samlede omsætning og 49% af EBIT. Derfor vil denne afhandling også 
primært være koncentreret om forretningsområdet Scandinavian Airlines. 

Scandinavian Airlines omfatter passagertrafik med udgangspunkt i skandinaviske destinatio-
ner og har Skandinavien, øvrige Europa, Nordamerika og Asien, som hovedmarkeder.  

Scandinavian Airlines er yderligere opdelt geografisk i fire forretningsområder Scandinavian 
Airlines Norge, Scandinavian Airlines Danmark, Scandinavian Airlines Sverige og Scandina-
vian Airlines International. 

Fælles for dem alle er at de opererer under brandet SAS, og har stor fokus på forretningsrej-
sende. 

Af tabel 2 fremgår at Scandinavian Airlines Norge er det største af de fire forretningsområder 
og også det eneste som i 2008 har opnået en positiv EBIT før engangsposter, resulterende i en 
EBIT-margin på 1%.  

Tabel 2: Hovedtal for Scandinavian Airlines 2008, fordelt på forretningsområder (MSEK) 

  Norge Danmark Sverige International 

Omsætning 14178 12022 8567 8043 

EBIT før engangsposter 142 -298 -133 -136 

EBIT-margin 1,00% -2,48% -1,55% -1,69% 

Markedsandel, hjemland 55% 45% 48%   

Antal gns. ansatte 2422 2162 1655 753 

kilde: Egen tilvirkning ud fra SAS Årsrapport, side 36-39 

   

Resultatet er dog langt fra tilfredsstillende i forhold til at der fra SAS Gruppen er fremsat et 
profitabilitetskrav om en EBIT-margin på 9%. 

 

 
                                                 
20 Pressemeddelelse d. 3.februar 2009: SAS Group launches Core SAS – renewed strategic approach for a competitive and 
profitable airline, including a rights issue of SEK 6 billion 
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Figur 3: EBIT-marginer og profitabilitetskrav for Scandinavian Airlines 2005-2008: 

   

kilde: Egen tilvirkning ud fra SAS Årsrapport, side 36-39 

Som det fremgår af figur 3, har ingen af forretningsområderne på noget tidspunkt i perioden 
2005-2008 kunnet leve op til ledelsens krav om en EBIT-margin på 9%. Der er altså tale om 
at Scandinavian Airlines er et forretningsområde i betydelige vanskeligheder, hvilket er yderst 
problematisk, da der er tale om det klart vigtigste forretningsområde i SAS Gruppen.  

 

Herunder følger en kort beskrivelse af øvrige forretningsområder i ”Core SAS”:  

• Widerøe er den største regionale udbyder af luftfart i de nordiske lande med norske 
indenrigsruter som den største aktivitet. Widerøe står for 5,5% af SAS Gruppens sam-
lede omsætning og har i alle årene siden 2005 haft positivt EBIT, men under ledelsen 
profitabilitetskrav på 7%. 

• Blue 1 er et finsk datterselskab, der har 66 daglige flyvninger til 24 destinationer med 
Helsinki som udgangspunkt. I 2008 havde Blue 1 en markedsandel i Finland på 16%, 
og stod for 3,2% af SAS Gruppens samlede omsætning. 

• SAS Aviation Services består af de tre datterselskaber SAS Ground Services, SAS 
Tech og SAS Cargo. Området har i 2008 noteret sig for 23,9 af SAS Gruppens samle-
de omsætning og 20% af EBIT21

                                                 
21 SAS Årsrapport 2008, side 44 

. Med hele 52% af koncernens medarbejdere, har 
overenskomsterne med fagforeningerne specielt stor indflydelse på SAS Aviation Ser-
vices’ økonomiske performance. Samlet set har de tre datterselskaber siden 2005 ope-
reret med en EBIT-margin mellem -3,3% og 0,7% mod profitabilitetskrav på 4% for 
SAS Ground Services og SAS Cargo og 5% for SAS Tech.    
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2.5 Star Alliance: 
I 1997 stiftede SAS, sammen med fire andre luftfartsselskaber: Air Canada, Lufthansa, Thai 
Airways og United Airlines, Star Alliance, der i dag er den største alliance indenfor luftfarts-
industrien. Star Alliance består af 21 fuldgyldige medlemmer, samt 3 regionale medlemmer, 
herunder SAS’ datterselskab Blue 1.  Ifølge Star Alliances website22

Via medlemskabet i Star Alliance kan luftfartsselskaberne tilbyde kunderne forbindelse til 
flere destinationer, koordinerede bonusprogrammer og flere lounges. Desuden forsøger Star 
Alliance at forkorte tranfertiderne i lufthavnene ved at samle medlemmerne i samme terminal 
og anvende et fælles check-in system

 pr. 30. september 2009 
transporterer de 21 medlemmer årligt 499,9 mio. passagerer mellem 912 destinationer i 159 
lande og har 805 lounges. 

23

 

. 

Ifølge CEO Jaan Albrecht er Star Alliances målsætning at nå op på 50 medlemmer i fremti-
den, for at give organisationen mere styrke i nedgangstider24

 

. I oktober 2009 er verdens fem-
testørste luftfartsselskab Continental indtrådt i Star Alliance og i løbet af 2009-2010 forventes 
yderligere tre nye medlemmer. På længere sigt forhandles der med selskaber i bl.a. Mellem-
amerika, Afrika og Rusland. 

3 Strategisk Analyse: 
Efter i kapitel 2 at have introduceret virksomheden, vil jeg i kapitel 3 foretage en strategisk 

analyse af SAS. Første del af analysen vil fokusere på hvordan luftfartsindustrien påvirkes af 

samfundsmæssige forhold, mens anden del er en brancheanalyse af den europæiske luftfarts-

industri. Som en delkonklusion på kapitlet samles de væsentligste punkter fra den strategiske 

analyse op i en SWOT-analyse. 

     

3.1 PEST-modellen: 
PEST-modellen anvendes til at analysere, hvordan og i hvilket omfang, en virksomhed eller 
branche påvirkes af udviklingen i relevante makroforhold. Luftfartsindustrien er i høj grad 
påvirket af bl.a. politiske beslutninger og udviklingen i de internationale konjunkturer, hvor-
                                                 
22 http://www.staralliance.com/en/press/facts_figures/index.html 
23 http://www.staralliance.com/en/benefits/connect-and-transfer/ 
24 ATW Daily News 12. december 2008: Star adds Brussels, targets up to 50 members 
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for PEST-modellen til en omverdensanalyse af SAS og luftfartsindustrien er et velegnet ana-
lyseværktøj. Analysen tager som udgangspunkt fat i makroforhold der påvirker hele luftfarts-
industrien, men med særlig fokus på de skandinaviske markeder hvor SAS primært opererer. 

3.1.1 Politiske forhold: 
Luftfartsindustrien har siden afslutningen på Anden Verdenskrig været genstand for stor poli-
tisk interesse. Kort efter krigen oprettede regeringerne i hovedparten af de vestlige lande nati-
onale statsstøttede luftfartsselskaber, for at forbedre forholdene for international handel, eller 
for at promovere landets status og prestige25. Det omfattende statsejerskab betød at der ikke 
var fri konkurrence, da start- landings- og overflyvningstilladelser var stærkt regulerede og 
profitabiliteten af et luftfartsselskab var i højere grad bestemt af det tilladte antal konkurrenter 
end serviceniveauet og prissætningen26

Udover liberaliseringerne indenfor EU, er deregulering af international luftfart baseret på bila-
terale aftaler. Det betyder at luftfartsselskaber ikke kan etablere sig på udenlandske markeder 
med mindre der foreligger en aftale mellem landene. En sådan aftale mellem EU og USA blev 
indgået i 2007 kaldet ”Open Skies”

. Siden 1990’erne er der dog sket en liberaliserings-
proces af luftfarten indenfor EU, hvoraf passagertrafikken blev frigivet i 1993. Effekten af 
dette er især slået igennem i det seneste årti, hvor lavprisselskaberne har erobret betydelige 
markedsandele på det europæiske marked for passagerluftfart.   

27. Den giver amerikanske operatører fri adgang til alle 
destinationer indenfor EU, hvorimod de europæiske selskaber kun har fået adgang til de 
transatlantiske ruter fra enhver destination i EU, til enhver destination i USA28.  Analytikere 
forventer desuden at ”Open Skies” vil åbne op for en bølge af opkøb og fusioner i luftfartsin-
dustrien, hvor stærke udbydere som British Airways og Lufthansa vil opkøbe svagere konkur-
renter29. Dette forventes som et resultat af at konkurrencen på attraktive ruter, hvor nogle få 
selskaber før har haft oligopol, på kort sigt intensiveres kraftigt, men på længere sigt forventes 
de mest profitable selskaber udkonkurrere de øvrige30

Et afgørende parameter for en fair konkurrence blandt luftfartsselskaberne er, at de kan benyt-
te de mest attraktive lufthavne på lige vilkår. Lufthavnene er grundet deres beliggenhed natur-
lige monopoler, hvilket de kan udnytte til at sætte priserne op uden reel konkurrence fra andre 
lufthavne. F.eks. har Københavns Lufthavn fra 1. oktober 2009 hævet passagerafgiften over-
for luftfartsselskaberne fra 89,45 kr. til 103,75 kr.

. 

31

                                                 
25 Hanlon: Global Airlines – Competition in a Transnational Industry, side 7 

  For at hindre monopoladfærd har EU-

26 Hanlon: Global Airlines – Competition in a Transnational Industry, side 8 
27 Den Europæiske Unions Tidende 25.05.2007: Lufttransportaftale 
28 IACA Press release 22. marts 2007: US-EU Open Skies Deal – Not so open for European Airlines 
29 Businessweek 21. marts 2007: A Flight Plan Through Open Skies  
30 CWT-Vision Issue 3 – January 2008: Open Skies: Opening up opportunities 
31 Jyllands-Posten 16. september 2009: Københavns Lufthavn svigter lavprisløfte  
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kommissionen den 19. februar 2009 fremlagt et direktiv, der skal sikre transparens i lufthav-
nenes priskalkulationer, ligesom de skal underlægges uafhængige nationale kontrolorganer32

 

.  

Siden terrorangrebet den 11. september 2001 er lovgivningen omkring sikkerheden i luftfarts-
industrien strammet væsentligt. De øgede sikkerhedsforanstaltninger omfatter bl.a. intensive-
ret screening og overgivelse af data om passagerer, samt armerede døre i cockpits33. Luftfart-
selskabernes brancheorganisation IATA vurderer at ekstraomkostningerne til sikkerhedsfor-
bedringer siden 11. september 2001, nu er oppe på 5,9 mia. USD årligt34. IATA argumenterer 
for at de fortsatte lovgivningsmæssige tiltag er inefficiente og ikke tager udgangspunkt i det 
reelle trusselsbillede, men mere har til formål at vise offentligheden, at der bliver gjort noget 
ved problemet35. Senest har IATA forsøgt at modsætte sig et lovforslag fra den amerikanske 
regering om at implementere 100% screening af fragtgods fra 201036

 

.    

3.1.2 Økonomiske forhold: 
Luftfartsindustrien er kendetegnet ved at være yderst konjunkturfølsom og oplever markant 
større udsving end væksten i BNP. En tommefingerregel er, at fløjne passagerkilometer 
(RPK) vokser ca. dobbelt så hurtigt som BNP, men følger de samme konjunkturcyklusser som 
BNP37

At luftfarten vækster dobbelt så hurtigt som BNP, har historisk været tilfældet perioder med 
højkonjunktur, men ved negativ vækst påvirkes luftfarten hårdere end den generelle økonomi. 
Over de seneste 35 år er RPK på verdensplan vokset 1,6 gange mere end BNP

. 

38

Bortset fra 1991 (Golfkrigen) og 2001 (terrorangrebet på USA) har der hvert år i de seneste 
50 år været vækst i passagertrafikken. Denne trend er dog blevet brudt, som følge af den nu-
værende økonomiske krise, der, i modsætning til de to tidligere, ikke relaterer sig til bekym-
ringer om sikkerhedssituationen.  

. Denne histo-
riske udvikling indikerer dels at efterspørgslen i luftfartsindustrien er relativt hurtigt kan rette 
sig op i takt med at den økonomiske krise fortager sig, men for hver måned recessionen varer 
ved, vil det tage endnu længere tid at genvinde det tabte. 

                                                 
32 AEA press release 19. februar 2009: EU rules on airport charges important step, says AEA  
33 AEA: Yearbook 2007, side 23 
34 IATA: Industry Times, Edition 03, March 2009 – Article 3 
35 AEA: Yearbook 2007, side 23 
36 IATA: Industry Times, Edition 03, March 2009 – Article 3 
37 Hanlon: Global Airlines – Competition in a Transnational Industry, side 26 
38 IATA: Economic Briefing – December 2008 
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Figur 4: Udviklingen i passagerkilometer (RPK) på verdensplan, maj 2000 – juni 2009: 

 

Kilde: IATA: International Scheduled Traffic Analysis – july 2009 

Nedgangsperioden i 2. halvdel af 2008 og 1. halvår af 2009 adskiller sig fra de tidligere ned-
gangsperioder, der var forårsaget af choks (terrorangrebet og SARS-epidemien), ved mere 
konstante fald i RPK over en betydeligt længere periode. De seneste tal viser, at i de første 
syv måneder af 2009 er RPK faldet med 6,8% i forhold til samme periode i 2008 på verdens-
plan, og med 6,9% i Europa39

   

. Der er dog tegn på bedring i juli 2009, hvor RPK kun er faldet 
med 2,9% i forhold til juli 2008 på verdensplan og 3,1% i Europa. 

For SAS er især den økonomiske udvikling på de skandinaviske hovedmarkeder afgørende. 
Ser man på den forventede realvækst i BNP i de skandinaviske lande, fremgår det at væksten i 
alle tre lande, følger EU-niveauet forholdsvis tæt, hvorfor der må antages at være relativt ens 
konjunkturpåvirkninger på SAS’ vigtigste ruter, mellem Skandinavien og det øvrige EU. 

Figur 5: Årlig vækst i BNP i de skandinaviske lande og EU, (i %): 

 

                                                 
39 IATA: Monthly Traffic Analysis July 2009, side 1 
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Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Folketinget – EU oplysningen40

Under antagelse af at den ovenfor beskrevne globale sammenhæng mellem BNP og RPK også 
er gældende i EU, og er anvendelig som indikator den fremtidige udvikling, forventes en ne-
gativ vækst i RPK på betydeligt mere end 4% i 2009 og omtrent ingen vækst i 2010. Med den 
estimerede udvikling i BNP fra 2009 til 2010, er der begrundet håb om, at luftfartsbranchen i 
løbet af en kortere årrække kan rette sig op til niveauet fra før krisen. CEO for IATA Giovan-
ni Bisignani forventer dog tidligst, at omsætningsniveauet fra 2008 vil blive genoprettet i 
2012, som følge af store fald i yields

 

41

 

 (passageromsætning pr. RPK).   

En konsekvens af faldet i passagertrafikken er at de mindst moderne fly parkeres, for at tilpas-
se udbuddet til efterspørgslen. Fra september 2008 til januar 2009 er 632 ældre fly, svarende 
til 2-3% af den samlede flåde, taget ud af drift og blevet erstattet af 441 nye fly. Dette kan 
potentielt forbedre den samlede brændstofeffektivitet af flyflåden med 0,5%42

En af de væsentligste faktorer for luftfartsselskabernes økonomiske performance er udviklin-
gen i brændstofprisen. 

. Reduktionen 
af kapaciteten har dog ikke været tilstrækkelig til at matche faldet i efterspørgslen, hvilket det 
tidligere omtalte fald i load factoren illustrerer.   

Figur 6: Udvikling i brændstofpriser, januar 2003 – september 2009 (i USD/tønde): 

 
Kilde: http://www.iata.org/whatwedo/economics/fuel_monitor/price_development.htm 

Som illustreret ovenfor faldt prisen på flybrændstof, til under en tredjedel gennem den sidste 
halvdel af 2008. Denne udvikling var yderst overraskende for analytikerne, hvorfor der har 
været meget store differencer mellem priserne på futuresmarkedet og de senere spotpriser. 
Dette havde stor betydning for luftfartsselskabernes større end forventede tab i 4. kvartal 

                                                 
40 http://www.eu-oplysningen.dk/fakta/tal/bnp_vaekst/ 
41 IATA press release No. 37, d. 15. September 2009: Deeper Losses Forecast – Falling yields, rising fuel costs 
42 IATA: Airlines financial health monitor – January-February 2009 
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2008, da en stor del af deres brændstofforbrug var hedget til medio 2008 priser, og de dermed 
ikke fik fuldt udbytte af de positive effekter af den økonomiske krise. For SAS er strategien, 
at hedge 40-60% af det forventede brændstofforbrug for de følgende 12 måneder, og for 4. 
kvartal 2009 og 1. halvår 2010 er ca. halvdelen af det forventede brændstofforbrug hedget 
med optioner/swaps, med strike-/aftalepriser på 624-771 USD/MT43

 

. Til sammenligning er 
55% af forbruget for 3. kvt. 2009 hedget til 985-1082 USD/MT. Siden marts 2009 er brænd-
stofpriserne steget støt, som følge af forventninger om forbedrede konjunkturer, hvilket vil 
betyde højere priser når SAS skal hedge sit brændstofforbrug for 2. halvår 2010, og forvente-
ligt også i de kommende år. 

3.1.3 Sociokulturelle forhold: 
Siden terrorangrebet d. 11. september er fokus på sikkerhedsforanstaltninger øget betydeligt 
indenfor luftfartsindustrien. Det er sket som følge af utryghed i befolkningen, især i perioder 
lige efter ulykker med stor medieopmærksomhed, hvilket i flere tilfælde har betydet at myn-
dighederne med kort varsel har pålagt lufthavnene og luftfartsselskaberne vidtgående sikker-
hedsforanstaltninger. Disse er så senere, i flere tilfælde blevet lempet, da de besværede gen-
nemstrømningen af passagerer i et unødvendigt omfang. 

De forbedrede sikkerhedsforanstaltninger har betydet at bevidst menneskeskabte ulykker, som 
f.eks. flykapringer, er blevet stort set udryddet siden 2001. Derimod har de seneste år været 
præget af et par alvorlige ulykker samt en lang række havarier, hvor SAS har været særdeles 
hårdt ramt. Især ulykken i Madrid 20. august 2008, hvor et fly fra Spanair forulykkede kort 
efter take-off og 154 mennesker blev dræbt, rejste hård kritik af det SAS-ejede selskab, der 
blev beskyldt for ikke at udskifte flyet, selvom de kendte til at det havde en defekt44.  Desu-
den var SAS i 2007 ramt af tre ulykker, hvor fly af typen Dash 8-Q400 måtte nødlande pga. 
problemer med landingsstellet45. Ingen af ulykkerne udløste væsentlige personskader, men 
satte alligevel gang i en massiv offentlig debat, hvor SAS blev kritiseret for ikke hurtigt nok 
at indstille flyvningen med Dash 8 efter de første ulykker, samt at sjuske med vedligeholdel-
sen46

 

. Netop sådanne sager er yderst kritiske for luftfartsselskaber som SAS, hvor befolknin-
gens tillid til sikkerheden er en afgørende faktor i valget af tranportform og – udbyder. 

                                                 
43 SAS analyst material Q2-2009, side 20 
44 Politiken 29. august 2008: Spanair overvejede at udskifte fly 
45 BT 14. Februar 2009: Uheld med Dash 8 
46 Standby.dk 23. februar 2009: SAS-sjusk med Dash vedligehold 
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Et helt andet aspekt af de sociokulturelle forhold er andelen af business class passagerer. 
Business passagerer er yderst vigtige for netværksselskaberne, primært fordi de er villige til at 
betale højere priser, samt er mindre følsomme overfor prisændringer end economy class pas-
sagerer. Ifølge IATA stod businesssegmentet i 2002 for 28,1% af passageromsætningen, ud af 
en andel på 14,8% af alle passagerer. Gillen, Morrison og Stewart47

Det attraktive businesssegment er gennem en længere årrække blevet væsentligt mindre rela-
tivt til feriesegmentet. Eksempelvis er andelen af forretningsrejsende for British Airways fal-
det fra næsten 65% i 1991 til 15% i 2006

 har i 2004 foretaget stu-
dier af egenpriselasticiteten i luftfartsindustrien opdelt i seks segmenter. Resultaterne er, at 
priselasticiteten er mindst for lange ruter, samt at businesspassagerer er langt mindre følsom-
me end ferierejsende. Elasticiteten afhænger i høj grad af tilgængeligheden af substitutter, og 
da mange lavprisselskaber fokuserer på de kortere ruter til turistdestinationer, er efterspørgs-
len på disse meget afhængig af prisen.  

48. Det skyldes at flere forretningsrejsende er blevet 
mere priselastiske, og især på de korte ruter, foretrækker pris frem for serviceniveau49

Figur 7: Årlig vækst i premiumtrafik relativt til economy class og verdenshandelen:  

.  

 
Kilde: http://www.iata.org/NR/rdonlyres/1F7ED092-F385-4F55-8051-87E3BEB7924C/0/Premium_Monitor_Jul09.pdf 

Grafen til venstre viser udviklingen i passagertrafikken på hhv. economy og business/first 
class fra januar 2007 til juni 2009. Her ses det tydeligt at salget af premium billetter er blevet 
betydeligt hårdere ramt af den økonomiske krise relativt til economy class. På grafen til højre 
ses at udviklingen i salget af premiumbilletter siden medio 2008 har været tæt korreleret med 
væksten i verdenshandlen, dog med lidt større fald i premium trafikken. Begge grafer indike-
rer at flere forretningsrejsende har valgt at ”trade ned” til economy class under den økonomi-
ske krise, hvor mange virksomheder har haft fokus på omkostningsminimering. Geografisk er 
de største markeder for premium trafik på verdensplan hhv. internt i Europa og over Nordat-

                                                 
47 Hanlon: Global Airlines – Competition in a Transnational Industry, side 25 
48 Hanlon: Global Airlines – Competition in a Transnational Industry, side 36 
49 Hanlon: Global Airlines – Competition in a Transnational Industry, side 36 
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lanten, begge vigtige markeder for SAS. I de første syv måneder af 2009 er premium trafik-
ken faldet med 27,5% indenfor Europa og 15,8% over Nordatlanten50. De mindre fald på de 
lange ruter er et generelt fænomen og skyldes at komfortniveauet under en lang rejse kan væ-
re en faktor for, hvor veludhvilede medarbejderne er når de kommer frem og skal udføre deres 
arbejde. I overensstemmelse med denne påstand forventer IATA, at premium trafikken sand-
synligvis kan genvinde sine markedsandele på de interkontinentale ruter, om end måske til 
lavere yields, hvorimod faldet på de korte ruter anses som en del af en vedvarende tendens51

 

. 

3.1.4 Teknologiske forhold: 
Den teknologiske udvikling har især i det seneste årti muliggjort en række besparelser for 
luftfartsindustrien. I takt med udbredelsen af Internettet kan funktioner som bestilling af bil-
letter og check-in udføres af kunderne direkte på hjemmesiden, hvorved de administrative 
opgaver for selskaberne er reduceret betragteligt. Desuden giver Internettet mulighed for at 
kunderne selv kan skræddersy deres rejse mht. afrejsetidspunkter, mellemlandinger og for-
plejning uden at optage personales tid. For at optimere anvendelsen af IT samarbejder med-
lemmerne af alliancerne, for SAS’ vedkommende Star Alliance, om at udvikle effektive og 
kompatible IT-systemer, der kan administrere bonusprogrammer, foreslå de mest optimale 
rejser for kunderne mv.  

Udover effektiviseringer og besparelser udnyttes den teknologiske udvikling også som et 
konkurrenceparameter luftfartsselskaberne imellem. For eksempel planlægger SAS fra 2010 
at tilbyde gratis Internetopkobling til business-class passagerer på de oversøiske ruter52

 

.  

Samlet set kan det ud fra PEST-analysen konkluderes at udviklingen i luftfartsmarkedet i høj 
grad er styret af udviklingen i verdensøkonomien, men er betydeligt mere volatil, hvorfor luft-
fartsselskaberne rammes særdeles hårdt i krisetider. Især salget af de profitable premium bil-
letter, er blevet hårdt ramt under den finansielle krise, hvilket kan blive problematisk for net-
værksselskaber som SAS på lang sigt, hvis de kunder der er ”tradet ned” ikke vender tilbage. 

                                                 
50 IATA: Premium Traffic Monitor – July 2009, side 4 
51 IATA: Premium Traffic Monitor – July 2009, side 3 
 
52 Epn.dk 17. marts 2009: Internet i SAS-fly næste år 
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3.2 Porters Five Forces: 
Porters Five Forces anvendes til at analysere luftfartsindustrien, fordi den tager udgangspunkt 
i branchens væsentligste interaktioner til interessenter, der påvirker luftfartsselskabernes kon-
kurrenceevne, ligesom den interne konkurrencesituation i branchen behandles. 

Analysen gælder som udgangspunkt på brancheniveau, men med fokus på SAS og de speci-
fikke forhold, som påvirker selskabets strategiske position. 

3.2.1 Truslen fra nye indtrængere: 
En undersøgelse af nye indtrængere i de første år efter liberaliseringen af luftfarten i EU, viste 
at overlevelsesraten for nye udbydere var lav, og at de etablerede netværksselskaber havde 
tendens til først at reagere på de nye aktører, efter de havde udviklet sig til en reel trussel, 
(Marin 1998)53

Den lave overlevelsesrate indikerer en branche med betydelige adgangsbarrierer.  

. 

 

En af de ældste og mest omtalte adgangsbarrierer på det europæiske luftfartsmarked er stats-
støtte. Historisk set har flere af de nationale luftfartsselskaber været beskyttet af protektionis-
me. Særligt omdiskuteret har været den italienske regerings beskyttelse af Alitalia, der siden 
opstarten i 1946 har været plaget af dårlig økonomisk performance, men er blevet holdt i live 
af bl.a. jævnlige kapitalindskud og lån fra staten54. De skandinaviske regeringers ejerskab af 
SAS i de seneste 10-15 år er karakteriseret som relativt passivt55

 

, men kapitalforhøjelsen i 
forbindelse med lanceringen af ”Core SAS” antyder, at også de skandinaviske regeringer er 
villige til at investere direkte med henblik på at sikre den fremtidige trafikbetjening af de 
skandinaviske markeder. 

En forudsætning for at trænge i på luftfartsmarkedet er kapital. Luftfart er en forholdsvis kapi-
talintensiv industri, især for nye indtrængere der ønsker at eje deres anlægsaktiver. Mulighe-
den for leasing af passagerfly gør dog at nyopstartede selskaber kan anskaffe sig konkurren-
cedygtige fly, selv med et relativt begrænset kapitalgrundlag.  

 

                                                 
53 Ng & Seabright: Competition, Privatisation and productive efficiency: Evidence from the Airline Industry, 
side 599 
54 Jyllands Posten 18. September 2008: Italien suspenderer fusionskontrol 
55 Copenhagen Economics (maj 2009): Der er noget i luften, side 34 
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Den nok væsentligste hindring for at nye selskaber kan trænge ind på luftfartsmarkedet eller 
at eksisterende selskaber kan udvide rutenetværket er adgangen til starts- og landingstids-
punkter, kaldet ”slots”. Tildelingen af slots er baseret på såkaldte ”grandfather rights”, hvor et 
selskab kan beholde sine slots, så længe de udnyttes mere end en fastlagt grænse, typisk 
80%56. I de ”primære” lufthavne ved mange europæiske storbyer er slots en begrænset res-
source, hvorfor selskaber med ”grandfather rights” har en betydelig konkurrencemæssig for-
del. Systemet favoriserer de tidligere statsejede selskaber i deres hjemlande og er i flere om-
gange blevet kritiseret af bl.a. konkurrencemyndigheder samt bestyrelsesformanden for Vir-
gin Richard Branson, der har foreslået at ”grandfather rigths” afskaffes eller som minimum 
begrænses til 10-15 år57

I SAS’ tre hubs Kastrup, Arlanda og Gardermoen vurderes der ikke at være væsentlige kapa-
citetsproblemer indenfor overskuelig fremtid

.      

58, hvorfor nye indtrængere har mulighed for at 
konkurrere med SAS på hjemmemarkedet. Dette har også været tendensen det seneste år med 
Nowegians og Transavias ekspansion i Københavns Lufthavn, samt nyheden om at det 
Lufthansaejede lavprisselskab Germanwings åbner sin første rute til København i marts 
201059

 

. 

3.2.2 Leverandører: 
I dette afsnit vil jeg behandle tre forskellige typer af leverandører, som alle er af væsentlig 
betydning for luftfartsindustrien, herunder SAS. Disse tre er flyproducenter, medarbejdere og 
lufthavne. 

 

3.2.2.1 Flyproducenter: 
Markedet for større passagerfly til kommerciel luftfart kan næsten karakteriseres som et duo-
pol mellem europæiske Airbus og amerikanske Boeing. Målt på antal ordrer, har de to produ-
center i de senere år ligget meget lige, men på verdensplan er der stadig over dobbelt så man-
ge Boeing i drift, som følge af Airbus’ senere indtræden på markedet. 

  

SAS’ flyflåde består af både Airbus og Boeing, dog med Boeing som den klart dominerende. 
Med kun to betydende leverandører er SAS’ forhandlingsposition meget afhængig af efter-

                                                 
56 Hanlon: Global Airlines – competition in a transnational industry, side 224 
57 Hanlon: Global Airlines – Competition in a Transnational Industry, side 225 
58 Dansk Luftfart 2015 – muligheder og udfordringer, side 99 
59 Politiken 18. september 2009: Lufthansa sender lavprisfly til København  
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spørgslen hos de to producenter. Som følge af den finansielle krise, har Airbus og Boeing 
begge fået annulleret flere allerede indgåede ordrer på især de største flytyper60

SAS er i besiddelse af en relativt gammel flyflåde med en gennemsnitsalder på ca. 9 år, hvor 
f.eks. lavprisselskabet Ryanairs flyflåde til sammenligning er 2,7 år i snit. SAS vurderer dog 
at behovet for investeringer i nye fly på mellemlang sigt er lavt og at udskiftningen af største-
delen af flyflåden vil blive påbegyndt omkring 2014, afhængig af hvornår en ny type mere 
brændstoføkonomiske fly kommer på markedet

, hvorfor de 
må antages at være forhandlingsvillige, hvis et luftfartsselskab overvejer at placere en større 
ordre. På nuværende tidspunkt er i SAS dog i en situation hvor de forsøger at reducere kapaci-
teten, hvorfor et større indkøb af nye fly ikke synes sandsynligt.  

61

 

.  

3.2.2.2 Medarbejdere: 
I ”Core SAS” vurderes SAS at have et omkostningsgab i forhold til hovedkonkurrenterne på 5 
mia. SEK62. Dette gab skulle ifølge planen lukkes af besparelser på ca. 4 mia. SEK, heraf 1,3 
mia. på forbedrede overenskomster, svarende til 12% af omkostningerne på området. I første 
omgang forhandlede parterne sig frem til en lønnedgang på 6%63, men efter det skuffende 
regnskab for 1. halvår 2009, har ledelsen meldt ud, at det er livsnødvendigt for selskabet at 
personaleomkostningerne reduceres med 20%, og nye forhandlinger med fagforeningerne 
blev indledt64. SAS’ høje personaleomkostninger sammenkædes bl.a. med det generelt høje 
lønniveau i Skandinavien, men ifølge ledelsen i SAS har de to andre nordiske selskaber Nor-
wegian og Finnair hhv. 30% og 10-15% lavere omkostninger65

 

. Dette indikerer at det er mu-
ligt at drive et omkostningseffektivt luftfartsselskab i Skandinavien, men det er afgørende at 
minimere lønudgifterne. 

Især forhandlingerne med det danske kabinepersonale (CAU) har været problematiske for 
SAS og ved denne afhandlings cut-off dato er forhandlingerne strandet66

                                                 
60 Ritzau 3. April 2009: Superjumboen i økonomisk modvind 

. I den forbindelse 
har begge parter fremsat alternative forslag til at redde SAS. 

61 SAS Annual Report 2008: side 29 
62 Core SAS - Analyst material Q4 2008, side 13 
63 TV2-Finans 6. Juli 2009: SAS: Kabinepersonale godkender lønnedgang 
64 Berlingske Tidende 8. September 2009: SAS-forhandlinger strandet 
65 Direkt 23. Juli 2009: SAS: Formand truer dansk personale med flytning af jobs 
66 Berlingske Tidende 8. September 2009: SAS-forhandlinger strandet 
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Koncernchef Mats Jansson og bestyrelsesformand Fritz Schur har indikeret, at en flytning af 
trafik fra København til Stockholm kunne være en mulighed67, pga. lavere lønniveau og mere 
medgørlige fagforeninger i Sverige. På den anden side har CAU foreslået SAS at oprette et 
lavprisselskab med fokus på rene turistdestinationer68. Analytikere vurderer dog begge forslag 
som urealistiske, da en main hub i Stockholm vil medføre længere afstande til destinationer i 
Syd- og Mellemeuropa, mens SAS slet ikke er gearet til at konkurrere på lavprismarkedet 
grundet omkostningsstrukturen, organisationen og den gamle flyflåde69

 

.  

Et andet middel til at nedbringe lønomkostningerne kunne være gennem outsourcing. Omfan-
get af outsourcing i luftfartsbranchen har hidtil været meget begrænset, og mest omhandlet 
servicefunktioner, som behandling af klager, drift af call-center og IT-support, primært til 
Asien70. Det forventes dog at flere selskaber i fremtiden vil eksportere jobs til lavtlønslande. 
SAS har i et vist omfang forsøgt dette, ved ansættelse af kinesisk kabinepersonale på dansk-
registrerede fly til Kina. Dette forårsagede et sagsanlæg fra CAU og en bøde på 900.000 
DKK, som dog senere blev omstødt71. Spørgsmålet om udenlandsk bemanding på danske 
flyvninger var desuden et af de væsentligste stridspunkter i 1. runde af lønforhandlingerne, 
hvor CAU tilbød en dobbelt så stor lønnedgang som krævet af SAS, mod at få garanti for 
dansk bemanding på ruter med udgangspunkt i Danmark72

 

. SAS’ afviste dette tilbud, hvilket 
signalerer at SAS seriøst overvejer at outsource flere arbejdsopgaver i fremtiden. 

Når man vurderer medarbejdernes forhandlingsstyrke i SAS må man også medtage strejkeret-
ten. Hvis en faggruppe i SAS strejker kan det lamme trafikken i store områder, hvilket hurtigt 
vil vække offentlighedens interesse for konflikten. Der har historisk været flere fortilfælde 
med strejker i SAS og det må anses som realistisk at de ansatte vælger at benytte strejkeretten, 
når overenskomsten mellem SAS og CAU skal genforhandles i 2010. 

 

3.2.2.3 Lufthavne: 
Som et led i ”Core SAS” er antallet af ruter direkte fra Sverige og Norge til destinationer uden 
for Skandinavien blevet reduceret og Københavns Lufthavn anvendes i større udstrækning 

                                                 
67 Berlingske Tidene 24. Juli 2009: Svært for SAS at nedprioritere København 
68 Ritzaus Bureau 28. Juli 2009: SAS-ansatte vil have lavprisfly 
69 TV2-Finans 28. Juli 2009: SAS ikke gearet til lavpris 
70 Hanlon: Global Airlines – Competition in a Transnational Industry, side 42 
71 Newspaq 17.april 2008: SAS: Kinesisk personale skal være fra Kina 
72 Direkt 6. Juli 2009: SAS: Kabinepersonale godkender lønnedgang 
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som ”main hub”73. Derfor vil diskussionen af SAS’ forhandlingsstyrke overfor lufthavne pri-
mært omhandle Københavns Lufthavn. Københavns Lufthavn har som tidligere nævnt mono-
pollignende status i Østdanmark, hvorfor SAS ikke har nærliggende alternativer, hvis Køben-
havns Lufthavn vælger at hæve taksterne. Omvendt er Københavns Lufthavn også afhængig 
af SAS, som den absolut største kunde og en evt. flytning af SAS-ruter fra København til de 
andre hubs i Stockholm og Oslo vil være et stort tab for Københavns Lufthavn. Det er f.eks. 
kommet til udtryk ved en omlægning af afgiftssystemet i Københavns Lufthavn, der favorise-
rer SAS, da afgiften for transferpassagerer reduceres74

På trods af krisen i den internationale luftfart er konkurrencen i Københavns Lufthavn, siden 
efteråret 2008, blevet intensiveret. Det skyldes at de tre lavprisselskaber Norwegian Air, 
Transavia og Cimber Sterling har åbnet en lang række ruter i København. Desuden åbner Kø-
benhavns Lufthavn fra sommeren 2010 en ny lavpristerminal, Swift, bl.a. med den hensigt at 
få Europas største lavprisselskab Ryanair til København

.  

75

 

, hvilket må forventes at øge kon-
kurrenceintensiteten på mange ruter til og fra København. Senest har lavprisselskaberne dog 
udtalt sig negativt om ekspansion i København, pga. det nye afgiftssystem, men i hvor høj 
grad der er tale om forhandlingstaktik er svært at vurdere.  

3.2.3 Kunder: 
Ved diskussionen af kundernes forhandlingsstyrke, sonderes mellem privatkunder, der for-
trinsvis efterspørger economy class billetter, og forretningsrejsende, der efterspørger premium 
billetter. 

 

Privatkunderne er pristagere og deres forhandlingsstyrke består i at vælge det luftfartsselskab 
der bedst matcher deres behov ud fra udbuddet på bl.a. Internettet og trykte medier. De er 
desuden relativt prisfølsomme med en efterspørgselselasticitet på -1,376. Dermed er privat-
kunderne den naturlige målgruppe for lavprisselskaberne, som med deres ekspansive strategi 
har intensiveret konkurrencen om privatkunderne. Dette har betydet at SAS i første kvartal af 
2009 har mistet markedsandele til lavprisselskaberne indenfor privatkundesegmentet. Det er 
dog SAS’ forventning, at kunderne vil vende tilbage af sig selv når markedet vender77

 

.  

                                                 
73 Jyllands-Posten 12.maj 2009: SAS krymper i Skandinavien 
74 Jyllands-Posten 15. September 2009: Lufthavnsrabat til SAS 
75 Take Off 15. april 2009: Lavpristerminal må vente mindst et år endnu 
76 Luftfarten i Skandinavien, side 111 
77 Jyllands-Posten 15. maj 2009: SAS taber mere end konkurrenter 
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Ifølge IATA (2002) er businessclasspassagererne de klart mest profitable med en operating 
ratio78 på 129% mod 105% for economy class79. Desuden er de forretningsrejsende karakteri-
seret ved en relativt lav prisefterspørgselselasticitet på -0,980

I henhold til ”Core SAS” vil SAS i højere grad fokusere på businesssegmentet og allerede i 1. 
kvartal 2009 forbedredes yield med 5,3% justeret for valutakurseffekter

, hvilket gør segmentet yderst 
interessant for netværksselskaber som SAS.  

81, hvorefter det har 
været relativ stabilt82. Denne tendens er modsat den globale udvikling hvor der hidtil i 2009 
har været stort pres på yields i luftfartsindustrien, fordi mange kunder ”trader ned” til billigere 
billettyper. Udviklingen i yield indikerer at SAS har en loyal base af businesspassagerer, som 
prioriterer serviceniveauet i højsædet, selv når der er lavkonjunktur. At SAS i højere grad end 
konkurrenterne kan holde på businesspassagererne, skyldes bl.a. at de igennem mange år har 
opbygget et stærkt brand, der forbindes med et højt serviceniveau. Ligeledes er SAS kendt for 
en høj punktlighed, hvilket kan være et vigtigt parameter for travle forretningsrejsende. Senest 
i september 2009 blev SAS kåret til den mest punktlige større udbyder i Europa83

  

. 

Nogle af de forretningsrejsendes loyalitet overfor SAS skyldes desuden storkundeaftaler. SAS 
indgår individuelle aftaler med større virksomheder og organisationer, som bl.a. kan indehol-
de mængderabatter, specielle regler for grupperabatter og fordele hos de øvrige Star Alliance 
selskaber84. Storkunderne har naturligvis forhandlingsstyrke til at forlange lavere priser, men 
samtidig sikrer det SAS en forholdsvis fast indtjening og en relativt høj andel af businesspas-
sagerer. Specifikationerne i storkundeaftalerne afviger for de enkelte luftfartselskaber og SAS 
er blevet kritiseret af flere kunder for ikke, som flere konkurrenter, at sænke brændstoftillæg-
get på trods af de store fald i olieprisen85

 

. Sådanne forhold kan risikere at få negativ indflydel-
se når aftalerne skal genforhandles.        

3.2.4 Substitutter: 
På længere afstande og i svært fremkommeligt terræn har luftfartstrafikken en naturlig kon-
kurrencemæssig fordel frem for andre transportformer som fx tog og bil. Skandinavien, især 
Sverige og Norge, er karakteriseret ved en lav befolkningstæthed, og i sammenligning med 
                                                 
78 Omsætning i procent af omkostninger 
79 Hanlon: Global Airlines – competition in a transnational industry, side 36 
80 Luftfarten i Skandinavien, side 111 
81 SAS Group: Interim Report January - March 2009, side 14 
82 SAS analyst material Q2-2009, side 21 
83 SAS Pressemeddelelse 15. september 2009: SAS remains Europe’s most punctual Major Airline  
84 Dif.dk 08. Januar 2009: DIF fortsætter aftalen med SAS 
85 Business.dk 11. februar 2009: SAS-storkunder raser over olietillæg 
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Centraleuropa er udbuddet af højhastighedstog og motorvejsnetværket ikke lige så udviklet86. 
Dermed står SAS på sine hovedmarkeder i en fordelagtig konkurrencesituation overfor alter-
native transportformer. Især på udenrigsruter, men også længere indenrigsruter, specielt i 
Norge pga. det svært fremkommelige terræn87

Udover andre transportformer kan flytrafik substitueres med fx telekonferencer, der gør det 
muligt at holde møder med forretningsforbindelser andre steder i verden og dermed kunne 
begrænse omkostningerne til flybilletter og tidsforbruget ved rejseaktivitet. Et studie blandt 
store internationale virksomheder konkluderer dog at telekonferencer mv. primært har deres 
anvendelse i daglige rutinespørgsmål, mens større og mere komplekse beslutninger kræver 
personlig kontakt

.  

88

 

. 

3.2.5 Konkurrenceintensitet: 
Som tidligere nævnt har det europæiske marked for luftfart siden dereguleringen i 1993 trans-
formeret sig fra at være et meget fragmenteret marked med de statsejede luftfartsselskaber, 
som de absolut dominerende aktører, til at være et marked med langt flere aktører og intens 
priskonkurrence. Netværksselskabernes reaktion på den nye konkurrencesituation har bl.a. 
været at samarbejde i alliancer. 

I dette afsnit vil SAS’ konkurrencesituation blive diskuteret, først overfor lavprisselskaberne 
og dernæst overfor en række andre europæiske netværksselskaber. Endelig vil det blive disku-
teret hvordan alliancedannelen påvirker de deltagende selskabers værdiskabelse.   

 

3.2.5.1 Lavprisselskaber: 
Konceptet med at tilbyde lavprisflyvninger startede i USA og bredte sig til Europa i starten af 
90’erne i takt med dereguleringen af det europæiske luftfartsmarked. Især i det nye årtusinde 
har lavprisselskaberne indtaget en betydningsfuld position på luftfartsmarkedet og i 2008 ud-
gjorde lavpristrafikken 35% af den interne europæiske rutetrafik89

Nøglebegrebet i lavprisselskabernes forretningskoncept er simplicitet. Det kommer bl.a. til 
udtryk ved, at der ikke er nogen klasseinddeling, der anvendes kun en eller få flytyper og ud-
buddet af serviceydelser er meget begrænset. Desuden benytter lavprisselskaberne sig typisk 
af et simplificeret rutenetværk med punkt-til-punkt flyvninger imellem sekundære lufthavne, 

. 

                                                 
86 SAS Group November 2004: Luftfarten i Skandinavien – værdi og betydning, side 19 
87 SAS Group November 2004: Luftfarten i Skandinavien – værdi og betydning, side 15-16 
88 Hanlon: Global Airlines – competition in a transnational industry, side 37 
89 Business.dk 9. Maj 2009: Lavprisselskaber ekspanderer sig ud af krisen 
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der er billigere at benytte end de primære lufthavne, der fungerer som hubs for netværkssel-
skaberne. Fordelene ved at flyve punkt-til-punkt frem for et ”hubs and spokes” netværk er 
bl.a. at man ikke skal vente på bagage og transitpassagerer fra evt. forsinkede fly og dermed 
kan reducere den tid flyene ikke er i luften. Dette resulterer i at lavprisselskaberne ofte har en 
høj punktlighed90

      

. 

Som en konsekvens af den økonomiske krise og den heraf følgende nedgang i flytrafikken har 
SAS i lighed med flere andre netværksselskaber valgt at nedsætte kapaciteten og fokusere på 
de mest profitable ruter. Som en del af ”Core SAS” er målsætningen at reducere antallet af 
ruter fra 200 til 124 inden udgangen 201091

Lavprisselskabernes strategi under den økonomiske krise har derimod været at udvide kapaci-
teten og rutenettet, for dermed at kunne vinde yderligere markedsandele. Tendensen ventes at 
blive mere markant i løbet af 2009 og 2010 hvor fx Ryanair har annonceret at de fortsætter 
ekspansionen på de europæiske markeder for fuld kraft og Norwegian vil åbne en lang række 
ruter på det skandinaviske marked

, samt reducere flyflåden fra 298 til 217. 

92

Nedenfor er opstillet en tabel med tal for væksten og kapacitetsudnyttelsen for SAS og tre 
lavprisselskaber, der alle har etableret hubs i skandinaviske lufthavne. Tallene følger til IA-
TA’s regnskabsår 08/09, der løber fra april 2008 til marts 2009 og er udvalgt på baggrund af 
især Ryanair og Transavias meget begrænsede offentliggørelse af data. Derfor kan tallene for 
lavprisselskaberne heller ikke sammenlignes direkte med tallene fra netværksselskaberne, der 
gælder frem til 2. kvartal 2009, for at være så opdaterede som muligt.   

.  

Tabel 3: Udvalgte tal for SAS og 3 lavprisselskaber (april08-marts09) 

  SAS Ryanair Transavia Norwegian 

Omsætningsvækst 1,32% 8,40% 11,68% 42,57% 

Passagervækst -4,35% 14,93% 1,50% 21,19% 

Vækst i flyflåde -3,70% 11,04% 0,00% 21,21% 

Load factor 69,9% 81% 84% 78,1% 

kilde: Egen tilvirkning ud fra årsrapporter og kvartalsmeddelelser 
 

Tabellen viser at SAS i modsætning til de tre lavprisselskaber har haft en negativ vækst i an-
tallet af passagerer og deraf har valgt at tage en række mindre profitable fly ud af drift, hvor-
imod Ryanair og Norwegian har haft betydelig nettotilgang af nye fly. 
                                                 
90 Hanlon: Global Airlines – competition in a transnational industry, side 58 
91 SAS annual report 2008: side 9 
92 Business.dk 9. Maj 2009: Lavprisselskaber ekspanderer sig ud af krisen 
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Load factoren viser dog at SAS’ grounding af fly ikke har været tilstrækkelig til at opnå en 
kapacitetsudnyttelse, der er nær så effektiv som for lavprisselskaberne, hvilket dog skal sam-
menholdes med at SAS har en højere fortjeneste pr. kunde end lavprisselskaberne. Ligeledes 
følger flere lavprisselskaber en strategi med at overbooke sine flyvninger i forventning om at 
nogle kunder udebliver. Denne strategi modstrider med SAS’ strategi om gennemskuelighed, 
højt serviceniveau og fokus på forretningsrejsende.  

 

3.2.5.2 Netværksselskaber: 
Netværksselskaberne følger som udgangspunkt en ”hub and spokes” strategi hvor en eller få 
lufthavne anvendes som knudepunkt for forbindelsen mellem selskabets øvrige destinationer. 
En af gevinsterne ved ”hubbing” er af trafikdensiteten (forholdet mellem trafikmængden og 
netværkets størrelse)93 forbedres94

Alle de toneangivende netværksselskaber indgår i en af de tre alliancer Star Alliance, Sky 
Team og OneWorld, hvor SAS, som medlem af Star Alliance, har medlemmerne af Sky Team 
og One World som de primære konkurrenter. Der er dog ikke tale om at alliancerne agerer 
som én aktør i alle henseender, da fx SAS og Lufthansa konkurrerer direkte på nogle ruter 
mellem Skandinavien og det øvrige Europa. Lufthansa har endda valgt at ekspandere i Skan-
dinavien som konsekvens af SAS’ nedlukning af ruter

. Ved øget densitet kan selskaberne indsætte større og mere 
brændstofeffektive fly eller forbedre kapacitetsudnyttelsen og dermed reducere driftsomkost-
ningerne. Ifølge McShane og Windle (1989), fører en 1% øgning i ”hubbing” til et fald i en-
hedsomkostninger på 0,11%.    

95.  Dermed opretholdes rutenettet in-
denfor Star Alliance, men SAS’ dominans på det skandinaviske marked trues yderligere96

 

.  

Til at analysere SAS’ position på markedet blandt netværksselskaberne og især den seneste 
udvikling er opstillet en tabel med trafik data for SAS og fire andre netværksselskaber, der 
alle har deres hovedfokus på det europæiske luftfartsmarked. I parentes er angivet forkortelser 
for de alliancer de respektive selskaber tilhører.  

 

 

                                                 
93 Trafikdensiteten kan bl.a. måles som Passagerkilometer fløjet divideret med antal destinationer serviceret  
94 Hanlon: Global Airlines – competition in a transnational industry, side 208 
95 TV2-Finans 30. April 2009: Lufthansa vil tage skandinaviske passagerer 
96 Erhvervsbladet 12. September 2008: SAS: Lufthansa søger overtagelse 
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Tabel 4: Luftfartsnøgletal for 5 netværksselskaber (juli08-juni09) 
  SAS  Lufthansa Air France - KLM British Airways Finnair 
  (Star A.) (Star A.) (Sky Team) (One World) (One World) 
Available seat km. (ASK) 39.187 193.654 258.791 147.259 28.182 
Vækst i ASK -6,0% 1,7% -0,4% -1,7% -0,4% 
Revenue passenger km. (RPK) 27.335 149.658 205.957 113.363 21.481 
Vækst i RPK -10,2% -1,3% -1,4% -3,3% 2,5% 

Load factor 69,8% 77,3% 79,6% 77,0% 76,2% 

kilde: Egen tilvirkning ud fra trafiktal på selskabernes hjemmesider     

 

Tabellen viser at SAS skiller sig ud fra konkurrenterne, hovedsagligt i negativ retning. De 
konkurrerende selskaber har fra juli07-juni08 til juli08-juni09 holdt kapaciteten relativt kon-
stant, mens SAS som tidligere beskrevet har reduceret kapaciteten fra februar 2009. Kapaci-
tetsnedsættelsen har dog ikke kunnet matche faldet i efterspørgslen, da RPK er faldet med 
10,2%. Tendensen med større fald i RPK end ASK er gældende for alle selskaberne med und-
tagelse af Finnair og indikerer at den økonomiske krise har ramt luftfartsbranchen hårdere end 
forventet, samt at det er svært at tilpasse udbuddet hurtigt til efterspørgslen, bl.a. fordi flybil-
letter sættes til salg lang tid før de udnyttes. Forholdet mellem RPK og ASK er udtrykt i load 
factoren, som viser at det ikke kun er overfor lavprisselskaberne, at kapacitetsudnyttelsen i 
SAS er usædvanligt dårlig, på trods af at SAS har gjort en relativt større indsats for at tilpasse 
kapaciteten. En af forklaringerne på den lave load factor er, at SAS har været relativt tilbage-
holdende med at sælge usolgte sæder til discountpris tæt på afrejsedatoen. Dog gennemførte 
SAS fra 19.-30. august 2009 en succesfuld lavpriskampagne, hvor onlinesalget steg med 40% 
i forhold til normalt97

 

. På denne baggrund kunne et mere regulært salg af lavprisbilletter være 
et middel til at forbedre kapacitetsudnyttelsen. Omvendt vil der være risiko for at kunderne vil 
afvente med at købe billetter til fuld pris, hvilket kan skabe en negativ udvikling i yield og 
devaluere de loyale kunders opfattelse af SAS-brandet. 

Ser man på de absolutte tal for RPK og ASK er det tydeligt, at SAS størrelsesmæssigt ikke 
kan konkurrere med de største europæiske netværksselskaber. Derfor er det vigtigt at SAS 
fokuserer på at være stærke på globale nichemarkeder, som f.eks. mellem Skandinavien og de 
vigtigste businessdestinationer rundt omkring i verden. SAS’ størrelse gør dem desuden til et 
muligt opkøbstarget for de største europæiske netværksselskaber, hvis de ønsker at opnå do-
minans over det skandinaviske luftfartsmarked.                 

                                                 
97 SAS Pressemeddelelse 2. september 2009: Rekordsalg for SAS lavprisbilletter 
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3.2.5.3 Alliancedannelsen på luftfartsmarkedet: 
Luftfartsindustrien fragtede i 2008 på verdensplan 1,78 mia. passagerer98. Heraf fløj 72,5% 
med selskaber der er medlem af en af de tre dominerende alliancer: Star Alliance, SkyTeam 
eller Oneworld. Alliancerne består hovedsagligt af netværksselskaber, mens lavprisselskaber-
ne, som udgangspunkt følger en ”go it alone” strategi. Af de største netværksselskaber er det 
kun Emirates der valgt at stå udenfor alliancerne, med de argumenter at alliancerne er øde-
læggende for konkurrencen, samt at de kollektive aftaler på allianceniveau begrænser især de 
mindre medlemmers handlefrihed99

  

. 

Der har i en lang årrække været horisontale alliancer i luftfartsindustrien. Før liberaliseringen 
og før konkurrencemyndighederne gjorde en indsats imod dem, var der mange aftaler hvor to 
eller flere selskaber delte specifikke ruter imellem sig og delte den samlede overskud efter en 
aftalt fordelingsnøgle100. En sådan aftale eksisterer stadig mellem SAS og Lufthansa på ruter-
ne mellem Skandinavien og Tyskland, og er ikke blevet underkendt af konkurrencemyndig-
hederne, da flere lavprisselskaber også opererer på ruterne i mellem Tyskland og Skandina-
vien101

De globale alliancer der er opstået siden Star Alliances start i 1997, adskiller sig fra de ”gam-
le” alliancer ved at fokusere på samarbejde mellem selskaber, der opererer på forskellige ru-
ter. Dermed kan selskaberne tilbyde koordinerede rejser til mange flere destinationer over 
hele verden, igennem alliancepartnere. Ligeledes har alliancerne koordinerede bonuspro-
grammer og fælles lounges i lufthavnene, hvilket alt sammen forhøjer serviceniveauet overfor 
især businesskunderne.  

. 

 

De globale alliancer samarbejder primært på marketingsiden. Der kan fremføres to argumen-
ter for at der netop på marketingsiden er betydelige størrelsesfordele. Dels kan marketingom-
kostninger karakteriseres som ”sunk costs”, i modsætning til f.eks. køb af fly. Det betyder at 
der for det enkelte selskab er stor risiko forbundet med verdensomspændende marketingkam-
pagner, der kan skabe opmærksomhed om selskabet på hele dets rutenetværk. Ved at inddrage 
alliancens brand i deres markedsføring, kan medlemmerne fokusere på at promovere deres 

                                                 
98 http://en.wikipedia.org/wiki/Airline_alliances 
99 http://www.emirates.com/english/about/public_affairs/competition.aspx 
100 Hanlon: Global Airlines – competition in a transnational industry, side 308 
101Børsen 9. Januar 2006: SAS indgår ny aftale om alliance med Lufthansa 
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eget brand på hovedmarkederne og lukrere på partnernes markedsføring af alliancens brand 
på de mindre vigtige markeder. 

 

Den anden størrelsesfordel på marketingsiden er muligheden for at udnytte ”economies of 
scope”. Den mest konventionelle form for stordriftsfordele er ”economies of scale”, som er 
defineret ved at gennemsnitsomkostningerne pr. enhed falder når outputniveauet stiger. Erfa-
ringer har dog vist at der ikke er betydelige ”economies of scale” i luftfartsindustrien102

)()()( 2121 QCQCQQC +<+

. 
”Economies of scope” opstår derimod når omkostningen ved at producere flere produkter 
sammen er lavere end ved at producere hver for sig, hvilket også kan formuleres således: 

   

Ved at samarbejde i alliancer kan man gennemføre store marketingkampagner, der kommer 
ud til flere potentielle kunder, og betydelige kvantitetsrabatter i indkøb af reklameplads bety-
der at indkøb af ekstra reklameplads er relativt billigere, hvis man markedsfører sig på allian-
ceniveau. 

Størrelsesfordelen indenfor marketing udnyttes yderligere ved at udvikle og anvende fælles 
centraliserede IT-systemer, hvilket reducerer omkostningerne, samt fælles kundeloyalitets-
programmer, hvilket kan skabe præference for alle alliancens medlemmer blandt de enkelte 
selskabers loyale kunder. 

 

Mulighederne for samarbejdets omfang begrænses af konkurrencelovgivningen i de enkelte 
lande. F.eks. har EU-kommisionen indledt to seperate undersøgelser af samarbejdet mellem 
enkelte medlemmer i hhv. Star Alliance og Oneworld på de transatlantiske ruter103. Selska-
berne mistænkes for omfattende koordinering af reklamer, tidsplaner og rent operationelle 
aktiviteter på ruter mellem EU og Nordamerika, som i øvrigt er de ruter, hvor de tre store alli-
ancer med 82% af den samlede kapacitet er mest dominerende104

 

. EU-kommisionen har ikke 
noget bud på hvornår undersøgelsen vil være afsluttet grundet den store kompleksitet, men 
afgørelsen kan blive et vigtigt pejlemærke for hvor tæt samarbejdet indenfor alliancerne kan 
blive, før myndighederne skrider ind.     

                                                 
102Hanlon: Global Airlines – competition in a transnational industry, side 76 
103 Politiken.dk 20. april 2009: EU undersøger flyselskaber for fusk 
104 http://en.wikipedia.org/wiki/Airline_alliances 
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Ud fra brancheanalysen kan der samles op på nogle af de effekter, som ”Core SAS” har haft 
på SAS’ strategiske position hidtil.  

• Med reduktionen af kapaciteten har SAS forventeligt tabt markedsandele, men det har 
ikke endnu udmøntet sig i en forbedret kapacitetsudnyttelse, der er på et niveau langt 
under konkurrenternes.  

• Implementeringen af besparelserne er hidtil gået hurtigere end forventet, men udsig-
terne til at kunne gennemføre resterende besparelser, primært på personaleomkostnin-
gerne, er yderst usikre.  

• Strategien med at fokusere mere på de forretningsrejsende, har umiddelbart resulteret i 
højere yields på trods af faldende yields for luftfartsindustrien på verdensplan.  

 

3.3 SWOT-analyse: 
For at give et overblik over den strategiske analyses konklusioner opstilles en SWOT-analyse, 
der fremhæver SAS’ væsentligste styrker, svagheder, muligheder og trusler. 

3.3.1 Styrker: 
- SAS har igennem mange år oparbejdet et stærkt brand, især overfor businesssegmen-

tet. Dette underbygges af at yield er forbedret i forbindelse med kundeafgangen i det 
seneste år. 

- Medlemskabet i verdens største alliance Star Alliance giver adgang til et stort netværk 
af destinationer og mulighed for at tilbyde kunderne et attraktivt produkt med koordi-
nerede services. 

- Kapitaltilførslen af 6 mia. SEK har givet mulighed for at nedbringe gælden, samt i et 
vist omfang økonomisk råderum til at iværksætte initiativer, der på lang sigt kan for-
bedre koncernens profitabilitet. 

 

3.3.2 Svagheder: 
- Markant højere omkostningsniveau end konkurrerende selskaber, især lavprisselska-

ber, men også andre netværksselskaber. Især personaleomkostningerne skal nedbrin-
ges for at SAS skal blive konkurrencedygtig på lang sigt.  

- SAS befinder sig i en yderst konjunkturfølsom branche, som især i nedgangstider 
rammes hårdere end de fleste andre brancher. 

- SAS’ kapacitetsudnyttelse er væsentligt dårligere end konkurrenternes 
- SAS har en relativt gammel flyflåde, hvorfor der indenfor de næste 4-7 år, kræves på-

begyndt et større investeringsprogram for at bibeholde en konkurrencedygtig flyflåde. 
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3.3.3 Muligheder: 
- Hvis SAS er i stand til at gennemføre besparelserne fra ”Core SAS” kan SAS måske 

igen blive konkurrencedygtigt og udfordre de andre netværksselskaber på omkost-
ningsniveauet 

- Satsningen på forretningsrejsende kan sikre en øget profitabilitet, hvis det lykkes at 
udnytte kapaciteten bedre og samtidig sikre et rutenetværk til de vigtigste businessde-
stinationer. 

- Et salg af SAS til et af de store netværksselskaber kan måske forbedre værdiskabelsen 
- Outsourcing af arbejdsopgaver til lande med lavere omkostningsniveau. Dette gælder 

f.eks. ansættelse af udenlandsk personale, hvilket dog givetvis vil føre til uoverens-
stemmelser med de faglige organisationer  

 

3.3.4 Trusler: 
- Længden og omfanget af den økonomiske krise er afgørende for hvornår og hvorvidt 

SAS og den øvrige luftfartsindustri igen kan generere afkast til aktionærerne. 
- De relativt lave adgangsbarrierer i de skandinaviske lufthavne giver lavprisselskaberne 

mulighed for at udfordre SAS på deres kernemarkeder med en offensiv strategi 
- Hvis SAS ikke kan komme overens med fagforeningerne om en aftale med tilstrække-

lige reduktioner i lønniveauet, kan det blive vanskeligt at gøre SAS rentabelt på lang 
sigt. 

- Sikkerhedssituationen er en afgørende faktor for luftfartsindustrien, hvor fx terroran-
greb og ulykker skaber større frygt for at flyve og kan anspore myndighederne til at 
pålægge luftfartsselskaberne omkostningstunge sikkerhedsforanstaltninger 

- Hvis tendensen fortsætter med at kunderne i højere grad fokuserer på pris frem for 
serviceniveau kan SAS blive tvunget til at fokusere mere på lavprissegmentet, hvilket 
kan blive yderst vanskeligt grundet SAS’ omkostningsstruktur.              
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4 Regnskabsanalyse: 
Efter at have foretaget den strategiske analyse vil jeg nu analysere den historiske performan-
ce. Regnskabsanalysen tager udgangspunkt i de fem seneste årsrapporter fra SAS AB, hvilket 
vil sige regnskabsårene 2004-2008. Regnskabsåret for SAS følger kalenderåret. 

Analyseperioden på 5 år er valgt da den vurderes tilstrækkelig lang til at vurdere udviklingen i 
luftfartsbranchen, der har været kendetegnet ved væsentlige ændringer i konkurrencesituatio-
nen i de seneste år. Desuden foreligger der for regnskabsårene 2004-2008 regnskabsinforma-
tion udarbejdet efter de internationale regnskabsstandarder IFRS, hvilket gør regnskabstallene 
for de enkelte år sammenlignelige. De officielle regnskaber er vedlagt i bilag 1-4. 

 

4.1 Reformulering: 
Regnskaberne for SAS er reformuleret med udgangspunkt i principperne fra Jens O. Elling og 
Ole Sørensens lærebog: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang. Det 
overordnede formål med reformuleringen er at adskille drifts- og finansieringsaktiviteterne, 
både i resultatopgørelsen og balancen, samt at inkludere værdireguleringer, ført direkte på 
egenkapitalen i det officielle regnskab, i resultatopgørelsen.  

 

En af de væsentligste hændelser for regnskabstallene i analyseperioden er frasalget af Spanair. 
Fra 2007-regnskabet er aktiverne i Spanair opgjort som holdt for salg og dermed ikke inklude-
ret i resultatopgørelsen. Der foreligger ikke tilstrækkelig regnskabsinformation udskilt for 
Spanair i 2004-2006 til at korrigere disse år i regnskabsanalysen. Derfor må man være op-
mærksom på at faldende i bl.a. omsætning og omkostninger fra 2006 til 2007, i høj grad skyl-
des regnskabsmæssig støj. Desuden betyder udskillelsen af hotelkæden Rezidor i en IPO, at 
aktivmassen fra 2005 til 2006 er reduceret kraftigt, specielt efter indregning af operationel 
leasing.   

 

4.1.1 Indregning af dirty surplus poster: 
Som tidligere beskrevet indregnes alle værdireguleringer i den reformulerede resultatopgørel-
se, som en del af hhv. drifts- eller finansieringsaktiviteten. Dette sker på baggrund af analyser 
af egenkapitalopgørelsen for de enkelte år. 
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• Værdireguleringer vedrørende valutakursomregninger og hedgingreserver, vurderes at 
være naturlige effekter i forbindelse med drift af et internationalt luftfartsselskab og 
indregnes dermed i resultatopgørelsen som ”Anden totalindkomst, drift”. 

• Der er i flere omgange foretaget ændringer i regnskabspraksis med betydelige resul-
tatpåvirkninger til følge. Da korrektionerne er engangsposter klassificeres de i resul-
tatopgørelsen som ”usædvanlige poster”, således at de ikke påvirker nøgletalsanalysen 
af de vedvarende overskudskomponenter på en ikke retvisende måde. 

• Ændringer i ”fair value reserver” antages at vedrøre finansieringsaktiviteten og klassi-
ficeres under nettofinansielle poster, som ”Anden totalindkomst, finansiering”. 

• Egenkapitalopgørelsen indeholder ligeledes skattekomponenter. Disse indregnes i re-
sultatopgørelsen og allokeres på lige fod med den øvrige skat ud på drift og finansie-
ring. 

• Kapitaltilførsler o.l. er ikke en del af totalindkomsten da der er tale om transaktioner 
med ejerne. Derfor føres disse direkte på egenkapitalen. 

  

4.1.2 Klassifikation af leasing: 
I lighed med de fleste andre luftfartsselskaber leaser SAS en stor del af deres flyflåde. SAS 
tilstræber at 75% af flyflåden er leaset105

I SAS’ Årsrapport er forpligtigelserne til operationel leasing oplyst i noten ”Leasing commit-
ments”. Noten er opdelt på fire aktivgrupper, hvor forpligtigelsen for de første fem år oplyses 
enkeltvist, mens de øvrige år er summeret. Som vist i bilag 5 er leasingforpligtigelser for 
hvert enkelt år i analyseperioden tilbagediskonteret med en diskonteringsrente på 4%, da SAS 
oplyser at den gennemsnitlige rente for de finansielle leasingaktiver er 4,00%

. Heraf består langt størstedelen af operationel lea-
sing, hvorved en stor del af SAS’ aktiver ikke fremgår af balancen. For at kunne foretage en 
mere retvisende regnskabsanalyse af SAS, har jeg derfor valgt at reklassificere den operatio-
nelle leasing til finansiel leasing, der regnskabsmæssigt behandles som lånefinansierede køb. 

106

  

. Leasingydel-
serne efter år 5 er diskonteret med den forventede gns. længde af forpligtigelserne, baseret på 
forpligtigelsen i år 5, hvilket også er vist i bilaget. På baggrund af de tilbagediskonterede lea-
singforpligtigelser, kan åbningsværdien af samlede leasingforpligtigelse udregnes for hvert år. 

Nedenfor er den reklassificerede leasing fordelt ud på de relevante poster i hhv. resultatopgø-
relsen og balancen.  

                                                 
105 SAS Annual Report 2008, side 33 
106 SAS Annual Report, note 27 
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Tabel 6: Opdeling af operationel leasing (2004-2008): 

Leasingforpligtigelse 2004 2005 2006 2007 2008 
Gæld primo 35791 37863 41343 21740 17413 
Ydelse, fly 2689 3132 3526 2342 2282 
Ydelse, andet 1873 2106 2409 988 980 
Rente 1473 1584 1262 783 699 
Afdrag 3089 3654 4673 2547 2563 
Tilkøb 5161 7134 -14930 -1780 2679 
Gæld ultimo 37863 41343 21740 17413 17529 
  

    
  

Opdeling af gæld 2004 2005 2006 2007 2008 
Kort del af lang gæld 4562 5238 5935 3330 3262 
Anden gæld 33301 36105 15805 14083 14267 
Gæld ultimo 37863 41343 21740 17413 17529 
  

    
  

Leasingaktiv 2004 2005 2006 2007 2008 
Primo 35791 37863 41343 21740 17413 
Tilkøb 5161 7134 -14930 -1780 2679 
Afskrivninger 3089 3654 4673 2547 2563 
Ultimo 37863 41343 21740 17413 17529 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ydelsen for fly er oplyst i resultatopgørelsen, hvorimod ydelsen på den øvrige leasing ikke er 
oplyst i regnskabet. I stedet anvendes den budgetterede ydelse fra året inden, med den anta-
gelse at budgettet har holdt. Ydelserne antages tidligere at have været bogført som ”andre 
omkostninger”, hvorfor de fratrækkes denne post. Renteomkostningerne er fundet som den 
gns. gæld ganget med renten på 4%. Herefter er afdrag og tilkøb udregnet residualt.  

Leasinggælden er i balancen delt op med afdragene som ”kortfristet del af langfristet gæld” 
og resten som ”lån og andre langfristede forpligtigelser”. Til sidst er leasingaktiverne opgjort. 
Afskrivningerne er identiske med afdrag på leasingydelsen og er tillagt de bogførte afskriv-
ninger i resultatopgørelsen.    

 

4.1.3 Øvrige reformulerede poster: 
Resultat fra kapitalandele i associerede selskaber: De associerede selskaber, der er oplyst i 
note 6 i årsregnskabet for 2008, vedrører alle luftfartsrelaterede aktiviteter, og klassificeres 
derfor som en del af driften. 

 

Indkomst fra salg af fly af bygninger: Ifølge note 7 i årsregnskabet for 2008 indeholder 
posten primært køb og salg af fly. Dette anses som en naturlig og vedvarende aktivitet i et 
luftfartsselskab af SAS’ størrelse og klassificeres derfor som anden drift.   

 



Værdiansættelse af SAS AB  Jesper Færgegaard Nielsen 

Side 43 af 97 
 

 Skat: Ved opdelingen af skat på drifts- og finansieringsaktiviteterne er taget udgangspunkt i 
skatteskjoldet fra de nettofinansielle omkostninger med den svenske selskabsskat på 28%.  

Ligeledes beregnes 28% skat af resultateffekterne fra regnskabskorrektioner og anden drift, 
mens skatten for ikke-fortsatte aktiviteter er oplyst i noterne (note 11 i 2008). 

Residualbeløbet imellem skatten på finansiering, anden drift og usædvanlige poster og den 
bogførte skat i årsregnskabet samt på egenkapitalopgørelsen allokeres til driftsoverskuddet fra 
salg.  

Der er for SAS betydelig irregularitet i forholdet mellem resultatet og skattebetalingerne. Det 
skyldes ifølge noteoplysninger, bl.a. store fremførbare underskud og ikke-skattepligtige hhv. 
indtægter og omkostninger for de enkelte år. Jeg vurderer dog ikke ud fra disse noter, at kun-
ne allokere skattebetalingerne mere præcist end den anvendte metode, som i årene med over-
skud viser et naturligt forhold mellem resultat og skat, men i årene med underskud har meget 
lavt informationsniveau.    

 

Driftslikviditet: Det antages at 1% af nettoomsætningen er nødvendig som driftslikviditet. 
Den resterende del af posten ”kontanter og bankbeholdninger” opfattes som overskydende 
likviditet, der kan udloddes uden at påvirke den underliggende drift og er derfor klassificeret 
som et finansielt aktiv. 

 

Aktiver holdt for salg: Da disse aktiver, primært i Spanair, ikke relaterer til den fremtidige 
drift, klassificeres de som et finansielt aktiv. Det har dog den konsekvens i regnskabsanalysen 
at det giver et stort fald i den nettorentebærende gæld fra 2006 til 2007, selvom der ikke er 
tale om en regulær nedbringelse af gælden. Effekten af posten ”aktiver holdt for salg” udlig-
nes dog i nogen grad af ”forpligtigelser vedr. aktiver holdt for salg” der er klassificeret som 
rentebærende gæld. 
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4.1.3 Resultatopgørelse: 
På baggrund af de foretagne korrektioner opstilles herunder den reformulerede resultatopgø-

relse. 

Tabel 7: Reformuleret Resultatopgørelse (i MSEK)   2004 2005 2006 2007 2008 
Passageromsætning 

 
36.950 39.346 44.039 36.814 38.103 

Anden driftsomsætning 
 

21.143 16.155 16.738 13.784 15.092 
Nettoomsætning 

 
58.093 55.501 60.777 50.598 53.195 

Lønomkostninger 
 

-19.585 -18.163 -18.092 -16.897 -18.153 
Brændstofomkostninger 

 
-6.252 -8.121 -10.492 -7.554 -9.637 

Af- og nedskrivninger 
 

-5.935 -5.824 -6.637 -4.004 -4.154 
Andre driftsomkostninger 

 
-25.915 -21.431 -23.168 -20.140 -21.174 

Driftsomkostninger 
 

-57.687 -53.539 -58.389 -48.595 -53.118 
Driftsoverskud fra salg før skat 

 
406 1.962 2.388 2.003 77 

Skat af driftsoverskud fra salg 
 

-681 -621 -804 -671 -448 
Driftsoverskud fra salg efter skat 

 
-275 1.341 1.583 1.332 -371 

Resultat af andele i ass. Virksomheder 
 

162 117 59 32 -147 
Indtægter fra salg af fly og bygninger 

 
113 182 88 41 4 

Anden totalindkomst, drift 
 

-117 -1205 -831 861 -2756 
Resultat af anden drift 

 
158 -906 -684 934 -2.899 

Skat af anden drift 
 

-44 254 192 -262 812 
Anden drift efter skat 

 
114 -652 -492 672 -2.087 

Resultat for ikke-fortsatte aktiviteter 
  

664 4.807 -115 -5.032 
Skat af resultat for ikke-fortsatte aktiviteter 

  
-87 -231 -20 -273 

Effekt af ændret regnskabspraksis 
 

-320 1.468 -154 0 0 
Skat af effekt af ændret regnskabspraksis 

 
90 -411 43 0 0 

Usædvanlige poster efter skat 
 

-230 1.634 4.465 -135 -5.305 
Driftsoverskud 

 
-392 2.323 5.556 1.870 -7.763 

Indtægter fra beholdninger af andre værdipapirer 
 

1 50 -47 5 0 
Finansielle indtægter 

 
357 492 488 787 654 

Finansielle omkostninger 
 

-2.872 -3.049 -2.684 -1.824 -1.632 
Anden totalindkomst, finansiering 

 
0 0 508 -508 0 

Skat af finansielle poster 
 

704 702 486 431 274 
Nettofinansielle poster efter skat 

 
-1.810 -1.805 -1.249 -1.109 -704 

Koncernresultat 
 

-2.202 518 4.307 761 -8.467 
Minoritetsinteressernes resultatandel 

 
104 -50 555 3 19 

Totalindkomst   -2.098 468 4.862 764 -8.448 
 

Det der umiddelbart springer i øjnene er den negative resultatudvikling fra 2007 til 2008, 
hvoraf ca. 2/3 af underskuddet dog kommer fra ikke-fortsatte poster, herunder Spanair. Ud-
viklingen i den regnskabsmæssige performance vil blive analyseret i rentabilitetsanalysen. 

 

På baggrund af de foretagne korrektioner kan jeg ligeledes opstille den reformulerede balance.   
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4.1.4 Balance: 
Herunder er indsat den reformulerede balance for 2004 til 2008, hvoraf en række mindre be-
tydende poster er lagt sammen af pladsmæssige årsager.  

Tabel 8: Reformuleret balance (i MSEK)   2004 2005 2006 2007 2008 
Immaterielle anlægsaktiver 

 
3.246 3.862 2.932 1.226 1.092 

Grunde og bygninger 
 

26.720 27.428 8.141 7.873 8.089 
Fly 

 
29.624 29.369 25.160 20.753 20.780 

Øvrige materielle anlægsaktiver 
 

5.636 4.003 3.380 2.223 2.793 
Materielle anlægsaktiver i alt 

 
61.981 60.800 36.681 30.849 31.661 

Egenkapital i ass. Virksomheder 
 

691 1.214 1.012 1.063 622 
Udskudte skatteaktiver 

 
1.394 1.524 1.378 690 921 

Anlægsaktiver i alt 
 

67.312 67.400 42.003 33.828 34.296 
Lager og brugbare reservedele 

 
1.265 1.038 993 849 819 

Nettotilgodehavender fra ass. Virksomheder 
 

326 1.665 377 586 479 
Forudbetalte udgifter og periodeafgrænsninger 

 
2.070 1.775 1.137 1.071 1.010 

Tilgodehavender fra salg 
 

4.574 4.568 3.918 1.951 1.851 
Andre tilgodehavender 

 
2.735 3.892 2.767 2.637 2.661 

Driftslikviditet 
 

581 555 608 506 532 
Udskudte skatteforpligtigelser og skyldig skat 

 
-3.264 -3.716 -3.516 -3.760 -3.098 

Forudbetalte indtægter og periodeafgrænsninger 
 

-5.570 -5.449 -4.925 -5.169 -4.281 
Kreditorer 

 
-4.579 -4.358 -3.350 -2.108 -2.068 

Andre forpligtigelser 
 

-2097 -2045 -2080 -1700 -2794 
Ikke-indtjent omsætning 

 
-2.981 -3.038 -3.395 -3.842 -3.299 

Nettoarbejdskapital i alt 
 

-6.940 -5.113 -7.466 -8.979 -8.188 
Investeret kapital 

 
60.372 62.287 34.537 24.849 26.108 

  
     

  
Egenkapital til moderselskabets ejere 

 
11036 11504 16366 17130 8682 

Minoritetsinteresser 
 

8 577 22 19 0 
Koncernegenkapital 

 
11044 12081 16388 17149 8682 

Udstedte obligationer 
 

6.176 7.355 7.135 2.079 2.212 
Lån og andre langfristede forpligtigelser 

 
48.085 47.915 22.206 18.712 25.755 

Andre hensatte forpligtigelser 
 

1020 970 921 881 916 
Kortfristet del af langfristet gæld 

 
5.362 8.421 6.776 4.945 4.134 

Kortfristede lån 
 

5.479 3.828 2.043 421 1.189 
Pensionsaktiver 

 
-7.421 -8.363 -8.805 -9.496 -9.658 

Andre værdipapirer 
 

-126 -214 -601 -5 -5 
Andre langfristede tilgodehavender 

 
-1.233 -1.577 -1.331 -577 -410 

Kortfristede investeringer 
 

-7.349 -7.265 -9.117 -7.308 -3.872 
Kontanter og Bankbeholdninger 

 
-665 -864 -1.078 -1.077 -1.379 

Aktiver holdt for salg 
 

0 0 0 -6.198 -3.921 
Forpligtigelser vedr. aktiver holdt for salg 

 
0 0 0 5.323 2.465 

Nettorentebærende gæld i alt 
 

49.328 50.206 18.149 7.700 17.426 
Investeret kapital   60.372 62.287 34.537 24.849 26.108 
 

Det mest bemærkelsesværdige ved udviklingen i balanceposterne er at egenkapitalen ca. blev 

halveret fra 2007 til 2008, hvorfor kapitaltilførslen i forbindelse med ”Core SAS” har været 

meget væsentlig for selskabets fremtidige drift. 
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4.2 Rentabilitetsanalyse: 
Baseret på de reformulerede årsregnskaberne fra 2004 til 2008 er udregnet nøgletal til analyse 
af rentabiliteten i SAS AB. Desuden er udregnet nøgletal for 1. Halvår 2009, for at analysen 
kan afspejle den nyeste udvikling. Da halvårsregnskabet ikke er ligeså detaljeret som årsrap-
porterne, har det været nødvendigt at foretage antagelser omkring operationel leasing107 og 
finansielle aktiver108 for 2009. Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i Dupont pyrami-
den109

 

, hvor egenkapitalens forrentning, dekomponeres for at opnå en bedre indsigt af rentabi-
liteten på hhv. drifts- og finansieringsaktiviteterne. 

Nøgletallene er beregnet på gennemsnitsværdier af balanceposterne, således at nøgletallet 
bedst muligt refererer til driften henover hele regnskabsåret. Gennemsnitsværdierne er udreg-
net som saldoen primo året plus saldoen ultimo året divideret med 2. De nøgletal for 1. halvår 
2009 der indeholder komponenter fra både resultatopgørelsen og balancen er fordoblet for at 
være mere sammenlignelige på årsbasis110

 

.  

4.2.1 Egenkapitalens forrentning: 
Egenkapitalens forrentning (ROE) måler rentabiliteten både under hensyntagen til driften og 
den finansielle gearing. De faktorer der påvirker niveauet på EKF er indtjeningen på driften, 
nettolånerenten efter skat og den finansielle gearing. 

Da der frem til 2007 var minoritetsinteresser er ROE korrigeret for disse, således at ROE er 
udregnet både på koncernniveau og ud fra ejernes synsvinkel. Dette gøres ved at udregne mi-
noriteternes andel (MIA), og gange den med ROE før minoritetsinteresser. MIA er tæt på 1, 
hvis minoritetsinteresserne er små, eller rentabiliteten i de datterselskaber der ikke ejes 100%, 
er tæt på koncernens samlede rentabilitet. 

Tabel 9: Return on Equity  2005 2006 2007 2008 H1-2009 
ROE før MIN (TI+MINRES)/(EK+MIN) 4,48% 30,26% 4,54% -65,56% -53,32% 
MIA (TI/(TI+MINRES))/(EK/EK+MIN)) 0,93 1,15 1,01 1,00 1,00 
ROE ROE før MIN*MIA 4,15% 34,89% 4,56% -65,46% -53,32% 
 

Udviklingen i ROE har været præget af meget store udsving i gennem analyseperioden, hvor 
især afkastet i 2008 og 1. Halvdel af 2009 har været yderst kritisk på mere end minus 50%. 
                                                 
107 Leasinggælden antages at være konstant, dvs. afdrag = tilkøb 
108 Udskudte skatteaktiver og egenkapital i ass. Selskaber antages at udgøre 13,3% af finansielle aktiver ligesom 
i 2008. 
109 Petersen og Plenborg: Regnskabsanalyse for beslutningstagere, side 150 
110 Denne metode ignorerer evt. sæsonforskelle, men antages at give et acceptabelt billede af udviklingen 
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Alene i 2008 blev egenkapitalen reduceret med 49,3%, og fraregnet kapitaltilførslen på 6 mia. 
SEK i foråret 2009, ville yderligere 31,7% af egenkapitalen være barberet væk i 1. Halvdel af 
2009. 

 

For at kunne vurdere rentabiliteten mere præcist, dekomponeres ROE ud fra følgende grund-
formel: 

ROE = ROIC + [FGEAR * (ROIC – r), hvor 

ROIC er afkastet på den investerede kapital (driftsoverskud / investeret kapital) 

FGEAR er den finansielle gearing (nettorentebærende gæld / egenkapital) 

r er lånerenten efter skat, udregnet som nettofinansielle omk. e.s. / nettorentebærende gæld)  

 

4.2.2 Finansiel gearing: 
Finansiel gearing medvirker til øget værdiskabelse, hvis der er positivt spread mellem ROIC 
og r. Omvendt vil øget lånefinansiering destruere værdi i selskaber med negativt spread. 

Tabel 10: Dekomponering af ROE: 2005 2006 2007 2008 H1-2009 
ROIC Driftsoverskud/Investeret kapital 3,79% 11,48% 6,30% -30,47% -17,13% 
FGEAR NRBG/(EK+MIN) 4,4143 2,4029 0,7712 0,9727 1,6142 
r NFO e.s./NRBG 3,63% 3,65% 8,58% 5,60% 5,29% 
Spread ROIC - r 0,16% 7,82% -2,28% -36,07% -22,42% 
 

Med den negative udvikling i spread, vil en begrænset anvendelse af fremmedfinansiering 
være at foretrække for SAS. Det har da også været den generelle tendens at FGEAR er blevet 
reduceret siden 2005. Den store stigning i FGEAR fra 2008 til medio 2009 er umiddelbart 
modstridende med at der i 2009 er tilført 6 mia. egenkapital, og skyldes at beregningerne er 
foretaget på gennemsnitstal, samt at den nettorentebærende gæld ultimo 2007 var meget lav, 
hvilket påvirker FGEAR i både 2007 og 2008. Derfor må det antages at FGEAR fremadrettet 
vil være forbedret som følge af kapitalindskuddet, hvilket underbygges af at FGEAR er redu-
ceret fra 2,00 målt på ultimotal for 2008 til 1,33 ultimo juni 2009.  

 

4.2.3 Dekomponering af afkastningsgraden: 
Jeg vil nu analysere rentabiliteten på driftsaktiviteten gennem dekomponering af ROIC. Det 

gælder at AOHOGROIC •= , hvor overskudsgaden (OG) måler overskuddet pr. omsæt-
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ningskrone og aktivernes omsætningshastighed (AOH) måler kapitalintensiteten og – tilpas-

ningsevnen i virksomheden. 

Tabel 11: Dekomponering af ROIC: 2004 2005 2006 2007 2008 H1-2009 
ROIC Driftsoverskud/Investeret kapital 

 
3,79% 11,48% 6,30% -30,47% -17,13% 

OG DO / Nettoomsætning -0,67% 4,19% 9,14% 3,70% -14,59% -9,84% 
AOH Nettooms. / gns. investeret kapital 

 
0,9050 1,2554 1,7041 2,0879 1,7414 

 

Ligesom ROE er ROIC forværret fra et pænt niveau i 2006 til et yderst utilfredsstillende ni-
veau i 2008, med indikationer på at 2009 også vil give et betydeligt negativt afkast, men med 
lidt opretning i forhold til 2008. Det er dog tydeligt at SAS’ performance skal forbedres be-
tragteligt allerede på kort sigt, hvis SAS på lang sigt skal have sin eksistensberettigelse som et 
rentabelt luftfartsselskab, uden at være afhængig af redningsaktioner fra de statslige ejere. 

 

Den negative udvikling i ROIC skyldes udelukkende en forværring af OG, da AOH i hele 
perioden fra 2005 til 2008 har haft en positiv udvikling. For at undersøge i hvor høj den nega-
tive udvikling i OG skyldes hhv. eskalerende omkostninger i de primære driftsaktiviteter eller 
negative engangsposter opdeles OG yderligere på primær drift og usædvanlige poster. ROIC 
opdeles ligeledes for at vise effekten på afkastningsgraden.   

Tabel 12: OG og ROIC udspecificeret: 2004 2005 2006 2007 2008 H1-2009 
OG_salg DO_salg  / Nettoomsætning -0,47% 2,42% 2,61% 2,63% -0,70% -3,89% 
OG_anden Anden drift / Nettooms. 0,20% -1,18% -0,81% 1,33% -3,92% 1,60% 
OG_UP Usædvanlige poster / Nettooms. -0,40% 2,94% 7,35% -0,27% -9,97% -7,55% 
ROIC_salg DO_salg  / Investeret kapital 

 
2,19% 3,27% 4,49% -1,45% -6,78% 

ROIC_anden Anden drift / Inv. Kap. 
 

-1,06% -1,02% 2,26% -8,19% 2,79% 
ROIC_UP Usædvanlige poster / Inv. Kap. 

 
2,66% 9,22% -0,45% -20,82% -13,15% 

  

 Af de dekomponerede nøgletal ses tydeligt at de aggregerede OG og ROIC for størstedelen af 
analyseperioden er af dårlig kvalitet som følge af store usædvanlige poster. 

Både i 2008 og 1. halvår 2009 stammer over 2/3 af underskuddet fra transitoriske poster. I 
2008 er der primært tale om underskud i ophørende aktiviteter, mens der i 1. halvår 2009 er 
tale om negative resultateffekter fra ændret regnskabspraksis omkring pensionsordninger samt 
restruktureringsomkostninger på ca. 1 mia., der er udskilt fra den primære drift for at vise den 
reelle værdiskabelse. Ligeledes var hovedparten af overskuddet i 2006 transitorisk, hvorfor 
der for den primære drift har været tale om en forbedring i performance fra 2006 til 2007, i 
modsætning til en forværring på aggregeret niveau. Anden drift dækker primært over værdi-
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ændringer på reserver, og har den mest markante indflydelse på nøgletallene i 2008, som føl-
ge af store tab på hedging.   

Overskudsgraden fra salg viser en forværring fra 2008 til 1. Halvår 2009. Dette indikerer at 
SAS på trods af implementeringen af ”Core SAS” er foran målsætningen, endnu ikke har 
kunnet mærke besparelserne. For bedre at kunne vurdere overskudsgraden fra salg undersøges 
udviklingen i de enkelte poster for omsætning og driftsomkostninger. 

Tabel 13: Ændring i omsætning og driftsomkostninger i % 2005 2006 2007 2008 H1-2009 
Passageromsætning 

  
6,48% 11,93% -16,41% 3,50% -9,73% 

Anden driftsomsætning 
  

-23,59% 3,61% -17,65% 9,49% -16,23% 
Nettoomsætning 

  
-4,46% 9,51% -16,75% 5,13% -11,57% 

Lønomkostninger 
  

-7,26% -0,39% -6,61% 7,43% -0,83% 
Brændstofomkostninger 

  
29,89% 29,20% -28,00% 27,57% -15,68% 

Af- og nedskrivninger 
  

-1,87% 13,97% -39,68% 3,75% 14,77% 
Andre driftsomkostninger 

  
-17,30% 8,11% -13,07% 5,13% -19,06% 

Driftsomkostninger     -7,19% 9,06% -16,77% 9,31% -9,57% 
 

Nettoomsætningen har i 2007 og 1. halvår 2009 været ramt af store fald. Faldet fra 2006 til 
2007 skyldtes primært frasalget af Spanair, mens det aktuelle fald i høj grad hænger sammen 
med den økonomiske krise og den heraf faldende efterspørgsel i luftfartsindustrien, i særde-
leshed på billetter i de højere priskategorier. Passageromsætningen udgør i alle årene fra 2005 
og frem 70% - 73% af nettoomsætningen og er dermed den dominerende driver i omsæt-
ningsvæksten. Fra 2007 og frem er tendensen at passageromsætningen er mindre volatil end 
den øvrige omsætning, men der er stadig tale om en yderst negativ udvikling i passagerom-
sætningen i det seneste halve år. 

 

Med hensyn til driftsomkostningerne er det bemærkelsesværdigt, at de i alle årene på nær 
2006 har udviklet sig negativt i forhold til omsætningsvæksten. Den største omkostningspost, 
lønomkostningerne, har siden 2007 udviklet sig negativt relativt til omsætningen og tallene 
indikerer, at SAS har problemer med at tilpasse omkostningerne når efterspørgslen er falden-
de. Derfor er det essentielt for SAS’ fremtidige rentabilitet at de planlagte besparelser på løn-
omkostningerne kan gennemføres, dels gennem afskedigelser, men endnu mere vigtigt at for-
handlingerne med de faglige organisationer falder positivt ud. 

Brændstofomkostningerne har historisk været yderst volatile. Det skyldes primært udviklin-
gen i olieprisen, men også om timingen af hedgingkontrakterne falder fordelagtigt ud. Dette 
var ikke tilfældet i 2008, hvor prisen på en stor del af andet halvårs brændstofforbrug blev 
fastlagt da prisen peakede medio 2008.       
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Aktivernes omsætningshastighed har som tidligere nævnt udviklet sig positivt fra 2004 til 
2008. For at analysere udviklingen nærmere er pengebindigerne for udvalgte balanceposter 
udregnet i antal dage, ud fra formlen 365 / (nettoomsætning / gns. aktivpost).  

Tabel 14: Pengebindinger - antal dage: 2005 2006 2007 2008 H1-2009 
Grunde og bygninger 178 126 58 55   
Fly 194 193 166 142   
Anlægsaktiver i alt 443 386 274 234 273 
Tilgodehavender fra salg 30 30 21 13   
Kreditorer -29 -27 -20 -14   
Nettoarbejdskapital i alt -26 -30 -46 -43 -64 
Investeret kapital 417 356 228 190 210 
 

Det ses at pengebindingerne for anlægsaktiverne grunde og bygninger og fly er forkortet be-
tydeligt fra 2005 til 2008. Det skyldes dog delvist frasalget af hoteldriften og Spanair, der 
medførte betragtelige reduktioner af aktivmassen, bl.a. pga. den indregnede operationelle lea-
sing.  

Ser man på nettoarbejdskapitalen er kredittiden til leverandører mere end halveret over de 
seneste tre år, men SAS har formået at opveje det via tilsvarende kortere kredittid til kunder-
ne. Samlet set er der henover perioden sket en forbedring af omsætningshastigheden af den 
samlede nettoarbejdskapital, hvilket er en konsekvens af mindre forbedringer på flere konti, 
så som andre tilgodehavender og ikke indtjent omsætning. 

I løbet af 1. halvår 2009 er pengebindingen i den investerede kapital dog forlænget, hvilket 
skyldes at anlægsaktiverne ikke er tilpasset til omsætningsnedgangen på 9,73%.  

 

4.3 Benchmark af nøgletal: 
For at kunne vurdere niveauet af SAS’ nøgletal, sammenholdes de med nøgletallene fra fire 
konkurrerende europæiske netværksselskaber og branchegennemsnittet for industrien ”Air-
lines”. For at sikre at nøgletallene er sammenlignelige er tallene hentet fra Reuters.com og 
altså udregnet efter Reuters’ definitioner. Det indebærer at nøgletallene for SAS i nedenståen-
de tabel afviger fra dem i rentabilitetsanalysen, bl.a. som følge af forskellig behandling af 
operationel leasing.  

Tabellen bygger på Reuters data fra 30.september 2009, og er udregnet på årsbasis baggrund 
af de senest offentliggjorte kvartalsregnskaber, hvilket vil sige juli 2008 – juni 2009.  
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Tabel 15: Finansielle nøgletal for 5 netværksselskaber og industrien "Airlines" (juni08-juli09)   

  SAS  Lufthansa Air France - KLM British Airways Finnair Airlines 
Sales vs. 1 Year ago -5,63% -2,04% -0,59% - -7,83% 4,02% 
Sales 5 yr growth rate -1,62% 8,70% 14,21% 3,53% 7,34% 14,21% 
Return on Assets -4,44% -0,03% -2,57% -3,29% -4,75% 2,33% 
Return on Investment -7,28% -0,05% -4,05% -5,21% -7,81% 2,87% 
EBITD-margin -0,72% 7,79% 5,89% 6,57% -0,19% - 
Operating margin -4,22% 2,48% -0,81% -2,45% -5,47% 5,05% 
Asset Turnover 1,07 1,12 0,81 0,83 1,00 0,50 
Total Debt to Equity 133,27% 83,40% 167,54% 264,70% 79,95% 305,45% 
Return on Equity -15,66% -0,30% -10,49% -15,93% -12,04% 11,38% 

kilde: Egen tilvirkning ud fra www.reuters.com/finance/stocks/ratios?symbol=…     

 

Ser man på tabellen springer det i øjnene at alle de valgte netværksselskaber i det seneste år 
har haft negativ omsætningsvækst, mens hele industrien ”Airlines” har haft en omsætnings-
fremgang på 4%. Det skyldes i høj grad at ”Airlines” også omfatter lavprisselskaber, som har 
valgt at ekspandere under finanskrisen. I forhold til benchmarkvirksomhederne har SAS haft 
det næststørste fald i omsætningen kun overgået af Finnair. Den negative udvikling i det sene-
ste år, følger den historiske tendens over de seneste 5 år, hvor SAS med en negativ omsæt-
ningsvækst, har klaret sig markant dårligere end de udvalgte konkurrenter i kampen om mar-
kedsandele. 

Målt på Return on Investment er SAS ligeledes den næstdårligste af bechmarkvirksomheder-
ne, som alle ligger under industrigennemsnittet, hvilket igen skyldes at ”Airlines” indeholder 
lavprisselskaber, der især pga. omkostningsstrukturen har været i stand til at generere en posi-
tiv forrentning af kapitalen.   

 

SAS har, i lighed med Finnair, en EBITD-margin der er 5-8%-points lavere end de tre største 
europæiske netværksselskaber Lufthansa, Air France – KLM og British Airways. Dette hæn-
ger fint sammen med SAS-ledelsens udmelding om et omkostningsgab på 5 mia. SEK til 
konkurrenterne og understreger vigtigheden af at ”Core SAS” kan implementeres fuldt ud, 
hvis SAS skal være konkurrencedygtig. Den markante forskel i EBITD-margin på de ”små” 
og ”store” selskaber kan tolkes, som at de store selskaber qua et større rutenetværk og en me-
re diversificeret flyflåde, bedre kan tilpasse kapaciteten til efterspørgslen uden at stille kun-
derne væsentligt dårligere, men med det meget begrænsede datamateriale kan det ligeså vel 
være en tilfældighed.  
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Relativt til konkurrenterne klarer SAS sig bedre målt på operating margin end EBITD-
margin. Derfra kan udledes at SAS har mindre afskrivninger i forhold til omsætningen, hvil-
ket kan indikere at SAS i højere grad benytter sig af off-balance finansiering i form af opera-
tionel leasing. Dermed er anvendelsen af operationel leasing også en af delforklaringerne på 
SAS’ lave EBITD-margin.   

 

”Asset Turnover” svarer til AOH i rentabilitetsanalysen, men er beregnet på baggrund af hele 
aktivmassen, mens AOH er beregnet på baggrund af den investerede kapital. 

Som beskrevet i rentabilitetsanalysen har SAS i siden 2005 formået hvert år at forbedre om-
sætningshastigheden. Det kommer også til udtryk til sammenligning med benchmarkvirksom-
hederne, hvor SAS kun er overgået af Lufthansa. Det skyldes til dels at SAS i de seneste år 
har frasolgt bl.a. Rezidor og Spanair, som havde store værdier bundet i materielle anlægsakti-
ver, i forhold til den omsætning de bidrog med. Desuden har den omfangsrige anvendelse af 
operationel leasing den bivirkning at aktivmassen undervurderes i regnskabet, og ”Asset tur-
nover” for SAS må derfor antages at være overvurderet. 

 

Forholdet mellem gæld og egenkapital varierer meget luftfartsselskaberne imellem. SAS’ gea-
ring ligger, efter kapitaltilførslen på 6.057 MSEK, midt i feltet af de fem benchmarkvirksom-
heder, men på et meget lavere niveau end industrigennemsnittet.  

SAS har i alle årene siden 2005 haft et negativt spread mellem afkastningsgraden og nettolå-
nerenten, hvilket indikerer at gearing påvirker rentabiliteten i negativ retning. Især i det nuvæ-
rende marked, hvor ”operating margin” for mange netværksselskaber er under 0, er det en stor 
risiko at optage fremmedkapital for at kunne gennemføre spareplaner, der skal sikre virksom-
hedens fremtidige effektivitet. Som tidligere beskrevet har SAS finansieret sin spareplan gen-
nem tilførsel af egenkapital. Hvis kapitaltilførslen skal give afkast til investorerne, er det dog 
nødvendigt at rentabiliteten forbedres væsentligt, ellers kan der i løbet af en relativ kort år-
række opstå et nyt akut kapitalbehov. 

 

Målt på ”Return on Equity” klarer SAS sig markant dårligere end industrigennemsnittet og 
Lufthansa, men nogenlunde på niveau med de tre øvrige benchmarkselskaber. Det generelle 
niveau på egenkapitalforrentningen er et øjebliksbillede af at netværksselskaberne generelt er 
i krise, bl.a. fordi omkostningseffektiviteten ikke kan hamle op med de nyere lavprisselskaber. 
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Det bliver yderst interessant at følge om netværksselskaberne, i takt at der igen kommer posi-
tiv vækst i flytrafikken, kan opnå en egenkapitalforrentning på niveau med i den forrige 
vækstperiode. Det vil give en vigtig indikation på, om de kunder der i nedgangsperioden er 
skiftet til lavprisselskaberne, stadig vil have så væsentlige præferencer for netværksselskaber-
nes brand og serviceniveau, at de vil betale merprisen i forhold til lavprisselskaberne.    

 

4.4 Udvikling i luftfartsspecifikke nøgletal: 
Der opereres i luftfartsbranchen med en række nøgletal til måling af kvantiteten af den trans-
porterede mængde passagerer eller fragt, kapacitetsudnyttelsen samt omsætningen i forhold til 
den leverede ydelse. 

Nøgletallene for SAS er sammenholdt med tallene for Association of European Airlines 
(AEA), der er en sammenslutning af 33 af Europas største luftfartsselskaber, primært net-
værksselskaber, herunder de fire som SAS er benchmarket med i denne opgave. Da hovedpar-
ten af medlemmerne af AEA er netværksselskaber med hovedfokus på det europæiske lige-
som SAS, antages AEA at være det mest retvisende sammenligningsgrundlag til at analysere 
om udviklingen i nøgletallene for SAS har været tilfredsstillende.  

Da jeg i denne opgave har afgrænset mig fra at analysere på cargo-delen af SAS, vil kun de 
nøgletal der omhandler passagertrafikken blive analyseret. 

 

4.4.1 Revenue seat kilometers (RPK): 
RPK er et kvantitativt mål for passagertrafikken. For hver kilometer en betalende passager er 
fragtet er der tale om en RPK. Den samlede RPK for et selskab er altså summen af produktet 
mellem antal passagerer per flyvning og flyvningens længde i km., over hele den målte perio-
de. 

På nedenstående figur er væksten i det månedlige RPK i forhold til samme måned året før 
illustreret for hhv. SAS og hele AEA, for at kunne sammenholde de to størrelser.  
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Figur 8: Vækst i RPK for hhv. SAS og AEA, januar 2005 – august 2009: 

 
Kilde: Egen tilvirkning111

Af grafen ses det tydeligt at SAS, på nær første halvår 2008, systematisk har haft en lavere 
vækst i RPK end konkurrenterne. For hele AEA har væksten fra 2005 til 2007 været relativt 
stabil i overkanten af 5%, hvorefter vækstraterne var jævnt faldene indtil november 2008, 
hvor den økonomiske krise for første gang resulterede i betydelige negative vækstrater. I juli 
og august 2009 har der dog været små tegn på forbedring med vækstrater omkring -3,5%. 

 

For SAS var væksten, i den gode periode for konkurrenterne fra 2005 til 2007, yderst begræn-
set. I årlige tal steg SAS’ RPK kun med 1,78% fra ultimo 2004 til ultimo 2007 mod 19,07% 
for hele AEA. Væksten fra februar-maj 2008, var langt over markedsgennemsnittet, men 
skyldtes i høj grad at de tilsvarende måneder i 2007 var meget dårlige. Fra efteråret 2008 og 
frem har den negative trend i RPK været endnu tydeligere for SAS end for markedet som hel-
hed. Det skyldes bl.a. SAS’ fokus på forretningsrejsende, som pga. den finansielle krise har 
valgt at spare på rejseomkostningerne, samt at kapaciteten er reduceret og nogle kunder derfor 
har valgt andre udbydere.  For at analysere udviklingen yderligere til bunds opsplittes RPK i 
ASK og load factor. Det gælder at RPK = ASK * load factor. 

 

4.4.2 Available seat kilometers (ASK): 
ASK måler et luftfartsselskabs kapacitet ud fra formlen antal sæder i flyet gange distancen der 
tilbagelægges.  Der er altså tale om en størrelse som selskabet ”selv kan bestemme” og løben-
de skal justere i forhold til efterspørgslen og konkurrencesituationen for at optimere driften.      

 

 

 

                                                 
111 Udarbejdet på baggrund af tal fra ”The SAS Group Monthly Traffic Figures 2004-2009” og ”AEA Traffic 
and Capacity Data – Monthly Monitor”  
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Figur 9: Vækst i ASK for hhv. SAS og AEA, januar 2005 – august 2009: 

 
Kilde: Egen tilvirkning112

Udviklingen i væksten i ASK følger forholdsvis tæt udviklingen i RPK, hvilket er en naturlig 
udvikling, med mindre kapacitetsudnyttelsen er ændret drastisk. Siden juni 2008 har væksten i 
ASK dog konstant været højere end væksten i RPK både for SAS og AEA som helhed. Dette 
er en negativ udvikling, da den transporterede mængde er reduceret relativt til kapaciteten, 
hvilket kommer til udtryk i load factoren. Der har dog i de seneste to måneder været en posi-
tiv udvikling i forholdet mellem RPK og ASK, da RPK er faldet ca. 3%-point mindre end 
ASK er reduceret. Det skyldes at ferietrafikken i 2009 har været tilfredsstillende, den finan-
sielle krise taget i betragtning

 

113

4.4.3 Load factor: 

.   

Load factoren anvendes til at beskrive kapitaludnyttelsen og beregnes som RPK’s procentan-
del af ASK. Load factoren er et vigtigt instrument til at vurdere effektiviteten og evnen til at 
reagere på skift i efterspørgslen, men det tager ikke højde for profitabiliteten, hvorfor sæder 
solgt i sidste øjeblik til discountpris medregnes på lige fod med sæder solgt til fuld pris.  

Figur 10: Passenger Load Factor for hhv. SAS og AEA, januar 2005 – august 2009: 

Kilde: Egen tilvirkning114

                                                 
112 Udarbejdet på baggrund af tal fra ”The SAS Group Monthly Traffic Figures 2004-2009” og ”AEA Traffic 
and Capacity Data – Monthly Monitor”  

 

113 The SAS Group Traffic Figures – July 2009 
114 Udarbejdet på baggrund af tal fra ”The SAS Group Monthly Traffic Figures 2004-2009” og ”AEA Traffic 
and Capacity Data – Monthly Monitor”  

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

ASK - SAS
ASK - AEA

60,0%

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

Load factor - SAS
Load factor - AEA



Værdiansættelse af SAS AB  Jesper Færgegaard Nielsen 

Side 56 af 97 
 

Load factoren er udregnet på årsbasis for at eliminere sæsonmæssige udsving. Dvs. at den 
første søjle gælder for perioden januar-december 2004 og så fremdeles. 

SAS har igennem hele perioden haft en markant dårligere kapitaludnyttelse end konkurrenter-
ne, hvilket kun delvist kan forklares med selskabets fokus på business-segmentet, der er villi-
ge til at betale en højere pris, men også stiller større krav til punktlighed og antallet af afgan-
ge. Fra primo 2005 til medio 2006 forbedrede SAS sin load factor betydeligt som følge af 
positive vækstrater i RPK, samtidig med at kapaciteten blev reduceret. Herefter var niveauet 
forholdsvist stabilt frem til medio 2008, hvorefter den faldende efterspørgsel har betydet fald i 
load factoren. Det tyder dog på at kapacitetsnedskæringerne har haft en vis effekt på load fac-
toren som i de seneste fire måneder har stabiliseret sig lige i underkanten af 70%. For hele 
AEA beskriver udviklingen i load factor meget godt den generelle udvikling i luftfartsmarke-
det med en jævnt positiv tendens til og med 2007, hvorefter svigtende efterspørgsel kontinuer-
ligt har tvunget selskaberne til at reagere med nedlægning af ruter og færre afgange. Som be-
skrevet ovenfor har der i sommeren 2009 været en positiv udvikling mellem ASK og RPK, 
hvilket betyder forbedring af load factoren. Da load factoren udregnes et år tilbage i tiden er 
effekten dog kun en stigning på 0,2%-point over i de seneste to måneder. 

 

4.4.4 Yield: 
I luftfartsindustrien beskriver yield omsætningen pr. planlagt fløjet passagerkilometer. Yield 
kan altså opfange, hvis et selskab booster sin load factor gennem salg af ledige sæder til 
stærkt nedsatte priser.    

Figur 11: Udvikling i yield for SAS, 12 mdr. rullende gns.: 

Kilde: SAS Analyst material Q2-2009 
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Yield er i modsætning til de øvrige luftfartsspecifikke nøgletal påvirket af regnskabsinforma-
tion, da formlen indeholder regnskabsposten ”Passageromsætning”. 

Den generelt positive udvikling siden medio 2004, kan bl.a. tilskrives at SAS løbende har 
valgt at fokusere mere på de mest profitable ruter med mange forretningsrejsende og reduceret 
andelen af chartertrafik. Herunder skyldes stigningen fra 2005 til 2006 at Spanair, som især 
fokuserer på flyvninger til turistdesinationer, fra 2006 opfattes som en ophørende aktivitet og 
derfor ikke medregnes i yield115

Til sammenligning havde Air France – KLM for regnskabsåret 2008 et yield på 0,96 SEK

. Den positive udvikling i yield efter lanceringen af ”Core 
SAS”, er bemærkelsesværdig da tendensen på verdensplan har været stærkt faldende yields 
under den finansielle krise. SAS peger på et stærkt brand og en loyal kundebase som de pri-
mære årsager til den positive udvikling i yield.  

116

 

 
og Finnair på 0,77 SEK, hvilket understreger at SAS har et stærkt brand og en loyal kunde-
base, som er mindre prisfølsomme end den gennemsnitlige kunde. På trods af denne loyale 
kundebase er SAS i en position hvor de mister markedsandele ved lavkonjunktur, og kunder-
nes oplevelser hos de mere priseffektive selskaber vil være afgørende for, om kunderne igen 
vælger SAS når konjunkturerne vender.   

Stigningen i yield for SAS er dog ikke udelukkende resultat af en positiv udvikling, da der er 
et trade-off mellem yield og load factor. F.eks. påvirkes yield på et fly med to klasser nega-
tivt, når der sælges en ekstra billet på economy class, hvorimod load factoren forbedres. Iføl-
ge SAS’ egne følsomhedsberegninger, er resultateffekten af 1% forbedring i load factor 18% 
større end ved 1% forbedring i yield117

 

. Baseret på denne sammenhæng har udviklingen i load 
factor og yield isoleret set givet en positiv resultateffekt på 1,3% fra juni 2008 til juni 2009.    

Samlet viser den historiske performance for SAS både vurderet på finansielle og trafikrelate-
rede nøgletal, at SAS sideløbende den finansielle krise har haft en yderst negativ udvikling i 
performance. Udviklingen kan dog ikke alene tilskrives den økonomiske udvikling, da SAS 
har klaret sig markant dårligere end de konkurrerende europæiske netværksselskaber, og især 
har et stort efterslæb på omkostningsniveauet.  

                                                 
115 SAS Annual Report 2007, side 48 
116 Omregnet på baggrund af valutakurserne for 30.12.2008 (http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Daglig-
oekonomi/Valuta/Documents/Valutaoversigt%202008/ValutaDecember2008.pdf) 
117 SAS Annual Report 2008, side 31 
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5 Budgettering og værdiansættelse: 

5.1 Teori om værdiansættelse: 
På baggrund af den strategiske analyse og regnskabsanalysen af SAS AB, er det nu muligt at 
foretage en værdiansættelse af selskabet. 

 

Værdiansættelsen er foretaget på baggrund af regnskabsinformation frem til 1. halvår 2009, 
der blev offentliggjort d. 12. august 2009. Derfor sammenholdes den i værdiansættelsen ud-
regnede teoretiske aktiekurs som udgangspunkt med markedskursen 3,72 SEK pr. aktie d. 12. 
august 2009.  

 

Værdiansættelsen er udført i henhold til hhv. DCF-modellen og RIDO-modellen.  

DCF-modellen er den dominerende værdiansættelses model i praksis og tilhører gruppen af 
kapitalværdibaserede modeller. Anvendelse af kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodel-
ler forudsætter, at der udarbejdes et budget for de fremtidige pengestrømme, som tilbagedis-
konteres med en diskonteringsrente, der afspejler risikoen i de fremtidige pengestrømme118

DCF-modellen tager udgangspunkt i udviklingen i de frie cash flows før finansiering (FCFF), 
som defineres som pengestrømmene fra driftsaktiviteten fratrukket nettoinvesteringer

. 
Kapitalværdbaserede værdiansættelsesmodeller har desuden den fordel overfor f. eks relative 
værdiansættelsesmodeller, at resultatet ikke bliver påvirket af regnskabspraksis, såfremt mo-
dellens forudsætninger opfyldes. For DCF-modellen er en væsentlig og omdiskuteret antagel-
se at al overskydende likviditet geninvesteres i projekter med en nutidsværdi på 0.  

119. 
FCFF afhænger af to grundlæggende drivers: omsætningsvæksten og afkastet på den investe-
rede kapital (ROIC)120

t
t

t

NDA

WACC
FCFFV

)1(
∑
∞

1
0 +

=
=

, og tilbagediskonteres til tidspunkt 0 med de vægtede gennemsnitlige 
kapitalomkostninger (WACC). Teoretisk tilbagediskonteres FCFF i al fremtid, da en virk-
somhed er en tidsubestemt investering og grundmodellen for DCF har følgende formel: 

  

For ikke at skulle foretage en tidskrævende og arbitrær budgettering af value-drivers for hvert 
år over en meget lang periode, opererer man med en terminalværdi gældende for alle år efter 

                                                 
118 Petersen & Plenborg: Regnskabsanalyse for beslutningstagere, side 26 
119 Elling & Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, side 42 
120 Koller, Goedhart & Wessels: Valuation, side 57 
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en budgetperiode på typisk 5-10 år. I terminalperioden forudsættes væksten i aktiviteten at 
være konstant med vækstraten (g), og alle øvrige budgetforudsætninger forbliver uændrede121

 

. 
For at kunne skabe denne steady state tilstand i terminalperioden benyttes en primær va-
luedriver, i form af omsætningen. Det indbefatter at de øvrige valuedrivere budgetteres rela-
tivt til omsætningen, hvorved ændringer i omsætningen påvirker budgettet ned igennem både 
resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse og dermed skaber sammenhæng. Omsæt-
ningen er valgt som primær driver ud fra en forudsætning om at udviklingen i salget i høj grad 
er styrende for, hvordan virksomheden vælger at agere. 

Som nævnt ovenfor anvendes WACC’en til at tilbagediskontere de fremtidige estimerede frie 
cash flows. Som navnet antyder, er WACC et vægtet gennemsnit af kapitalomkostningerne 
for hhv. egen- og fremmedkapitalen, og udtrykkes ifølge Elling og Sørensen122
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 med formlen: 

    , hvor 
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= Markedsværdien af netto rentebærende gæld 
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k

= Ejernes afkastkrav 

g

 

= Finansielle omkostninger efter skat 

Det er værd at bemærke at WACC beregnes på baggrund af kapitalstrukturen målt på mar-
kedsværdier, som repræsenterer de virkelige værdier som aktionærerne gør krav på i selska-
bet. 

Det er ifølge formlen nødvendigt at estimere både gælden og egenkapitalen for at kunne ud-
regne WACC, hvilket i realiteten betyder at virksomhedens værdi skal kendes, før WACC 
kan beregnes. Dette er problematisk da virksomhedens værdi beregnes ved at tilbagediskonte-
re cash flows med WACC. For at omgås dette problem estimeres WACC i praksis ofte ud fra 
en target kapitalstruktur, over det forventede fremtidige niveau. 

                                                 
121 Petersen & Plenborg: Regnskabsanalyse for beslutningstagere, side 26 
122 Elling & Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, side 54 
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Desuden er det nødvendigt at estimere afkastkravene på hhv. gæld og egenkapital. Afkastkra-
vet på gælden kan relativt enkelt estimeres, enten som et gennemsnit af renten på virksomhe-
dens eksisterende gæld eller ud fra en vurdering af det nuværende renteniveau. For at få 
fremmedkapitalomkostningen efter skat estimeres den effektive skatteprocent. Her skal der 
foruden selskabsskatteprocenten tages højde for niveauet af permanente differencer, som 
f.eks. kan skyldes fremførbare skattemæssige underskud og ikke fradragsberettigede omkost-
ninger123

Ejernes afkastkrav er derimod yderst vanskeligt at opgøre præcist, da der er tale om individuel 
forventning fra en stor kreds af aktionærer, med afvigende investeringsmotiver.  

.  

En udbredt metode til at estimere et samlet afkastkrav for ejerne er anvende CAPM, som 
estimerer afkastkravet på baggrund af den risikofrie rente, selskabet systematiske risiko rela-
tivt til markedet og markedet risikopræmie, i henhold til følgende formel: 

)(β fMfE rrrr ÷•+=  

Som den risikofrie rente RF anvendes i praksis ofte den 10-årige rente på statsobligationer i 
selskabets hjemland. Risikopræmien er mere vanskelig at estimere. Dels afhænger den af 
markedsafkastet RM, der beregnes som de gennemsnitlige historiske afkast over meget lange 
perioder, helt op til 100 år, fordi fluktuationerne i aktieafkast er så store, at gennemsnit over 
kortere perioder ikke forventes at give et retvisende billede124

 

. Ligeledes estimeres beta på 
baggrund af kovariansen mellem den enkelte aktie og markedet, samt markedsvariansen, ty-
pisk på historiske afkast. Dette forudsætter ifølge teorien at forholdet mellem gæld og egen-
kapital ikke ændres over tid, hvilket ikke kan anses som realistisk i praksis. 

Samlet set kan den anvendte DCF-model i denne opgave udtrykkes med formlen: 
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Den bogførte værdi af den nettorentebærende gæld fratrækkes summen af de tilbagediskonte-
rede cash flows og terminalværdien, for at få den estimerede værdi af egenkapitalen. Denne 
fordeles så ud på antal aktier for få kursestimatet. 

                                                 
123 Petersen & Plenborg: Regnskabsanalyse for beslutningstagere, side 545 
124 Brealey, Myers & Allen: Corporate Finance, side 149 
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Som alternativ til DCF-modellen foretages en værdiansættelse efter residualindkomstmodel-
len (RIDO-modellen). RIDO-modellen er ligesom DCF-modellen en kapitalværdibaseret mo-
del, udledt fra den grundlæggende dividendemodel (DDM). Det indebærer at DCF- og RIDO-
modellen ved korrekt anvendelse giver samme værdi125

RIDO-modellen forudsætter ”clean surplus accounting”

, og dermed kan RIDO-
værdiansættelsen i denne opgave fungere som en kontrol af den tekniske del af DCF-
værdiansættelsen. 

126

Residualindkomst fra driften er defineret som: 

, hvilket betyder at alle indtægter 
og omkostninger passerer resultatopgørelsen. Denne forudsætning er opfyldt ved anvendelse 
af totalindkomstbegrebet, hvor alle ”dirty surplusses” ført direkte på egenkapitalen i det offi-
cielle regnskab, er allokeret ud på de relevante resultatopgørelsesposter. 

1tttt NDAWACCDORIDO •÷= 127

Til estimation af virksomhedsværdien er RIDO-modellen formuleret således: 

, hvor sidste 

led er det normaloverskud der forventes at tilfalde virksomheden, hvis den investerede kapital 
forrentes med WACC’en.   
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Til sidst fratrækkes den bogførte værdi af nettorentebærende gæld på tidspunkt 0 for at få 
estimatet for markedsværdien af egenkapitalen. 

 

5.2 Budgettering: 
Ved budgettering af SAS’ fremtidige resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse 
tages udgangspunkt i en række aggregerede størrelser, frem for en individuel budgettering af 
samtlige regnskabsposter, der vil være både utrolig tidskrævende og arbitrær, da der ikke fin-
des nødvendig information til at komme med velbegrunde estimater, på specielt de mindre 
regnskabsposter. 

Som nævnt i teoriafsnittet anvendes omsætningsvæksten som den primære valuedriver og de 
øvrige poster estimeres, direkte eller indirekte, relativt til omsætningen, for at kunne skabe 
sammenhæng i budgettet og sikre en ”steady state” tilstand i terminalperioden. 
                                                 
125 Plenborg (2000): Residualindkomstmodellen eller den tilbagediskonterede cash flow model?, side 5 
126 Plenborg (2000): Residualindkomstmodellen eller den tilbagediskonterede cash flow model?, side 4 
127 Elling & Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang, side 46 
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Et grundlæggende valg der skal foretages ved budgettering er længden af budgetperioden. 
Som hovedregel skal budgetperioden dække en hel konjunkturcyklus, hvorefter det vil være 
acceptabelt at antage en ”steady state” tilstand. Med den seneste tids økonomiske ustabilitet in 
mente er det utroligt vanskeligt at vurdere, hvordan markedet vil udvikle sig i fremtiden. Der-
for fastlægges en relativt lang budgetperiode på 10 år, men med primær fokus på den første 
del af perioden og den forventede effekt af de strategiske tiltag, primært i form af ”Core 
SAS”. 

 

Budgetopbygningen tager udgangspunkt i metoderne fra Elling og Sørensen128

 

 men er tilpas-
set så især estimaterne for omsætningsvæksten er baseret på estimater i luftfartsspecifikke 
nøgletal, der er essentielle for værdiskabelsen i luftfartsindustrien. 

5.2.1 Omsætningsvækst: 
I luftfartsindustrien er der en række kvantificerbare faktorer der er afgørende for udviklingen i 
omsætningen. Da denne opgave afgrænser sig til at behandle passagertrafikken, estimeres kun 
udviklingen i passageromsætningen, mens den øvrige omsætning beregnes som en residual. 

De valgte drivere til estimering af omsætningen er vækst i ASK, load factor, yield og passa-
geromsætningens andel af nettoomsætningen. For at sikre at omsætningen stiger med vækstra-
ten g i terminalperioden, lader jeg ASK stige med g, mens de øvrige faktorer holdes konstan-
te. 

5.2.1.1 Vækst i Available Seat Kilometers (ASK): 
Væksten i ASK beskriver den kapacitet, som SAS udbyder på markedet og er altså et direkte 
udtryk for om der føres en aggressiv strategi med henblik på at tiltrække flere kunder, eller 
om fokus i højere grad er på færre og mere rentable ruter. SAS har i forbindelse med ”Core 
SAS” annonceret en reduktion af kapaciteten på 20%129, og for de første 6 måneder af 2009 er 
ASK er ASK reduceret med 13,2% i forhold til tilsvarende periode i 2008130

Ifølge trafiktallene fra august 2009, var kapaciteten 20,5% lavere end i august 2009

. 

131

                                                 
128 Elling & Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang 

. Det 
antages at denne tendens holder for resten af og der budgetteres dermed med et fald i ASK for 
hele 2009 på 18% i forhold til 2008, og en yderligere nedsættelse på 2% i 2010. Dette stem-
mer fint overens med SAS’ målsætning om at 18 ud af 21 fly skal være tage ud af drift i no-

129 Analyst material Q4 2008: Core SAS, side 28 
130 Egen tilvirkning ud fra trafikdata fra SAS 
131 The SAS Group Traffic Figures August 2009 
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vember 2009132

2008 

.  Herefter forventes der i 2011 og 2012 en begrænset vækst i ASK i takt med 
at den økonomiske situation forbedres. Jeg forventer at SAS allerede i 2013 vil foretage store 
anlægsinvesteringer i større og mere effektive fly, for at kunne være konkurrencedygtige på 
lang sigt. Dette estimeres at øge kapaciteten med 6%, hvorefter i de følgende år forventes 
ASK at vækste med 3%, som følge af løbende investeringer i flyflåden samt tilpasning til en 
jævn vækst i efterspørgslen. Som tidligere nævnt anvendes vækst i ASK i terminalperioden 
som mål for omsætningsvæksten. En vækst på 3% i terminalperioden er valgt ud fra en for-
ventning om en BNP-vækst på samme niveau, da det antages at en virksomhed ikke i al frem-
tid kan have en større vækst i cash flowet end den øvrige økonomi.    

H1-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

3,0% -13,2% -18,0% -2,0% 1,0% 1,5% 6,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 
 

5.2.1.2 Load factor: 
Load factoren udtrykker forholdet mellem solgte og udbudte passagerkilometer, og skulle 
intuitivt udvikle sig i positiv retning i takt med at uprofitable ruter lukkes ned. Dette har dog 
ikke været tilfældet for SAS i 1. halvår 2009, hvor load factoren er faldet med 3,1%-points 
siden 1.halvår 2008133. Henover sommeren 2009 har reduktionen af kapaciteten dog udmøntet 
sig i en forbedret load factor, som i august 2009 var 3,1 %-point højere end i august 2008, 
som følge af en positiv udvikling i ferietrafikken134. Desuden førte SAS i perioden 19. – 31. 
august en kampagne, hvor 650.000 lavprisbilletter til udnyttelse i perioden 1. oktober – 
15.december blev sat til salg over Internettet135, hvilket resulterede i et mersalg på 40% på 
hjemmesiden og en firdobling af salget af pakkerejser136

2008 

. Det estimeres at den positive ten-
dens fra august, samt salget af kampagnebilletter på de eksisterende afgange vil forbedre load 
factoren til 71% for hele 2009, svarende til 73,65% for 2. halvår. Under forudsætning af at 
fokus holdes på businesspassagerer og lavpriskampagnen er et enkeltstående tiltag, forventes 
load factoren i 2010 at være 72%, hvorefter den gradvist forbedres i takt med konjunkturerne. 
Dog med et fald i 2013, hvor kapaciteten estimeres øget med 6%, hvilket forventes at øge 
andelen af tomme sæder på kort, hvorefter stigningen i efterspørgslen igen resulterer i forbed-
ret kapacitetsudnyttelse.     

H1-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

72,32% 68,26% 71,00% 72,00% 72,00% 73,00% 72,00% 72,75% 73,25% 73,50% 74,00% 74,00% 
 

                                                 
132 Analyst material Q2 2009: Core SAS, side 4 
133 Egen tilvirkning ud fra trafikdata fra SAS 
134 The SAS Group Traffic Figures August 2009 
135 Sas.dk 19.08.2009: SAS slipper 650.000 billige billetter løs  
136 Sas.dk 02.09.2009: Rekordsalg for SAS lavprisbilletter 
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5.2.1.3 Yield: 
Den officielle fortolkning af yield er passageromsætning pr. planlagt RPK. I budgetterings-
sammenhæng har jeg dog valgt at omformulere det til passageromsætning pr. rapporteret 
RPK, således at der skabes en direkte sammenhæng i budgettet mellem udviklingen i ASK og 
udviklingen i omsætningen. Yield måler hvorvidt SAS er i stand til at tiltrække eller fastholde 
de mest profitable kunder, og den budgetterede udvikling vil være en vurdering af om sats-
ningen på businesssegmentet forventes at blive succesfuld. For 1.halvår 2009 har der været 
positiv udvikling i yield, hvilket indikerer at businesskunderne udviste større loyalitet over for 
SAS i et kriseramt marked i forhold til de ferierejsende. Udviklingen dækker dog over et posi-
tivt 1. kvartal og et 2. kvartal med betydeligt pres på yield, både for SAS og luftfartsindustrien 
generelt137

De generelle pres på yield samt lavpriskampagnen, betyder at yield for hele 2009 budgetteres 
at falde til 1,3 og yderligere til 1,28 i 2010. I de kommende år forventes strategien med fokus 
på forretningsrejsende at resultere i et yield på 1,30 fra 2012 og fremefter.  

.   

2008 H1-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1,151 1,365 1,300 1,280 1,290 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 
 

Passageromsætningens andel af nettoomsætningen: 

Denne ratio har til formål at estimere de øvrige omsætningsposter under et. Andelen har i hele 
perioden ligget relativt konstant, hvorfor de 73,1% fra 1. halvår 2009 anvendes i hele budget-
perioden.  

 

På baggrund af de fire ovenstående faktorer er væksten i nettoomsætningen estimeret til at 
forløbe således 

2008 H1-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

5,13% -12,11% -10,95% -2,15% 1,79% 3,71% 4,55% 4,07% 3,71% 3,35% 3,70% 3,00% 
 

Ifølge den budgetterede udvikling vil nettoomsætningen være tilbage på 2008-niveau i 2014. 
Det stemmer fint overens med IATA’s forventninger om at 2008-niveauet tidligst vil blive 
nået i 2012, og at SAS med deres store reduktioner i kapaciteten, må forventes at genvinde 
deres gamle niveau lidt senere end gennemsnittet på markedet. 

                                                 
137 Analyst material Q2 2009: Core SAS, side 2 og 21 
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5.2.2 Overskudsgrad fra salg før skat: 
Overskudsgraden for salg budgetteres ved at estimere de fire væsentligste omkostningsposter. 
Budgetteringen tager i høj grad udgangspunkt i de igangværende omkostningsreduktionspro-
grammer, både hvad gælder de direkte besparelser på kort sigt og de mere langsigtede effekti-
vitetsforbedringer. 

 

5.2.2.1 Lønomkostninger: 
Lønomkostningerne i % af omsætningen er i 1. halvår steget markant som følge af det store 
fald i omsætningen og uændrede lønomkostninger. De første mindre effekter af ”Core SAS” 
forventes allerede i 2. halvår 2009, men det endelige gennembrud i overenskomstforhandlin-
ger forventes først at udmønte sig i 2010 og 2011, med årlige fald på 1,5 %-points i lønom-
kostningers andel af omsætningen. I de følgende år forventes løbende mindre forbedringer i 
takt med at driften bliver effektiviseret.   

2008 H1-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

34,13% 38,27% 37,50% 36,00% 34,50% 34,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 
 

 5.2.2.2 Brændstofomkostninger: 
Som tidligere nævnt følger SAS en strategi med 12 mdr. rullende hedging af 40-60% af 
brændstofforbruget. Derfor har brændstofforbruget i 2008 og 1. halvår 2009 i høj grad været 
påvirket af de historisk høje oliepriser i foråret og sommeren 2008. Derimod er ca. halvdelen 
af forbruget for 4. kvartal 2009 og 1. halvår 2010 sikret med optioner og swaps med 30-40% 
lavere præmier end for 3. kvartal 2009138

2008 

. De seneste måneders tendens med stigende oliepri-
ser forventes dog at slå igennem i 2. halvår 2010 og 2011, hvorefter den store usikkerhed om 
brændstofprisen gør et stabilt niveau til mit bedst mulige estimat. Den budgetterede forbed-
ring fra 2013 hænger sammen med at de forventede udskiftninger i flyflåden vil forbedre 
brændstofeffektiviteten.      

H1-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

18,12% 17,28% 16,50% 15,50% 16,00% 16,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 
   

5.2.2.3 Afskrivninger: 
Afskrivningerne estimeres i % af anlægsaktiverne. Efter frasalget af hoteldriften har de ligget 
på et stabilt niveau omkring 12%, men er for 1. halvår 2009 steget til 6,6% på halvårsbasis. 
Det antages at dette spring er vedvarende og at afskrivningerne i hele budgetperioden vil ud-
gøre 13% af anlægsaktiverne. 

                                                 
138 Analyst material Q2 2009: Core SAS, side 19 
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5.2.2.4 Andre driftsomkostninger: 
Andre driftsomkostninger består af en række mindre omkostningsposter, samt den uspecifice-
rede post ”andre omkostninger”. Fra et stabilt niveau på 39,8% af omsætningen i 2007 og 
2008 er andelen reduceret til 36,44% i 1. halvår 2009. Ifølge justeringen af ”Core SAS” blev 
47% af ”Core SAS” implementeret i 1. halvår 2009 og de resterende besparelser skal primært 
komme fra personaleomkostningerne. Derfor antages det at SAS allerede har elimineret de 
mest reversible omkostninger under ”andre driftsomkostninger” og det nuværende niveau på 
36,44% af omsætningen antages at gælde i hele budgetperioden. 

 

På baggrund af de estimerede driftsomkostninger er det nu muligt at udregne overskudsgraden 
fra salg før skat:  

2008 H1-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0,14% -2,12% -0,62% 1,47% 2,69% 3,34% 4,74% 4,77% 5,22% 5,57% 5,64% 5,64% 
 

5.2.3 Andre driftsindtægter: 
Andre driftsindtægter budgetteres i % af omsætningen. Posten består primært af værdiregule-
ringer og har i analyseperioden varieret uafhængigt af den regnskabsmæssige udvikling i SAS 
og både antaget positive og negative værdier. Derfor budgetteres der med ”andre driftsindtæg-
ter” på 0 i hele perioden som det bedste estimat, bortset fra i 2009 hvor de allerede i 1. halvår 
afholdte 377 MSEK medtages.  

 

5.2.4 Usædvanlige poster: 
For hele 2009 forventer SAS restruktureringsomkostninger på 1,7 mia. SEK, hvoraf ca. 1,1 
mia. SEK allerede er afholdt. Derfor forventes i 2. halvår 2009 restruktureringsomkostninger 
på 600 mio. SEK, hvilket efter 28% skat giver 432 mio. SEK. Da der allerede i 1. halvår har 
været usædvanlige poster på -1.776 SEK, giver det for hele 2009 -2.208 MSEK. Alle restruk-
tureringsomkostningerne antages afholdt i 2009, hvorfor ”usædvanlige poster” i resten af 
budgetperioden budgetteres til 0.   

 

5.2.5 Skattesats: 
SAS er skattepligtig i Sverige, hvor selskabsskatten er på 28%. Den effektive skattesats for 
SAS har dog historisk fluktueret voldsomt, bl.a. som følge af store fremførbare underskud og 
ikke-fradragsberettigede udgifter. Budgetteringen af den effektive skatteprocent er derfor 
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yderst vanskelig for SAS og selskabsskatten på 28% antages som det bedste estimat for den 
fremtidige udvikling. Historisk har den effektive skattesats for SAS i år med positiv totalind-
komst ligget relativt tæt på 28% og da der fra 2011 og frem budgetteres med positiv totalind-
komst accepteres en effektiv skattesats på 28% i hele perioden selv om det er arbitrært. Da der 
budgetteres med driftsoverskud fra salg før skat relativt tæt på nul både i 2009 og 2010, er 
skattens betydning i disse år relativt lille.  

 

5.2.6 Lånerente: 
Lånerenten anvendes til at estimere de nettofinansielle poster som andel af den nettorentebæ-
rende gæld. Lånerenten ligger i øjeblikket på et niveau omkring 5%, hvilket antages som et 
realistisk estimat over hele budgetperioden.    

 

5.2.7 Anlægsaktiver og Nettoarbejdskapital: 
Begge poster estimeres via omsætningshastighederne ud fra formlen: ttt AOHomsIC /1+= . 

Det sker ud fra en forudsætning om at aktiviteten i selskabet driver investeringsbehovet. 

Anlægsaktivernes omsætningshastighed har været stærkt faldende i 1. halvår, da aktivmassen 
er blevet forøget, imens omsætningen er faldet med 13,2% i forhold til 1. halvår 2008. Denne 
tendens ventes fortsat men i et mindre omfang i 2. halvår 2009, hvorfor omsætningshastighe-
den for hele 2009 budgetteres til 1,25 ligesom i 2010, hvor både omsætnings og aktivmasse 
forventes forholdsvis uændret. Herefter forventes omsætningen at stige relativt hurtigere end 
anlægsaktiverne, indtil 2013 og 2014, hvor der budgetteres med store investeringer i flyflåden 
og deraf et fald i omsætningshastigheden til 1,25. Herefter forventes et relativt stabilt genin-
vesteringsniveau fra 2016 og frem med en omsætningshastighed på 1,35.  

2008 H1-2009139 2009  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1,55 1,30 1,25 1,25 1,30 1,33 1,25 1,25 1,30 1,35 1,35 1,35 
 

Nettoarbejdskapitalens omsætningshastighed er i 1. halvår 2009 blevet forbedret da nettoar-
bejdskapitalen er faldet relativt mindre end omsætningen. Denne tendens forventes at fortsæt-
te resten af 2009. Som udgangspunkt består nettoarbejdskapitalen af poster som har en høj 
grad af samvariation med omsætningen. Derfor budgetteres nettoarbejdskapitalens omsæt-
ningshastighed relativ konstant, med et lille fald fra 2011, hvor omsætningsvæksten budgette-

                                                 
139 Omsætningshastighederne for et halvår er ganget med 2, for bedre at kunne sammenlignes med omsætnings-
hastighederne på årsbasis 
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res at nå et højere vedvarende niveau, som ikke forventes modsvare helt af stigningstakten i 
nettoarbejdskapitalen.    

2008 H1-2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

-6,50 -5,72 -5,50 -5,50 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 -6,00 
 

5.2.8 Nettorentebærende gæld: 
Den nettorentebærende gæld estimeres på baggrund af den finansielle gearing, på baggrund af 

sammenhængen: )
1

11( t
t

t IC
FGEAR

NRBG •
+

÷=  

Den finansielle gearing er pr. 30. juni 2009 efter kapitaltilførslen på 1,33. Det antages at for-
holdet mellem egenkapital og gæld bibeholdes på dette niveau i hele budgetperioden.  

 

5.2.9 Opstilling af budget: 
På baggrund af alle estimaterne er det nu muligt at opstille et budget for resultatopgørelsen, 
samt de overordnede balanceposter. 

Tabel 16: Budget for SAS AB i perioden 2009 – 2018: 

  2008 
H1-
2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ASK 45764 18453 37526 36776 37144 37701 39963 41162 42397 43669 44979 46328 
RPK 33097 12596 26644 26479 26743 27522 28773 29945 31056 32096 33284 34283 
  

 
  

         
  

Passageromsætning 38103 17198 34637 33893 34499 35778 37405 38929 40372 41725 43269 44568 
Anden driftsomsætning 15092 6321 12733 12459 12682 13153 13751 14311 14841 15339 15906 16384 
Nettoomsætning 53195 23519 47370 46352 47181 48931 51156 53240 55214 57064 59176 60951 
Lønomkostninger 18153 9001 17764 16687 16278 16636 16881 17569 18221 18831 19528 20114 
Brændstofomkostninger 9637 4063 7816 7185 7549 7829 7673 7986 8282 8560 8876 9143 
Af- og nedskrivninger 4154 2384 4821 4907 4893 5000 5537 5742 5706 5698 5869 6045 
Andre drifsomk. 21174 8570 17262 16891 17193 17830 18641 19401 20120 20794 21564 22211 
Driftsomkostninger 53118 24017 47662 45669 45913 47296 48733 50698 52329 53883 55838 57513 
Driftsres.  fra salg f.s. 77 -498 -292 683 1269 1635 2423 2542 2885 3181 3338 3439 
Skat af DO_salg -448 -417 82 -191 -355 -458 -678 -712 -808 -891 -935 -963 
Driftsres.  fra salg e.s. -371 -916 -210 492 914 1177 1745 1830 2077 2290 2404 2476 
Anden drift efter skat -2087 377 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Usædvanlige poster e.s. -5305 -1776 -2208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Driftsoverskud -7763 -2314 -2041 492 914 1177 1745 1830 2077 2290 2404 2476 
Nettofin. poster e.s. -704 -441 -871 -818 -832 -841 -854 -962 -998 -981 -970 -999 
Koncernresultat -8467 -2755 -2913 -326 81 336 890 868 1079 1309 1434 1477 
Totalindkomst -8448 -2755 -2913 -326 81 336 890 868 1079 1309 1434 1477 
  

 
  

         
  

Anlægsaktiver i alt 34296 36147 37082 37745 37639 38463 42592 44171 43896 43834 45149 46504 
Nettoarbejdskapital -8188 -8230 -8428 -8578 -8155 -8526 -8873 -9202 -9511 -9863 -10159 -10463 
Investeret kapital (IC) 26108 27917 28654 29167 29484 29937 33718 34969 34385 33971 34990 36040 
  

 
  

         
  

Egenkapital 8682 11984 12298 12518 12654 12849 14471 15008 14757 14580 15017 15468 
Nettorentebær. gæld 17426 15933 16356 16649 16830 17089 19247 19961 19627 19391 19973 20572 
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5.3 Estimation af WACC: 
Som beskrevet i teoriafsnittet om værdiansættelsesmodellerne, anvendes de vægtede gennem-
snitlige kapitalomkostninger (WACC), til at tilbagediskontere de forventede fremtidige cash 
flows eller residualoverskud.  

I det følgende afsnit gennemgås estimationen af WACC for SAS trinvist, hvor de enkelte pa-
rametre som har indflydelse på størrelsen af WACC diskuteres. 

 

5.3.1 Kapitalstruktur: 
For at kunne fastlægge et estimat for kapitalstrukturen er taget udgangspunkt i kapitalstruktu-
ren for de forrige regnskabsår. Markedsværdien af egenkapitalen er udregnet som aktiekursen 
på dagen for offentliggørelsen af regnskabet ganget antal udestående aktier. Markedsværdien 
af den nettorentebærende gæld estimeres at være lig med de bogførte værdier.  

Fra 2004 til 2008 har der været meget store udsving i kapitalstrukturen for SAS, med et gen-
nemsnit på 38% egenkapital og 62% gæld. Efter offentliggørelsen af regnskabet for 1. halvår 
2009 er andelene hhv. 36,6% og 63,4%. I løbet af 1. halvår 2009 er egenkapitalandelen øget 
fra 18,9% til 36,6%, hvilket skyldes kapitaltilførslen, som har øget egenkapitalen og er blevet 
anvendt til at nedbringe den langfristede gæld. Det antages at SAS med kapitaltilførslen har 
opnået den ønskede langsigtede kapitalstruktur og derfor anvendes den nuværende kapital-
struktur som target kapitalstruktur. 

 

5.3.2 Fremmedkapitalomkostning: 
Ved estimationen af fremmedkapitalomkostningen for SAS, er kreditratingbureauernes vurde-
ring en væsentlig indikator. I løbet af det seneste år er SAS’ kreditværdighed flere gange ble-
vet nedvurderet af de indflydelsesrige bureauer Standard & Poors og Moody’s, med Moody’s 
nedvurdering fra B2 til B3 d. 18. august 2009, som den mest aktuelle140

 

. 

Afkastkravet på de finansielle forpligtigelser udregnes ud fra formlen: )1)(( trrk sfg ÷+= , 

hvor rf er den risikofrie rente, rs

                                                 
140 Børsen: 18. August 2009: Moody’s sænker kreditvurdering af SAS 

 er den selskabsspecifikke risiko og t er selskabsskatteprocen-
ten. 
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Den risikofrie rente er estimeret ud fra den effektive rente på 10-årige svenske statsobligatio-
ner, som d. 12. august 2009 ved offentliggørelsen af halvårsregnskabet var på 3,511%141

Det selskabsspecifikke risikotillæg estimeres til 3,5%, som følge SAS’ ringe kreditvurdering. 
Dette giver et estimeret afkastkrav før skat på 7,011%. Til sammenligning oplyser SAS i Års-
rapporten 2008 at ”Andre lån” gennemsnitligt forrentes med 5,81%, mens lukkekurserne på 
udstedte virksomhedsobligationer med udløb i 2010 lå mellem 7,725% og 9,86%. 

.  

Som skatteprocent anvendes den svenske selskabsskat på 28%, hvorfor afkastkravet på de 
nettofinansielle forpligtigelser efter skat estimeres til 5,05%. 

 

Det antages implicit at den estimerede fremmedkapitalomkostning er uændret i al fremtid. 
Denne antagelse må i praksis anses for urealistisk, men da jeg ikke har haft adgang til infor-
mation der kan give bedre estimater fastholdes antagelsen. 

 

5.3.3 Egenkapitalomkostning: 
Som beskrevet i teoriafsnittet anvendes CAPM til at estimere egenkapitalomkostningen. 

Den 10-årige svenske statsobligationsrente anvendes, ligesom ved estimationen af fremmed-
kapitalomkostningen, som den risikofrie rente. 

 

Beta er estimeret på baggrund af historiske data fra perioden primo 2004 til 12. august 2009. 

Formlen for beta ser ud som følger: 
2
m

im
i σ

σβ = , altså kovariansen mellem den individuelle aktie 

og markedet divideret med variansen på markedsporteføljen. Som markedsportefølje er valgt 
OMX Nordic 40, der er indekset over de mest omsatte aktier på de nordiske børser, og der-
med beskriver kursudviklingen på SAS’ hovedmarkeder.  

Beta er estimeret ved at beregne daglige afkast efter formlen )/ln( 1÷tt rr for handelsdage på 

børsen i Stockholm og heraf udregnes kovariansen mellem SAS og OMX Nordic 40, samt 
markedsvariansen. Deraf fremkommer et estimat på 0,9825, hvilket stemmer overens med 
Reuters’ estimat på 0,98 pr. 12. august 2009. 

                                                 
141 Kilde: www.riksbank.se 
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Markedets risikopræmie er estimeret på baggrund af data fra Dimson, Marsh & Staunton 
(2006), hvor den historiske risikopræmie er udregnet for en række lande for perioden 1900-
2005. For Sverige, hvor SAS har den største andel af aktionærer, er risikopræmien på 
5,21%142. Dette stemmer fint overens med resultatet af en rundspørge af over 1000 professo-
rer i 2008, hvor den gennemsnitligt anvendte risikopræmie for Europa var på 5,3%143

 

. 

Med de nødvendige værdier estimeret kan ejernes afkastkrav beregnes ud fra CAPM: 

%63,8%21,59825,0%51,3 =•+=ek  

Det forudsættes at ejernes afkastkrav er i overensstemmelse med den valgte target kapital-
struktur på 36,6% egenkapital, hvorfor det ikke er nødvendigt at omregne egenkapitalomkost-
ningen og WACC kan udregnes ud fra de foretagne estimater. 

 

5.3.4 Beregning af WACC: 

Den endelige WACC findes nu ved indsætning i formlen gNDA

NFF

eNDA

E

k
V
Vk

V
VWACC •+•=

0

0

0

0  

Heraf fås: %36,6%05,5%4,63%63,8%6,36 =•+•=WACC  

WACC er altså udregnet til 6,36%. Denne værdi anvendes til tilbagediskontering i hele analy-
seperioden og terminalperioden, samt ved udregning af residualoverskud i RIDO-modellen. 

 

5.4 Værdiansættelse: 

5.4.1 DCF-model: 
Ud fra budgettet udregnes de frie cash flows fra 2. halvår 2009 til 2018, som derefter diskon-
teres tilbage til 30. juni 2009. 

Tabel 17: DCF-model: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Driftsoverskud 273 492 914 1.177 1.745 1.830 2.077 2.290 2.404 2.476 
Ændring IC -737 -513 -317 -453 -3.781 -1.250 584 413 -1.019 -1.050 
FCFF -464 -21 596 724 -2.037 580 2.661 2.704 1.385 1.426 
Diskonteringsfaktor 0,9696 0,9117 0,8572 0,8059 0,7577 0,7124 0,6698 0,6298 0,5921 0,5567 
PV af FCFF -450 -19 511 583 -1.543 413 1.782 1.703 820 794 

 

                                                 
142 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 
143 Pablo Fernandez: Market risk premiums used in 2008: A survey of more than 1000 professors 
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Summen af de frie cash flows fra budgetperioden, tilbagediskonteret til 30. juni 2009, er 
4.594 MSEK. 

De frie cash flows som forventes efter 2018 estimeres ved en beregning af terminalværdien. 
Som beskrevet i budgetteringen af omsætningsvæksten forventes en omsætningsvækst fra 
2017 og frem på 3%, hvilket er identisk med den budgetterede vækst i FCFF, da de øvrige 
value drivers holdes konstant. 

Terminalværdi = 784.21
)0636,1()03,00636,0(

03,1794
)1()(

)1(
5,9

2018 =
•÷

•=
+•÷

+•
tWACCgWACC

gFCFF  

Hermed kan Enterprise Value udregnes til 28.940 MSEK, hvoraf 84,1% af værdien stammer 
fra terminalværdien, hvilket indikerer en relativt stor usikkerhed i værdiansættelse, den lange 
budgetperiode taget i betragtning. 

 

Fratrukket den nettorentebærende gæld pr. 30. juni 2009 på 15.933 MSEK, bliver den estime-
rede værdi af egenkapitalen 13.007 MSEK. 

Der er efter kapitaludvidelsen 2.467.500.000 udestående aktier i SAS AB, hvorfor aktiekursen 
kan beregnes til 5,27 SEK pr. aktie, hvilket sammenholdt med aktiekursen d. 12. august 2009 
på 3,72 SEK er betydeligt højere. Den teoretiske kurs ligger dog relativt tæt på aktiekursen på 
cut-off datoen d. 30. september 2009 på 4,95 SEK. Dette indikerer at mine estimater svarer 
bedre til markedets seneste forventninger, hvilket stemmer fint overens med at jeg ved værdi-
ansættelsen har haft kendskab til informationer, udsendt efter d. 12. august.   

 

5.4.2 RIDO-model: 
Som en kontrol af DCF-modellen er værdiansættelsen også foretaget efter RIDO-modellen. 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sum 

Driftsoverskud 273 492 914 1.177 1.745 1.830 2.077 2.290 2.404 2.476 
 WACC*IC_primo 1.775 1.822 1.855 1.875 1.904 2.144 2.224 2.186 2.160 2.225 
 RIDO -1.503 -1.330 -941 -698 -159 -314 -147 104 243 251 
 Diskonteringsfaktor 0,9696 0,9117 0,8572 0,8059 0,7577 0,7124 0,6698 0,6298 0,5921 0,5567 
 PV af RIDO -1.457 -1.213 -807 -562 -121 -224 -98 65 144 140 -4.132 

 

Summen af residualoverskuddene tilbagediskonteret til ultimo 2008 giver -4.132 MSEK.  

Terminalværdien ultimo 2008 udregnes til: MSEK281.4
)0636,1()03,00636,0(

03,1140
5,9

=
•÷

•  
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Dertil lægges den investerede kapital pr. 30. juni 2009 fremdiskonteres, som med 0,5 år for at 
komme frem til Enterprise Value: -4.132 + 4.281 + (27.917*1,0636)0,5

Dette er identisk med værdien fra DCF-værdiansættelsen, men anvendelsen af uens terminer 
giver det problem at den investerede kapital primo skal diskonteres et halvt år for langt frem 
for at de to modeller stemmer overens, hvorfor værdiansættelsen må antages at være lidt 
overvurderet. 

 = 28.940 MSEK. 

 

5.4.3 Følsomhedsanalyse: 
For at få et indblik i hvordan de enkelte variable påvirker den teoretiske aktiekurs, er der fore-
taget følsomhedsberegninger for hvordan aktiekursen reagerer, når der ændres på en af de 
variable.  

Følsomhedsberegningerne bliver foretaget på de fem variabler der vurderes at have størst be-
tydning for den teoretiske aktiekurs, samt har knyttet en stor grad af usikkerhed til estimatet. 

De fem variable er: 

- WACC 
- Beta 
- Omsætningsvækst i terminalperioden  
- Bruttoavance i terminalperioden  
- Anlægsaktivernes omsætningshastighed i terminalperioden (fra 2017) 

Tabel 19: Den teoretiske kurs følsomhed over for ændringer i value drivers: 

Ændring i variabel -20% -10% -5% 0% 5% 10% 20% 
  

      
  

WACC 5,09% 5,72% 6,04% 6,36% 6,68% 6,99% 7,63% 
Kurs 13,4 8,38 6,66 5,27 4,12 3,16 1,63 
  

      
  

Beta 0,7860 0,8843 0,9334 0,9825 1,0316 1,0808 1,1790 
Kurs 6,94 6,06 5,65 5,27 4,91 4,57 3,94 
  

      
  

Growth rate (g) 2,40% 2,70% 2,85% 3,00% 3,15% 3,30% 3,60% 
Kurs 5,15 5,21 5,24 5,27 5,31 5,35 5,44 
  

      
  

OG_salg 4,51% 5,08% 5,36% 5,64% 5,92% 6,21% 6,77% 
Kurs 1,73 3,5 4,39 5,27 6,16 7,04 8,81 
  

      
  

Anlægsaktivers OH 1,08 1,215 1,2825 1,35 1,4175 1,485 1,62 
Kurs -7,88 -0,58 2,5 5,27 7,78 10,06 14,04 
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Den teoretiske aktiekurs viser sig at være særdeles følsom over for tre af de fem udvalgte va-
riable: WACC, overskudsgrad efter salg før skat (OG_salg) og anlægsaktivernes omsætnings-
hastighed. 

 

Ændringer i WACC’en påvirker den teoretiske kurs i modsat retning, på en asymmetrisk må-
de, hvor kursstigningen ved et fald i WACC er større end kursfaldet ved en stigning i WACC. 
Det skyldes at man i beregningen af terminal dividerer med spreadet mellem WACC og 
vækstraten. For at fordoble aktiekursen kræves et fald i WACC på ca. 15%, mens en stigning 
i WACC på 35% vil betyde at aktiekursen bliver negativ. En relativt lille del af følsomheden 
for WACC, stammer fra følsomheden overfor beta, hvor en 10% reduktion af beta medfører 
en 15% stigning i aktiekursen. 

 

Væksten i terminalperioden har overraskende begrænset indflydelse på den teoretiske aktie-
kurs, hvorimod både OG_salg og anlægsaktivernes omsætningshastighed i terminalperioden 
har virkelig stor indflydelse. 

Ændringer i OG_salg påvirker den teoretiske aktiekurs symmetrisk. Således skal der en stig-
ning på 30% til at fordoble kursen mens et fald på 30% (til 3,95%) vil fjerne hele den teoreti-
ske værdi. Anlægsaktivernes omsætningshastighed har endnu større kurspåvirkning end de 
øvrige value drivers. Som det kan ses af tabellen er et fald i omsætningshastigheden nok til at 
den teoretiske kurs bliver negativ. På den anden side skal der lidt over 10% stigning til at for-
doble aktiekursen. Omsætningshastighedens kurspåvirkning må betragtes som en meget væ-
sentlig usikkerhedsfaktor i værdiansættelsen, især med tanke på usikkerheden om det investe-
ringsniveau, der er nødvendigt for på lang sigt at være konkurrencedygtig i luftfartsbranchen. 

 

5.5 Væsentlige faktorer for overlevelse: 
Som følsomhedsanalysen tydeligt illustrerer, er det, tidshorisonten taget i betragtning, meget 
små ændringer i value drivers, der adskiller en succesfuld fremtid for SAS, fra en situation 
hvor en videreførelse af SAS i sin nuværende form, ikke vil være rentabel. Derfor vurderes 
det ikke at beregninger af egentlige worst- og best case scenarier vil bidrage nævneværdigt til 
rapporten. 
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Som benchmarkanalysen viste er SAS, i det seneste år, målt på EBITD-margin 5-8%-points 
dårligere end de tre største europæiske netværksselskaber. Det er ligeledes omkostningsni-
veauet, der er det primære issue i strategiplanen ”Core SAS”, hvor hovedparten af de ikke 
allerede implementerede besparelser skal komme fra personaleomkostningerne. Ifølge værdi-
ansættelsen skal personaleomkostningerne reduceres med ca. 15% relativt til omsætningen 
over budgetperioden, for at modsvare markedets forventninger afspejlet i aktiekursen144

 

, men 
hvis der kun budgetteres med en reduktion på 10% svarer det til en aktiekurs omkring 0. Der-
for må resultatet af lønforhandlingerne og evt. muligheden for outsourcing anses som afgø-
rende for, at SAS på lang sigt kan videreføres i sin nuværende form.       

En anden væsentlig faktor for at SAS kan være konkurrencedygtige er forbedring af load fac-
toren. Ifølge analysen af konkurrenceintensiteten er SAS målt på load factor 6-10 %-point 
dårligere end de øvrige netværksselskaber og yderligere 2-5% efter de mest effektive lavpris-
selskaber. Justerer man på load factoren i budgettet er kurspåvirkningen minimal, da load fac-
toren her kun bruges til at estimere omsætningen. Forbedring af kapacitetsudnyttelsen indgår 
dog også en implicit forudsætning for at personale- og brændstofomkostningerne kan reduce-
res relativt til omsætningen, hvorfor det er essentielt for SAS at forbedre load factoren. Som 
tidligere nævnt er der et trade off mellem load factor og yield, og hvis SAS skal opretholde sit 
stærke yield, må de acceptere en lidt dårligere load factor end markedet. Resultatpåvirkningen 
af en forbedring i yield er dog 18% mindre end en tilsvarende stigning i load factor, hvilket 
indikerer at SAS bør fokusere mere på at sælge ledig kapacitet, f. eks. gennem flere lavpris-
kampagner, som den i august 2009. I denne sammenhæng bør man dog også overveje den 
langsigtede resultateffekt af en mulig devaluering af SAS-brandet, hvorfor det på lang sigt er 
svært at vurdere om flere lavpriskampagner vil forbedre SAS’ rentabilitet. 

 

Med henblik på SAS’ gamle flyflåde er det væsentligt for den fremtidige værdiskabelse, 
hvornår og hvor hurtigt SAS kan skifte store dele af flyflåden ud med mere brændstoføkono-
miske fly. SAS påtænker at påbegynde større investeringer i flyflåden omkring 2014, afhæn-
gig af hvornår en ny type fly er færdigudviklet. 

Hvis anlægsinvesteringerne udskydes vil det forventeligt tage længere tid før SAS kan blive 
konkurrencedygtige med de øvrige netværksselskaber på omkostningssiden og lukke noget af 
hullet til lavprisselskaberne. Omvendt kunne SAS med en fremrykning af investeringspro-

                                                 
144 Under antagelse af at de andre omkostningsposters andel af omsætningen ikke ændres i budgettet 
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grammet hurtigere forbedre profitabiliteten og som en sideeffekt forbedre kundernes komfort-
niveau. Det vurderes dog som tvivlsomt om SAS på kort sigt kan rejse kapital til større an-
lægsinvesteringer, bl.a. fordi 4,8 mia. SEK ud af kapitaltilførslen på 6 mia. SEK, er blevet 
brugt på at genforhandle lån og dermed forbedre kapitalstrukturen. 

 

6 Fremtidsperspektiver for SAS: 
Værdiansættelsen af SAS giver et billede af en virksomhed, der er nødt til at forbedre profita-
biliteten markant for at være konkurrencedygtig på lang sigt. Desuden viser følsomhedsanaly-
sen, at marginale ændringer i overskudsgraden og omsætningshastigheden kan være afgøren-
de for, om SAS’ i fremtiden vil stå langt stærkere end nu eller om selskabets fremtidige eksi-
stens er stærk truet. I denne sammenhæng at det interessant at gennemgå SAS’ fremtidige 
optioner, afhængigt af om effekterne af ”Core SAS” viser sig at leve op til målsætningerne.   

 

6.1 Mulige scenarier for SAS: 
Nedenstående er opstillet et diagram over mulige strategiske optioner for SAS afhængigt af 

hvordan implementeringen af de nye strategiske tiltag forløber. Mulighederne for at fortsætte 

med den nuværende selskabsstruktur samt et salg til et større luftfartsselskab vurderes både i 

det positive og negative scenarie. I det positive scenarie vurderes ligeledes muligheden for 

ekspansion af rutenettet. I det negative scenarie analyseres konsekvenserne, dels ved at SAS 

splittes op og kun de mest profitable divisioner videreføres som selvstændige selskaber, eller 

ved at de tre stater lader SAS gå konkurs, så det bliver op til andre selskaber, hvordan luft-

fartsmarkedet i Skandinavien skal betjenes fremadrettet.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Mulige strategiske options for SAS: 
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I de følgende afsnit vil jeg analysere sandsynligheden og de forventede konsekvenser ved de 

enkelte scenarier. Analysen vil primært blive taget fra de statslige ejeres synspunkt, da de står 

med den afgørende beslutning for SAS’ fremtid. Dog vil jeg i scenarierne omkring et salg 

primært tage udgangspunkt i en potentiel køber, da det er en forudsætning for et salg at SAS 

vurderes, som et interessant opkøbstarget. 

 

6.1.1 SAS fortsætter med den nuværende ejerstruktur: 
”Core SAS” adskiller sig afgørende fra SAS’ tidligere strategiplaner, ved at inkludere tilsagn 

fra de statslige ejere om at indskyde halvdelen af den samlede kapitaltilførsel på 6.057 

MSEK. Dermed signalerede de tre regeringer at de er villige til at investere aktivt i at sikre 

SAS’ eksistens.  

Grundlæggende må man antage statslige ejere i lighed med private investorer har som mål-
sætning at få det størst mulige afkast ud af investeringen. Staterne adskiller sig dog ved at 
blive direkte eller indirekte økonomisk påvirket af hvordan en ny ejer vælger at videreføre 
selskabet, i form af mulige ændringer i antal arbejdspladser, tilgængelighed til/fra omverde-
nen, skatteindtægter mv.  

SAS’ væsentlighed for de tre stater understreges ved at selskabets omsætning i 2004 svarede 
til 0,6% af BNP i Sverige, 0,7 % i Danmark og 1,1% i Norge. SAS’ direkte og afledte beskæf-
tigelseseffekt i de tre lande udgjorde 0,35% i Sverige, 0,4% i Sverige og 1,0% i Norge145

Fra ejernes synspunkt er scenarie S1 attraktivt, da det på trods af krav om store besparelser, 

må antages at være det scenarie, hvor flest arbejdspladser bevares i Skandinavien og tilgænge-

.  

                                                 
145 Luftfarten i Skandinavien – værdi og betydning (november 2004), side 8 
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ligheden opretholdes på et højt niveau. Problemet med at satse på scenarie S1 er som tidligere 

nævnt, at der kræves massive forbedringer i profitabilitet og kapacitetsudnyttelse for SAS kan 

blive konkurrencedygtigt på lang sigt. Sker dette ikke risikerer SAS at ende i scenarie F1, 

hvor arbejdspladser og tilgængelighed til Skandinavien på kort/mellemlang sigt kan oprethol-

des i forhold til andre scenarier, men med en utilfredsstillende indtjening. Dette kan føre til en 

uholdbar situation, hvor staterne med jævne mellemrum må investere direkte i SAS for at 

undgå de samfundsøkonomiske konsekvenser af en konkurs. 

 

6.1.2 Salg af SAS til konkurrent: 
Siden offentliggørelsen af regnskabet for 1. halvår 2009 har repræsentanter fra både den dan-
ske og den svenske regering udtalt at de ønsker at sælge SAS. De vurderer dog at lønsomhe-
den skal forbedres før SAS er interessant for potentielle købere og staterne kan forlange en 
acceptabel salgspris146

Fra en potentiel købers synspunkt er det interessant at analysere, hvilke synergier et køb af 
SAS kan generere. Da de seneste års opkøbsrygter om SAS næsten udelukkende har handlet 
om Lufthansa, vil jeg tage udgangspunkt et salg af SAS til Lufthansa. Lufthansa i 2009 udvi-
det sin portefølje med betydelige opkøb i bmi, Austrian Airlines og Brussels Airlines, mens 
SAS i de seneste år har solgt ejerandele i bl.a. Spanair, air Baltic og bmi.   

. Dette svarer til scenarie S2. Den norske regering ønsker derimod at 
arbejde frem mod scenarie S1, hvor SAS bibeholdes som et skandinavisk selskab, bl.a. fordi 
de norske datterselskaber SAS Norge er relativt velfungerende og der er frygt for at tilgænge-
ligheden til afsidesliggende destinationer vil blive væsentligt forringet ved et salg af SAS. 

 

Som tidligere nævnt er det estimeret at enhedsomkostningerne nedbringes med 0,11%, for 
hver 1% ekstra anvendelse af ”hubbing”147, fordi passagererne samles i hub, hvorfra de kan 
samles på større eller bedre udnyttede fly frem til måldestinationen. Lufthansas ”main hub” i 
Frankfurt udmærker sig ved at være den lufthavn Europa med den største andel af transitpas-
sagerer148

                                                 
146 Business.dk 14. august 2009: Danmark og Sverige klar til SAS-salg 

, hvilket indikerer at Lufthansa i høj grad benytter sig af ”hubbing”. Dermed må 
man forvente at Lufthansa ved at inkludere SAS’ ruter i dette netværk, bedre er i stand til at 
forbedre load factoren end SAS som selvstændigt selskab. Dog er nogle af disse effekter alle-
rede realiseret via selskabernes medlemskab af Star Alliance. 

147 Hanlon: Global Airlines – competition in a transnational industry, side 208 
148 Hanlon: Global Airlines – competition in a transnational industry, side 207 
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Den dominerende holdning hos analytikerne er at Lufthansa efter et evt. køb af SAS vil benyt-
te Københavns Lufthavn som regional hub, hvilket var tilfældet med Zürich efter købet af 
Swiss149

I rapporten Luftfarten i Skandinavien – værdi og betydning, udarbejdet af COWI for SAS og 
offentliggjort i november 2004, vurderedes de samfundsøkonomiske konsekvenser for de 
skandinaviske lande i fem forskellige scenarier. Et af scenarierne er et salg af SAS til andet 
europæisk netværksselskab, hvor København får en rolle som regional hub i et større netværk. 
Det vurderes at en sådan overtagelse vil medføre et samfundsøkonomisk tab på 1,7 mia. SEK 
årligt

. 

150., og tab af ca. 2500 direkte arbejdspladser i lufthavnene151

Det forventes dog at et nogenlunde tilsvarende antal arbejdspladser vil blive genereret i købe-
rens hubs

. Heraf forventes Danmark 
at stå for ca. halvdelen, da Københavns Lufthavns betydning som hub vil blive forringet. 

152

 

. Denne flytning af arbejdspladser betyder ligeledes at en ny ejer vil være mindre 
påvirket af det skandinaviske lønniveau, end SAS som selvstændigt selskab 

En anden indgangsvinkel til at vurdere værdien af et salg af SAS, er at sammenligne med tid-
ligere konsolideringer på luftfartsmarkedet. Da Air France og KLM d. 30. september 2009 
fusionerede, var KLM, i lighed med SAS’ nuværende situation, i betydelige økonomiske van-
skeligheder og den hollandske regering frygtede at en fusion ville føre til betydelige sam-
fundsøkonomiske tab og reduceret tilgængelighed. Derfor blev der forhandlet ind i købskont-
rakten, at 42 interkontinentale ruter skulle bevares indtil april 2009, med mindre de var upro-
fitable, samt at vækst i ruter fra Paris ikke må være til ulempe for væksten i ruter fra Amster-
dam frem til 2012153. Økonomisk har effekterne af fusionen været positive og Doganis (2006) 
har estimeret at synergierne fra år 5 efter fusionen vil beløbe sig til 440 mio. euro årligt154

 

. 

Ser man på Lufthansas hidtidige opkøbsstrategi har den primært gået på at købe selskaber i 
betydelige økonomiske vanskeligheder, som dog er nået et stykke med restruktureringsarbej-
det, hvilket senest var tilfældet ved købet af Austrian i august 2009155

                                                 
149 Business.dk 17. september 2008: Farvel til København – goddag til Frankfurt? 

. Derfor må det antages 
at ”Core SAS” skal implementeres relativt succesfuldt før Lufthansa er interesseret i en over-

150 Luftfarten i Skandinavien – værdi og betydning (november 2004), side 125 
151 Luftfarten i Skandinavien – værdi og betydning (november 2004), side 139 
152 Luftfarten i Skandinavien – værdi og betydning (november 2004), side 139 
153 Copenhagen Economics (maj 2009): Der er noget i luften, side 35 
154 Hanlon: Global Airlines – competition in a transnational industry, side 302 
155 Jyllands-Posten 28. August 2009: Lufthansa kan tage Austrian under vingerne 
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tagelse. I dette tilfælde kan scenarie S2 blive aktuelt, da Skandinavien er Lufthansas tredje-
vigtigste marked efter Tyskland og Italien156

Hvis SAS derimod ikke får succes med ”Core SAS” vil Lufthansa kunne opkøbe SAS til en 
lavere pris, men det vil kræve store omstruktureringsarbejde at gøre investeringen profitabel. 
Alternativt kan Lufthansa, som det allerede har været tilfældet, åbne egne ruter i takt med at 
SAS reducerer kapaciteten. 

 og et køb af SAS dermed kan sikre Lufthansa 
synergier på et attraktivt marked. 

 

6.1.3 Ekspansion: 
Ifølge COWI’s rapport fra 2004 vil en ekspansion, med åbning af nye ruter Nordeuropa, ska-
be gevinster for passagererne på 1,8 mia. SEK157 og generere næsten 3000 direkte ar-
bejdspladser158

 

. Jeg vurderer dog at udsigterne for en ekspansion er særdeles lange og usikre. 
En ekspansion kræver betydelige investeringer i anlægsaktiver, hvilket ikke vurderes som 
realistisk i en relativ lang årrække, da SAS har anvendt hovedparten af kapitaltilførslen på 
nedbringelse af gæld, og store investeringer er krævet på 5-7 års sigt, for ”bare” at have en 
konkurrencedygtig flyflåde.  Derfor betragter jeg ikke ekspansion som en reel strategisk opti-
on for SAS inden for en overskuelig årrække. 

6.1.4 Opsplitning af SAS: 
Hvis SAS kommer i en situation hvor selskabet ikke vurderes at have sin eksistensberettigelse 
i sin nuværende form, er det op til de statslige ejere at vurdere, om de vil agere aktivt for at 
bevare et statsejet luftfartsselskab eller om de vil lade markedskræfterne bestemme. Som tid-
ligere nævnt har de danske og svenske regeringer udvist interesse i et salg af SAS, mens den 
norske regering foretrækker at have et statsejet luftfartsselskab. Dette kan hænge sammen 
med at de norske datterselskaber i SAS er blandt de mest velfungerende og derfor har den 
bedste mulighed for at være konkurrencedygtige på stand alone basis. Ved denne løsning kan 
den norske regering ligeledes sikre tilgængeligheden til de tyndt befolkede områder. Det skal 
dog understreges at denne løsningsmodel er meget spekulativ og staternes holdning til SAS’ 
fremtid kan forventes at ændres ved f.eks. regeringsskift. 

                                                 
156 DR.dk 8. September 2009: Skandinavisk luftfartsmarked attraktivt 
157 Luftfarten i Skandinavien – værdi og betydning (november 2004), side 127 
158 Luftfarten i Skandinavien – værdi og betydning (november 2004), side 139 
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6.1.5 Konkurs:        
I den yderste konsekvens kan de tre statslige ejere vælge at lukke SAS, og lade andre aktører 
konkurrere om det skandinaviske luftfartsmarked. Dette forventes dog at give store sam-
fundsmæssige omkostninger, med betydelige tab af direkte og indirekte arbejdspladser i og 
omkring de tre primære lufthavne i Oslo, Stockholm og København.  

 

Vigtigheden af at have et konkurrencedygtigt flyselskab kan eksemplificeres ved konsekven-
serne for den belgiske samfundsøkonomi, da det nationale luftfartsselskab Sabena i 2001 gik 
konkurs. 17.000 arbejdspladser gik tabt, statsgælden blev forøget med 830 mio. Euro og beta-
lingsbalancen forværredes med 528 mio. Euro159. Desuden gik Sabenas hub Bruxelles luft-
havn fra 10. til 20.pladsen på listen over de mest trafikerede lufthavne160

 

. I denne sammen-
hæng må man formode at de skandinaviske regeringer vil gøre en stor indsats for ikke at ende 
i scenarie F4 konkurs. Derfor er det heller ikke urealistisk at staterne, i hvert fald i en periode, 
vil følge strategi F1, hvor et ikke konkurrencedygtigt og tabsgivende SAS holdes i live af ka-
pitalindskud, for at reducere de samfundsøkonomiske konsekvenser.   

6.2 Anbefaling til valg af strategiske options: 
Med baggrund i de opstillede scenarier anbefaler jeg SAS at arbejde hen imod et salg til Luft-
hansa. Denne løsning vil på kort sigt give en række samfundsøkonomiske tab, som følge af 
tabte arbejdspladser og nedlukning af mindre indenrigsruter, men jeg vurderer at sandsynlig-
heden for at forbedre profitabiliteten på lang sigt er større, som en del af Lufthansas netværk, 
end som selvstændigt selskab. Eventuelt kan de tre regeringer, som det var tilfældet i Air 
France-KLM fusionen, forsøge at indføre en række klausuler, der sikrer fx opretholdelse af 
ruter til yderområder. 

Hvis implementeringen af ”Core SAS” ikke forløber efter målsætningen, risikerer SAS at 
befinde sig i en yderst kritisk situation, hvor de strategiske options er meget begrænsede.  

 

Min anbefaling til SAS-ledelsen på nuværende tidspunkt er derfor at bevare fokus på imple-
menteringen af ”Core SAS”. Som værdiansættelsen viser, er SAS-aktien i øjeblikket under-
vurderet under antagelse af at ”Core SAS” implementeres fuldt ud, men der er meget smal 
margin mellem succes og fiasko. Derfor er det essentielt at holde et stramt fokus på omkost-

                                                 
159 Transport- og Energiministeriet (november 2005): Dansk Luftfart 2015 – muligheder og udfordringer, side 18 
160 Copenhagen Economics (maj 2009): Der er noget i luften, side 30 
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ningsminimering og omstruktureringer og fortsætte den aggressive forhandlingstaktik overfor 
fagforeningerne under de kommende overenskomstforhandlinger, samt tænke i alternative 
løsninger såsom outsourcing.  

Desuden anbefaler jeg SAS at nedjustere satsningen på forretningsrejsende en smule og i ste-
det øge fokus på at forbedre kapacitetsudnyttelsen, som har en større relativ resultatpåvirk-
ning end en stigning i yield. 

 

7 Konklusion: 
Ud fra rapporten kan det konkluderes at en succesfuld implementering af ”Core SAS” er es-

sentiel for at SAS på lang sigt skal være konkurrencedygtig på det europæiske luftfartsmar-

ked. Jeg vurderer at tiltagene i ”Core SAS” i store træk er de rigtige, for at få SAS på ret køl, 

hvorfor jeg også anbefaler SAS på kort sigt at bevare et stramt fokus på omkostningsminime-

ring og omstruktureringer. Med denne strategi vurderer jeg at SAS indenfor en relativt kort 

årrække kan blive et interessant opkøbsmål for specielt Lufthansa, hvilket jeg anbefaler SAS 

at arbejde hen imod, på trods af negative samfundsøkonomiske konsekvenser på kort sigt. 

 

Omsætningsvæksten i luftfartsindustrien følger i høj grad udviklingen i BNP, men er mere 

volatil. Især netværksselskaber med fokus på forretningsrejsende er meget udsatte i økonomi-

ske nedgangstider, da mange kunder vælger at ”trade ned” til billigere billettyper. Desuden 

påvirkes luftfartsselskaberne i høj grad af udviklingen i brændstofpriser på hhv. futures- og 

spotmarkedet afhængigt af hedgingstrategi. 

 

”Core SAS” har især til hensigt at forbedre profitabiliteten, og allerede et halvt år efter lance-

ringen er 47% af de annoncerede besparelser realiseret. De resterende besparelser skal hoved-

sagligt komme fra personaleomkostningerne, hvilket vurderes som en stor udfordring at få 

gennemført. Værdiansættelsen viser at en fuld implementering af ”Core SAS” vil føre til en 

bedre fremtidig værdiskabelse end markedets forventninger, med en teoretisk aktiekurs på 

5,27 SEK, i modsætning til markedskursen d. 12. august 2009 på 3,72 SEK.  



Værdiansættelse af SAS AB  Jesper Færgegaard Nielsen 

Side 83 af 97 
 

Kursestimatet er dog præget af stor usikkerhed, hvor især overskudsgraden fra salg før skat og 

anlægsaktivernes omsætningshastighed, skal leve op til det budgetterede niveau i terminalpe-

rioden, for at opretholde den teoretiske aktiekurs på et tilfredsstillende niveau.  

 

Den historiske økonomiske performance har i 2008 og 1. halvår 2009 udviklet sig særdeles 

negativt med en ROIC på hhv. -30,47% og -17,13%, hvoraf over 2/3 af underskuddet i begge 

perioder dog kommer fra transitoriske poster. SAS har i hele perioden fra 2005 til 2008 haft 

en positiv udvikling i kapitaltilpasningsevnen, hvilket dog er vendt i 1. halvår 2009, som følge 

af den faldende omsætning. Overskudsgraden fra salg er siden 2007 faldet med 6,5%-points, 

og understreger sammen med en EBITD-margin 6-9%-points lavere end konkurrenterne, at 

forholdet mellem indtægter og omkostninger i SAS er uacceptabelt.  

Set ud fra de luftfartsspecifikke nøgletal har SAS både historisk og aktuelt haft en load factor 

langt under markedsgennemsnittet, dog i nogen grad modsvares af en stærk udvikling i yield. 

Trafiktallene viser fra sommeren små tegn på bedring, grundet en relativt tilfredsstillende fe-

rietrafik, men udsigterne til en genopretning af 2008-niveauet forventes tidligst i 2012. 

 

Omsætningsvæksten i luftfartsindustrien genereres af væksten i Available Seat Kilometers, 

load factoren og yield og forventes, efter at have gennemgået en konjunkturcyklus, at være 

3% fra 2018 og fremefter. De value drivers med størst indflydelse på den teoretiske aktiekurs 

er dog overskudsgraden fra salg og anlægsaktivernes omsætningshastighed. Overskudsgraden 

forventes at forbedres gradvist, som følge af besparelserne fra ”Core SAS” og løbende effek-

tivitetsforbedringer, mens omsætningshastigheden afspejler forventede nyinvesteringer i 

flyflåden fra 2013. 

 

SAS vurderes at være et interessant opkøbstarget for Lufthansa indenfor en kortere årrække, 

under forudsætning af at ”Core SAS” implementeres efter planen. Det skyldes bl.a. at Skandi-

navien er et attraktivt marked for Lufthansa og at Lufthansa som ejer antages at kunne forbed-

re kapacitetsudnyttelsen i SAS, ved at anvende ”hubbing” mere effektivt. Derimod antages 

adgangen til slots ikke at være et stærkt opkøbsmotiv, da slots i Skandinavien er relativt til-
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gængelige og Lufthansa derfor har muligheden for at ekspandere i Skandinavien uden at fore-

tage opkøb.  

 

Ved valg af fremtidige strategiske optioner er målsætningen for SAS, som for alle andre virk-

somheder, at skabe den størst mulige værdi til ejerne. SAS adskiller sig dog ved at ejerkred-

sen domineres af tre stater, hvis værdiskabelse udover aktiekursen afhænger af en række sam-

fundsøkonomiske forhold. De to mest sandsynlige strategiske optioner er at fortsætte med den 

nuværende ejerskabsstruktur eller et salg til Lufthansa. De danske og svenske regeringer er 

positivt indstillede overfor et fremtidigt salg, mens den norske regering foretrækker at SAS 

fortsat skal være statsejet. Et salg SAS forventes at koste et stort antal direkte og indirekte 

arbejdspladser i og omkring de skandinaviske lufthavne, ligesom tilgængeligheden til befolk-

ningstynde områder forventes forringet. Ved at fortsætte som statsejet kan de samfundsøko-

nomiske konsekvenser reduceres, men jeg vurderer, den historiske performance taget i be-

tragtning, at risikoen for at profitabiliteten ikke forbedres tilstrækkeligt på lang sigt, er relativt 

stor. I så fald vil konkurs eller andre uattraktive strategiske optioner give langt større sam-

fundsøkonomiske konsekvenser end et salg.  

Derfor er min anbefaling til SAS at fokusere på omkostningsminimering og omstrukturerin-

ger, med henblik på at blive et attraktivt opkøbstarget.       
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Bilag 1: Egenkapitalopgørelse (31. december 2003 – 30. juni 2009): 

Bogstaverne længst til venstre viser hvordan de enkelte poster er allokeret i reformuleringen: 

D: Overført til ”Anden totalindkomst, drift” i den reformulerede resultatopgørelse 

F: Overført til ”Anden totalindkomst, finansiering” i den reformulerede resultatopgørelse 

D/F: Allokeret ud på de enkelte resultatposter, sammen med de øvrige skattebetalinger 

A: Klassificeret som transaktioner med ejere, og dermed ført direkte på egenkapitalen 

  
Aktie- 

Anden 
ind- Reserver Overf. EK Mino- EK 

 
  kapital skudt kap.   Res. moder riteter i alt 

 
Egenkapital pr. 31.12.2003 1645 658 558 10273 13134 112 13246 

D Korrektioner vedr. overgang til IFRS (note 1) 
  

-237 -237 -83 -320 

 
Åbningsbalance 1. jan 2004 1645 658 558 10036 12897 29 12926 

D Tilkøb 
    

0 -17 -17 
D Tranlationsdifferencer vedr. udenlandske operationer -101   -101 1 -100 

 
Oms. Og omk. Ført direkte på egenkapitalen 

 
-101 

 
-101 -16 -117 

 
Resultat for perioden       -1760 -1760 -5 -1765 

 
Total oms. Og omk. For perioden 

  
-101 -1760 -1861 -21 -1882 

 
Egenkapital pr. 31.12.2004 1645 658 457 8276 11036 8 11044 

 
Korrigeringer vedr. IAS 39 i alt 

  
1635 -167 1468 

 
1468 

 
Åbningsbalance 1. jan 2005 1645 658 2092 8109 12504 8 12512 

A Aktieudstedelse i Rezidor SAS  
     

519 519 
D Konsolidering af associeret selskab 

     
-34 -34 

D Ændring i hedgereserver for året 
  

-1004 
 

-1004 
 

-1004 
D Tranlationsdifferencer vedr. udenlandske operationer -170   -170 3 -167 

 
Oms. Og omk. Ført direkte på egenkapitalen 

 
-1174 

 
-1174 488 -686 

 
Resultat for perioden       174 174 81 255 

 
Total oms. Og omk. For perioden 

  
-1174 174 -1000 569 -431 

 
Egenkapital pr. 31.12.2005 1645 658 918 8283 11504 577 12081 

D Salg af Rezidor Hotel Group 
     

-650 -650 
D Korrigering til IFRS i associerede selskaber 

  
-154 -154 

 
-154 

A Overførsel af egenkapital 
 

-488 
 

488 
   F Ændring i "fair value"-reserver for året 

  
508 

 
508 

 
508 

D Ændring i hedgereserver for året 
  

-158 
 

-158 2 -156 
D Ændring i translationsreserven 

  
-1 

 
-1 -24 -25 

D/F Skat afregnet direkte på egenkapital     45   45 -1 44 

 
Oms. Og omk. Ført direkte på egenkapitalen -488 394 334 240 -673 -433 

 
Resultat for perioden       4622 4622 118 4740 

 
Total oms. Og omk. For perioden 

 
-488 394 4956 4862 -555 4307 

 
Egenkapital pr. 31.12.2006 1645 170 1312 13239 16366 22 16388 

D Ændring i ass. Selskaber 
   

-26 -26 
 

-26 
D Translationsdifferencer 

  
75 

 
75 -2 73 

F Ændring i "fair value"-reserver for året 
  

-508 
 

-508 
 

-508 
D Ændring i hedgereserver for året 

  
583 

 
583 

 
583 

D/F Skat afregnet direkte på egenkapital     -163   -163   -163 

 
Oms. Og omk. Ført direkte på egenkapitalen 

 
-13 -26 -39 -2 -41 

D Hedgereserver overført til indkomst 
  

232 
 

232 
 

232 
D/F Skat på poster overført til indkomst 

  
-65 

 
-65 

 
-65 

 
Resultat for perioden       636 636 -1 635 

 
Total oms. Og omk. For perioden 

  
154 610 764 -3 761 



Værdiansættelse af SAS AB  Jesper Færgegaard Nielsen 

Side 92 af 97 
 

 
Egenkapital pr. 31.12.2007 1645 170 1466 13849 17130 19 17149 

D Ændring i beholdninger i datterselskaber 
    

38 38 
D Ændring i hedgereserver for året 

  
-1516 

 
-1516 

 
-1516 

D Translationsdifferencer 
  

-251 
 

-251 
 

-251 
D/F Skat afregnet direkte på egenkapital     322   322   322 

 
Oms. Og omk. Ført direkte på egenkapitalen 

 
-1445 0 -1445 38 -1407 

D Hedgereserver overført til indkomst 
  

-1027 
 

-1027 
 

-1027 
D Skat på poster overført til indkomst 

  
288 

 
288 

 
288 

 
Resultat for perioden       -6264 -6264 -57 -6321 

 
Total oms. Og omk. For perioden 

  
-2184 -6264 -8448 -19 -8467 

 
Egenkapital pr. 31.12.2008 1645 170 -718 7585 8682 0 8682 

D IFRIC 13, Korrektion vedr. loyalitetsprogrammer 
  

-1370 -1370 
 

-1370 
A Reduktion af aktiekapital -1234 

  
1234 0 

 
0 

A Aktieudstedelse 5757 
  

300 6057 
 

6057 
F Netto udstedelsesomk. 

   
-170 -170 

 
-170 

D Ændring i translationsreserven 
  

148 
 

148 
 

148 
D Ændring i hedgereserver for året 

  
432 

 
432 

 
432 

 
Resultat for perioden       -1795 -1795   -1795 

 
Total oms. Og omk. For perioden 

  
580 -1801 -1221 

 
-1221 

 
Egenkapital pr. 30.06.2009 6168 170 -138 5784 11984 

 
11984 
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Bilag 2: Officiel resultatopgørelse (2004 – 2008 og 1. halvår for 2008 og 2009): 

  2004 2005 2006 2007 2008   H1-2008 H1-2009 
Passageromsætning 36.950 39.346 44.039 36.814 38.103 

 
19.296 17.198 

Charteromsætning 3.773 4.280 4.693 1.927 1.663 
 

743 993 
Omsætning fra fragt og post 2.432 2.127 2.175 1.700 1.509 

 
775 598 

Anden traffikomsætning 1.644 1.767 2.004 1.295 2.159 
 

1.208 1.042 
Anden driftsomsætning 13.294 7.981 7.866 8.862 9.761 

 
4.738 3.688 

Nettoomsætning 58.093 55.501 60.777 50.598 53.195 
 

26.760 23.519 
Lønomkostninger -19.585 -18.163 -18.092 -16.897 -18.153 

 
-8.982 -9.878 

Salgsomkostninger -1.233 -997 -888 -660 -680 
 

-352 -320 
Brændstofomkostninger -6.252 -8.121 -10.492 -7.554 -9.637 

 
-4.735 -4.063 

Brugsafgifter til stater -6.139 -5.787 -5.865 -4.316 -4.662 
 

-2.328 -2.310 
Cateringomkostninger -1.783 -1.821 -1.860 -1.373 -1.346 

 
-682 -633 

Håndteringsomkostninger -2.539 -2.709 -2.355 -1.776 -1.851 
 

-915 -899 
Omkostninger til vedligeholdelse af fly -2.233 -2.049 -3.660 -3.144 -3.197 

 
-1.401 -1.599 

Data- og telekommunikationsomkostninger -2.985 -2.878 -2.967 -2.219 -2.282 
 

-1.222 -1.104 
Andre omkostninger -10.876 -7.296 -7.982 -7.640 -8.136 

 
-4.833 -2.352 

Driftsomkostninger -53.625 -49.821 -54.161 -45.579 -49.944 
 

-25.450 -23.158 
Leasingomkostninger for fly -2.689 -3.132 -3.526 -2.342 -2.282 

 
-1.066 -1.367 

Driftsresultat før afskrivninger 1.779 2.548 3.090 2.677 969 
 

244 -1.006 
Af- og nedskrivninger -2.846 -2.170 -1.964 -1.457 -1.591 

 
-708 -864 

Resultat af andele i ass. Virksomheder 162 117 59 32 -147 
 

-143 -14 
Indtægter fra salg af fly og bygninger 113 182 88 41 4 

 
6 -42 

Driftsresultat -792 677 1.273 1.293 -765 
 

-601 -1.926 
Indtægter fra beholdninger af andre værdipa-
pirer 1 50 -47 5 0 

 
0 0 

Finansielle indtægter 357 492 488 787 654 
 

-118 -92 
Finansielle omkostninger -1.399 -1.465 -1.422 -1.041 -933 

 Resultat før skat -1.833 -246 292 1.044 -1.044 
 

-719 -2.018 
Skat 68 -76 -128 -273 28 

 
76 277 

Resultat for fortsatte aktiviteter -1.765 -322 164 771 -1.016 
 

-643 -1.741 
Resultat for ikke-fortsatte aktiviteter 664 4.807 -115 -5.032 

 
-942 -54 

Skat af resultat for ikke-fortsatte aktiviteter -87 -231 -20 -273 
  

  
Årets resultat -1.765 255 4.740 636 -6.321 

 
-1.585 -1.795 

Minoritetsinteressernes resultatandel 5 -81 -118 1 57 
 

57 0 
Resultat til moderselskabets aktionærer -1.760 174 4.622 637 -6.264   -1.528 -1.795 

 

  



Værdiansættelse af SAS AB  Jesper Færgegaard Nielsen 

Side 94 af 97 
 

Bilag 3: Officiel balance, aktiver (31.12.2004 – 30.06.2009): 

MSEK 2004 2005 2006 2007 2008 H1-2009 
Anlægsaktiver: 

     
  

Tilkendegivet, ikke-betalt kapital 
     

  
Immaterielle anlægsaktiver 3246 3862 2932 1226 1092 1244 
Materielle anlægsaktiver: 

     
  

Grunde og bygninger 1807 1257 684 568 513   
Fly 16837 14681 11330 10766 11037   
Reservemotorer og -dele 3128 1526 1383 1211 1185   
Garage og reparationsudstyr 218 210 215 226 220   
Andet udstyr og køretøjer 1565 1213 634 308 318   
Igangværende byggerier 204 148 378 172 232   
Forudbetalinger vedr. materielle anlægsakti-
ver 359 422 317 185 627   
Materielle anlægsaktiver i alt 24118 19457 14941 13436 14132 15723 
Finansielle anlægsaktiver: 

     
  

Egenkapital i ass. Virksomheder 691 1214 1012 1063 622   
Langfristede tilgodehavender fra ass. Virks. 229 228 189 170 0   
Andre værdipapirer 126 214 601 5 5   
Pensionsaktiver 7421 8363 8805 9496 9658   
Udskudte skatteaktiver 1394 1524 1378 690 921   
Andre langfristede tilgodehavender 1233 1577 1331 577 410   
Finansielle anlægsaktiver i alt 11094 13120 13316 12001 11616 12411 
Anlægsaktiver i alt 38458 36439 31189 26663 26840 29378 
Omsætningsaktiver: 

     
  

Lager og brugbare reservedele 1265 1038 993 849 819   
Forudbetalinger til leverandører 24 27 3 1 1   
  1289 1065 996 850 820 715 
Tilgodehavender: 

     
  

Tilgodehavender fra salg 4574 4568 3918 1951 1851   
Tilgodehavender fra ass. Virksomheder 104 1620 357 510 479   
Andre tilgodehavender 2735 3892 2767 2637 2661   
Forudbetalte udgifter og periodeafgrænsnin-
ger 2046 1748 1134 1070 1009   
Tilgodehavender i alt 9459 11828 8176 6168 6000 7476 
Kortfristede investeringer 7349 7265 9117 7308 3872 

6559 
Kontanter og Bankbeholdninger 1246 1419 1686 1583 1911 
Aktiver holdt for salg 0 0 0 6198 3921 413 
Omsætningsaktiver i alt 19343 21577 19975 22107 16524 15163 
Aktiver i alt 57801 58016 51164 48770 43364 44541 
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Bilag 4: Officiel balance, passiver (31.12.2004 – 30.06.2009): 

MSEK 2004 2005 2006 2007 2008 H1-2009 

Egenkapital: 
      Aktiekapital 1645 1645 1645 1645 1645 

 Anden indskudt kapital 658 658 170 170 170 
 Reserver 457 918 1312 1466 -718 
 Overført overskud 8276 8283 13239 13849 7585 
 Egenkapital til moderselskabets ejere 11036 11504 16366 17130 8682 
 Minoritetsinteresser 8 577 22 19 0 
 Egenkapital i alt 11044 12081 16388 17149 8682 11984 

Langfristede forpligtigelser: 
      Underprioriterede lån 742 771 716 693 953 

 Udstedte obligationer 6176 7355 7135 2079 2212 
 Andre lån 14042 11039 5685 3936 10535 
 Udskudte skatteforpligtigelser 3194 3617 3473 3755 2988 
 Andre hensatte forpligtigelser 854 697 603 691 768 
 Andre langfristede forpligtigelser 185 129 235 120 334 
 Langfristede forpligtigelser i alt 25193 23608 17847 11274 17790 15971 

Kortfristede forpligtigelser: 
      Kortfristet del af langfristet gæld 800 3183 841 1615 872 

 Kortfristede lån 5479 3828 2043 421 1189 
 Forudbetalinger fra kunder 137 123 181 20 7 
 Kreditorer 4579 4358 3350 2108 2068 
 Forpligtigelser til ass. Virksomheder 7 183 169 94 0 
 Skyldig skat 70 99 43 5 110 
 Ikke-indtjent omsætning 2981 3038 3395 3842 3299 
 Kortfristet del af hensatte forpligtigelser 166 273 318 190 148 
 Andre kortfristede forpligtigelser 1912 1916 1845 1580 2460 
 Forudbetalte indtægter og periodeafgrænsnin-

ger 5433 5326 4744 5149 4274 
 Forpligtigelser vedr. aktiver holdt for salg 0 0 0 5323 2465 414 

Kortfristede forpligtigelser i alt 21564 22327 16929 20347 16892 16172 
Passiver i alt 57801 58016 51164 48770 43364 44541 
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Bilag 5: Reklassificering af operationel leasing: 

I dette bilag er leasingforpligtigelsen på den operationelle udregnet for hvert år, baseret på en 
kalkulationsrente på 4%. Tallet til højre for de absolutte leasingforpligtigelser angiver den 
gennemsnitlige længde af leasingforpligtigelserne efter den oplyste periode udregnet som 
(2009=>/2008)/2 for primo 2004 og så fremdeles. Dette tal plus 6, er anvendt som diskonte-
ringslængde for de samlede leasingforpligtigelser efter år 5. 

Primo 2004 2004 2005 2006 2007 2008 2009=>     

Fly 2677 2642 2403 2117 1815 6215 
 

1,71 
Hoteller 969 1022 1056 1039 1058 15170 

 
7,17 

Andre ejendomme 851 856 821 804 782 4725 
 

3,02 
Maskiner og inventar 53 35 17 14 13 16 

 
0,62 

  4550 4555 4297 3974 3668 26126 
 

  
  

       
  

Nutidsværdier  
       

  
Fly 2574 2443 2136 1810 1492 4593 

 
15047 

Hoteller 932 945 939 888 870 9050 
 

13624 
Andre ejendomme 818 791 730 687 643 3317 

 
6987 

Maskiner og inventar 51 32 15 12 11 12 
 

133 

                35791 

         Primo 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010=>     

Fly 2585 2448 2268 1862 1579 4175 
 

1,32 
Hoteller 1182 1241 1257 1269 1293 20628 

 
7,98 

Andre ejendomme 872 821 790 766 730 5737 
 

3,93 
Maskiner og inventar 52 29 27 26 26 23 

 
0,44 

  4691 4539 4342 3923 3628 30563 
 

  
  

       
  

Nutidsværdier  
       

  
Fly 2486 2263 2016 1592 1298 3133 

 
12787 

Hoteller 1137 1147 1117 1085 1063 11923 
 

17472 
Andre ejendomme 838 759 702 655 600 3886 

 
7441 

Maskiner og inventar 50 27 24 22 21 18 
 

162 

                37863 

         Primo 2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011=>     

Fly 3277 3052 2635 2233 1617 4173 
 

1,29 
Hoteller 1454 1501 1465 1521 1543 20205 

 
6,55 

Andre ejendomme 852 805 785 774 746 5270 
 

3,53 
Maskiner og inventar 103 78 68 59 53 217 

 
2,05 

  5686 5436 4953 4587 3959 29865 
 

  
  

       
  

Nutidsværdier  
       

  
Fly 3151 2822 2343 1909 1329 3135 

 
14688 

Hoteller 1398 1388 1302 1300 1268 12352 
 

19009 
Andre ejendomme 819 744 698 662 613 3626 

 
7162 

Maskiner og inventar 99 72 60 50 44 158 
 

484 

                41343 
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Primo 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012=>     

Fly 3310 2896 2518 1917 1508 3792 
 

1,26 
Hoteller 

       
  

Andre ejendomme 892 894 830 800 786 5359 
 

3,41 
Maskiner og inventar 96 78 67 61 60 171 

 
1,43 

  4298 3868 3415 2778 2354 9322 
 

  
  

       
  

Nutidsværdier  
       

  
Fly 3183 2678 2238 1639 1239 2853 

 
13830 

Hoteller 0 0 0 0 0 0 
 

0 
Andre ejendomme 858 827 738 684 646 3705 

 
7457 

Maskiner og inventar 92 72 60 52 49 128 
 

453 

                21740 

         Primo 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013=>     

Fly 2378 2163 1554 1208 965 3379 
 

1,75 
Hoteller 

       
  

Andre ejendomme 927 890 852 829 819 4913 
 

3,00 
Maskiner og inventar 53 25 20 13 11 11 

 
0,50 

  3358 3078 2426 2050 1795 8303 
 

  
  

       
  

Nutidsværdier  
       

  
Fly 2287 2000 1382 1033 793 2493 

 
9987 

Hoteller 0 0 0 0 0 0 
 

0 
Andre ejendomme 891 823 757 709 673 3452 

 
7305 

Maskiner og inventar 51 23 18 11 9 9 
 

121 

                17413 

         Primo 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014=>     

Fly 2352 1776 1423 1169 1024 3713 
 

1,81 
Hoteller 

       
  

Andre ejendomme 1009 954 936 896 865 4819 
 

2,79 
Maskiner og inventar 66 50 43 39 29 7 

 
0,12 

  3427 2780 2402 2104 1918 8539 
 

  
  

       
  

Nutidsværdier  
       

  
Fly 2262 1642 1265 999 842 2733 

 
9743 

Hoteller 0 0 0 0 0 0 
 

0 
Andre ejendomme 970 882 832 766 711 3414 

 
7576 

Maskiner og inventar 63 46 38 33 24 6 
 

211 

                17529 
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