
Copenhagen Business School

Cand.merc.aud.-studiet

Kandidatafhandling

Institut for Regnskab og Revision

Vejleder: Thomas Kaas Selsø

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Københavns Lufthavne A/S

København, maj 2010

_________________

Christoffer Hansen

Afleveret den 25. maj 2010

Antal anslag inklusive mellemrum: 182.480



ii

Beregning af antal anslag inklusive mellemrum:

Wordcount eksklusive bilag 165.974

26 figurer af 800 anslag 20.800

Fratrukket figurer der tæller med i wordcount (tabel 1-10) -4.294

I alt 182.480

Omregnet til antal normalsider: 80



iii

Executive Summary

This thesis addresses the issue of whether or not Copenhagen Aiports (CPH) is correctly valued at

NASDAQ OMX Copenhagen. Furthermore, it addresses the issue if CPH is geographically and

strategically correct located. Since no equity analysts cover the stock, the purpose of this thesis is to give

possible buyers/sellers of the stock an analysis that can be used in their decision making regarding a

possible trade of the CPH stock. CPH is the largest airport in northern Europe and has been the main

hub for SAS for several years. Due to the corporation and synergies between SAS and CPH, SAS is a

valuable client for the airport. Furthermore, SAS is the main supplier of passengers to CPH due to their

status as the largest airline company in Scandinavia. Therefore, the biggest threat to CPH is if SAS is be

acquired by a foreign airline company that will use another airport than CPH as main hub, which will

mean a big loss of passengers for CPH.

The financial crisis has put CPH under a great deal of pressure; they lost 1.8 million passengers to 19.7

million passengers in 2009, which makes it hard to reach their strategic goal of 30 million passengers in

2015. Furthermore, CPH has declined from the 10th to the 15th largest airport in Europe. To meet the

tough situation and to meet the shareholders’ and stakeholders’ expectations, CPH has build a new low-

cost pier, CPH SWIFT, which is a new concept designed to increase airline efficiency and to attract

new, efficient airlines and provide passengers with more cheap fares. Moreover, together with other

stakeholders CPH has created “Copenhagen Connected”, which is a foundation to promote Copenhagen

and CPH. Compared with its Nordic competitors (OSL and ARN), CPH has more passengers, more

intercontinental routes and higher revenues, differentiated earnings, but a higher passenger tax. The

financial analysis of CPH shows that CPH has had an increase in earnings from 2004-2007, but 2008-

2009 were bad years due to the financial crisis. When comparing the key financial indicators ROE,

ROIC, and EBIT-margin for the main three Nordic airports, CPH is second best after OSL.

The DCF-valuation model is used to calculate the value of CPH. Estimation of the main value driver

(number of passengers) and costs are based on strategic and financial analyses. The number of

passengers is estimated to have an annual growth rate of 5% in 2010-2012, 5,5% in 2013-2014 and

reach a stable level of annual growth rate of 3% from 2015 and forward. Costs are estimated to compose

a fixed percentage level of revenues. The enterprise value of CPH is conservatively estimated to be

DKK 10.034 million, which gives a stock price of DKK 1.278, which means that CPH is

underestimated. Based on the strategic analysis, the conclusion is that CPH is strategically and

geographically located correctly.
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1. Indledning

2009 blev et katastrofalt år for Københavns Lufthavne (CPH), hvor passagertallet faldt fra knap 22

mio. passagerer 2008 til knap 20 mio. passagerer 2009. Det er nu op til ledelsen at bevise overfor

bestyrelsen, at de kan nå CPH’s langsigtede mål at komme op på 30 mio. passagerer i 2015.

Formand Henrik Gürtler er hård i sin kritik over for den nuværende ledelse og udtaler følgende til

Take off:1

"Hvis vi ikke kan få Københavns Lufthavn tilbage på en tiendeplads i Europa (nu nr.

15) skal der en anden ledelse til," siger formanden til avisen. "Vi skal simpelthen op

på 30 mio. passagerer årligt for at være et seriøst alternativ til de store lufthavne i

Europa."

CPH indleder 2010 med en vækst på 5,7 % i januar, 10,4 % i februar og 17,2 % i marts i forhold til

et fald på hhv. 14,3 %, 18,7 % og 15,6 % i 2009. Var 2009 et ekstraordinært dårligt år, eller er det

en trend, der er af bestående karakter? En af nøglerne til vækst hedder SAS Scandinavian Airlines

(SAS), som er CPH’s største kunde. For 2009 præsenterede SAS et underskud på ikke mindre end 3

mia. svenske kroner.2 Rygterne er allerede i fuld gang om, hvorvidt SAS skal sælges, og hvem der i

så fald vil købe selskabet. SAS udgør næsten 50 %3 af CPH’s passagertal, og såfremt SAS går

konkurs eller bliver solgt, kan det give store udfordringer for CPH, både på kort og lang sigt.

I forlængelse heraf er der fra hele Øresundsregionen forberedt en markedsføringsplan for, hvordan

regionens varemærke kan forstærkes i udlandet. Projektet hedder Copenhagen Connected, som skal

rejse 200 mio. danske kroner over de næste fire år.4 Bag projektet står bl.a. CPH, Wonderful

Copenhagen, Copenhagen Capacity, Malmö Stad og Region Skåne. En del af dette er for at lokke

attraktive nye flyselskaber til København. Frank Jensen, Københavns overborgmester udtaler

følgende til Copenhagen Capacity:5

"Vi er nødt til at sørge for, at København tilbyder en stor og attraktiv lufthavn med

masser af direkte ruter til storbyer over hele verden. Direkte flyvninger ind og ud af

København er afgørende for erhvervsmæssig udvikling."

1 www.takeoff.dk
2 www.erhvervsbladet.dk
3 www.cph.dk
4 www.wonderfulcopenhagen.com
5 www.copcap.com
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Når Delta Air Lines, Air Canada, Qatar Airways og Egypt Air6 i løbet af 2010 åbner ruterne til

henholdsvis New York JFK, Toronto, Doha samt Cairo kommer CPH op på 19 interkontinentale

ruter. Det er det højeste antal i dette årtusinde.

Luftfarten i Norden går en svær tid i møde. Dette giver anledning til at spekulere i, om der reelt er

kapacitet og behov for fire internationale lufthavne i Norden7, Arlanda (ARN), Helsinki (HEL),

Oslo (OSL) og CPH. Herudover ligger Amsterdam Schiphol Airport (AMS) en time med fly fra

CPH. Der bor i alt 25 mio.8 indbyggere i Norden ud af 495 mio.9 i EU. Alene i Holland bor der

næsten 17 mio.10 indbyggere. I 2009 rejste 43,5 mio. passagerer fra AMS, som er femte størst i

Europa. CPH er Nordens største lufthavn med 20 mio. passagerer pr. år, og den 15. største lufthavn

i Europa.11 Herefter følger OSL med 18 mio. og ARN med 16 mio. Det er indlysende, at CPH er

størst til antallet rejsende og rent geografisk ligger lufthavnen strategisk korrekt i

Øresundsregionen. CPH’s direktør Brian Petersen udtaler følgende til Sydsvenska Dagbladet:12

”I dag kan fire mio. mennesker i Danmark og Sverige komme til Kastrup på under to

timer. Vores udfordring er at øge vores nærområde. Dette kræver højhastighedstog,

som gør, at både Göteborg og Århus kommer tættere på Kastrup.”

1.1 Afhandlingens formål og målgruppe

Formålet med denne kandidatafhandling er at foretage en værdiansættelse af CPH. Denne opgave

henvender sig primært til nuværende og potentielle investorer i CPH samt andre interessenter

herunder kapitalindskydere, medarbejdere og folk med en interesse for flybranchen. Selve

værdiansættelsen ønskes sammenlignet med, hvad aktien handles på NASDAQ OMX Copenhagen.

Hvad en aktie handles for på NASDAQ OMX Copenhagen må betragtes som markedspris for en

aktie og således give et kvalificeret sammenligningsgrundlag. Markedsprisen er skabt af samtlige

investorers forventninger til CPH’s fremtidige vækst, udvikling, resultater og pengestrømme. Der er

ingen analytikere, der følger CPH, og CPH har været meget omtalt i pressen qua faldende aktivitet

og ikke mindst på grund af SAS’ betydning for CPH. Der kan endvidere stilles spørgsmål til,

hvorvidt staten bør støtte en 40 % ejet virksomhed, som genererer overskud og de seneste år har

udloddet store udbytter til aktionærerne. Billund Airport (BIL), som ejes 100 % af jyske kommuner,

6 www.takeoff.dk/
7 Der er flere internationale lufthavne i Norden, men de er for små til at tage med i betragtningen.
8 www.norden.org
9 europa.eu
10 europa.eu
11 Airports Council International – www.airports.org
12 sydsvenskan.se
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får ikke den samme støtte, hvorfor det, rent strategisk, er interessant at undersøge statens

incitamenter herom.

1.2 Problemformulering

Den overordnede problemformulering i denne kandidatafhandling er:

Hvad er fair value af en aktie i CPH? Er aktien overvurderet, og er virksomheden strategisk og

geografisk positioneret godt nok?

For at besvare denne problemformulering kræver det, at der foretages en strategisk analyse, en

regnskabsanalyse samt udarbejdes et budget, som ligger til grund for selve værdiansættelsen. En

række delspørgsmål13 vil blive besvaret løbende i de forskellige afsnit.

1.3 Afgrænsninger

Opgavens primære fokus vil ligge på CPH og dens fremtid. Opgaven tager udgangspunkt i

årsrapporterne for 2004-2009.

For at kunne sammenligne andre lufthavne med CPH burde tallene skulle reformuleres. Det ligger

uden for opgavens omfang, hvorfor nøgletal for peer group er beregnet på baggrund af

årsrapporterne. At skulle værdiansætte samtlige virksomheder, der er brugt i peer group analysen

ligger uden for opgavens omfang, hvorfor ovennævnte metode anses for at give det mest korrekte

sammenligningsgrundlag, selvom en egen udarbejdet værdiansættelse havde været at foretrække.

Der er taget udgangspunkt i én værdiansættelsesmodel, DCF-modellen14, da det er den mest

anvendte.15 Værdiansættelsen baseres udelukkende på den ejerstruktur og den portefølje, som gør

sig gældende på nuværende tidspunkt. Det vil sige, at der afgrænses for M&A mellem CPH og

potentiel køber/sælger.

Kandidatafhandlingen afgrænses endvidere fra muligheden for, at eventuelle kapitalfonde, private

equity-selskaber eller lignende foretager buy-outs16 fra NASDAQ OMX Copenhagen. Kapitalfonde

og private equity-selskaber tager netop højde for opkøb og frasalg.

13 Jf. afsnit 1.4.
14 DCF = Discounted Cash Flow.
15 Plenborg (2000), s. 6.
16 En buy-out er en investering transaktion, hvorved en hel virksomhed eller en kontrollerende del af en virksomhed
bliver købt af investorer og ”goes private”. En virksomhed, "køber ud" et selskab til at overtage kontrollen af selskabet.
En buy-out kan tage form af en gearet buy-out, en venturekapital buy-out eller en management buy-out.
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De modeller, der er brugt i denne kandidatafhandling er væsentlige for denne opgave. Andre

modeller, som er uvæsentlige for CPH vil ikke blive gennemgået, da det ikke har nogen funktion for

værdiansættelsen af CPH eller er med til at besvare problemformuleringen.

Da langt de fleste lufthavne ikke er børsnoteret har det været umuligt at sammenligne CPH med

pågældende konkurrenter, på samme måde som hvis der havde været tale om to børsnoterede

selskaber. Der findes andre sammenligningsgrundlag, som denne kandidatafhandling er baseret på.

Der er ikke brugt intern viden, og regnskabsanalysen bygger på årsrapporterne for perioden 2004-

2009. CPH er ikke blevet benchmarket med HEL, selvom det var ønsket, da det ikke har været

muligt at indhente tal herfra. Der er taget udgangspunkt i 2008 års tal for ARN, OSL og AMS, da

årsrapporterne for 2009 ej har været tilgængelige, da denne afhandling blev udarbejdet.

Markedsefficiens diskuteres ikke i forhold til fair value, og værdiansættelsen sker med

udgangspunkt i den nuværende kapitalstruktur i CPH.
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1.4 Afhandlingens disposition

Afhandlingen er struktureret således:

Figur 1. Disposition17

I opgaven ønskes følgende spørgsmål undersøgt og besvaret:

Afsnit 2:

- Hvad er CPH’s kerneområder?

- Hvilke vækststrategier benytter CPH sig af?

17 Kilde: Egen tilvirkning.
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Afsnit 3:

- I afsnit 3 vil CPH’s konkurrenter blive beskrevet

Afsnit 4:

- Hvilke trusler står CPH over for?

- Hvordan vil fremtidens luftfart udvikle sig, og er der plads til fire internationale lufthavne i

Skandinavien inkluderet Finland?

- Hvor stor betydning har SAS for CPH?

- Hvilke fordele og ulemper er forbundet med CPH’s strategi om en ny lavpris terminal?

- Hvilke muligheder har CPH, for at ikke tabe markedsandele til de tre øvrige internationale

lufthavne i Norden?

- Hvordan kan CPH blive ved med at være Nordens største lufthavn, og kan CPH blive

Nordens eneste megahub?

- Hvor ligger CPH’s styrker i forhold til de tre øvrige internationale lufthavne i Norden?

Afsnit 5:

- Hvordan ser indtjeningskvaliteten ud i CPH?

- Hvordan påvirker passagertallet omsætning og omkostninger i CPH?

Afsnit 6:

- CPH’s budgetforudsætninger

Afsnit 7:

- Hvad er værdien af CPH?

Afsnit 8:

- Konklusion

Afsnit 9:

- Perspektivering
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1.5 Model- og metodevalg

Strukturen i opgaven kommer til at følge den valgte problemformulering med fire hovedafsnit; den

strategiske analyse, regnskabsanalysen og budgettering.

1.5.1 Den strategiske analyse

Formålet med den strategiske analyse er at indkredse og forstå den forretningsmodel, som en CPH

har valgt, samt at vurdere om forretningsmodellen er en holdbar og værdiskabende strategi.18

Afhandlingens strategiske analyse er en central del ved værdiansættelsen, idet de ikke-finansielle

værdidrivere analyseres i denne del af opgaven.19 Disse supplerer de finansielle værdidrivere i

regnskabsanalysen i den kommende proces. De ikke-finansielle værdidrivere foregår på tre

forskellige niveauer; omverdensfaktorer på samfundsniveau (1), brancheniveau (2) samt interne

faktorer, der er knyttet til ressourcer og kompetencer tillige med konkurrence- og vækststrategier

(3)”20

Til forskel fra de finansielle værdidrivere, som de facto måler virksomhedens indsatser for en given

periode, er de ikke-finansielle værdidrivere et udtryk for fremtidsprognoser og fremtidig udvikling i

netop de finansielle værdidrivere.21 Udtrykt på anden vis ville en forbedring af selskabets brand

equity kunne medføre et forøget salg. Dette er en prognose og skal altså ikke nødvendigvis ses som

en kausalsammenhæng, idet en analytiker næppe kan være sikker på et fremtidigt udfald. Det er

derfor et krav til analytikere, at de er i stand til at koble ikke-finansielle værdidrivere til de

finansielle værdidrivere.22 Det kunne f.eks. være, hvilken betydning selskabets brand equity har for

salget i virksomheden.

Analysen af luftfartsmarkedet i Norden vil tage udgangspunkt i Porters Five Forces. Størstedelen af

denne analyse bliver at få en forståelse af de dynamikker, der kendetegner udviklingen i en

lufthavn.23 På samfundsniveau vil der tages udgangspunkt i PEST-modellen.24

1.5.2 Regnskabsanalysen

Den strategiske analyse bruges især til at estimere afsætningsmulighederne for selskabets produkter

hvorimod den regnskabsmæssige analyse bruges til at analysere historisk og estimere fremtidig

18 Elling m.fl. (2005), s. 25.
19 Elling m.fl. (2005), s. 27.
20 Elling m.fl. (2005), s. 67.
21 Elling m.fl. (2005), s. 67.
22 Elling m.fl. (2005), s. 67.
23 Elling m.fl. (2005), s. 73.
24 PEST: Political, Economic, Social, Technological.
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indtjeningsevne, herunder omsætning for at opnå tilstrækkelig viden til at kunne estimere andre

komponenter i resultatopgørelsen, som bruges i forbindelse med værdiansættelsen af opgaven.

For at skabe kontinuitet i anvendt regnskabsmateriale vil der blive foretaget nødvendige

korrektioner i de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt på baggrund af ændringer i virksomhedens

regnskabspraksis. Den anvendte regnskabspraksis i CPH vil blive vurderet og reformuleret, og

derefter er de officielle regnskabsopstillinger klar til analyseformål.

De reformulerede regnskabsdata anvendes til at lave en rentabilitetsanalyse, som gennemføres for at

vurdere selskabets indtjeningsevne og bygger på en dekomponering af egenkapitalforrentningen

(EKF). Ligeledes anvendes denne metode til at kunne vurdere indtjeningskvaliteten i CPH. En

fundamental del i regnskabsanalysen vil blive en delkomponering af ROIC.25

1.5.3 Budgettering

De væsentligste elementer fra den strategiske analyse og regnskabsanalyse anvendes til at udarbejde

et budget, som danner grundlag for den kommende værdiansættelse af CPH for de kommende fem

år.

1.5.4 Værdiansættelsen

På baggrund af den strategiske analyse og regnskabsanalysen opstilles forskellige scenarier med

tilhørende budgetter, som anvendes til værdiansættelsen. Peer group analyse foretages og

væsentlige nøgletal sammenlignes for at vurdere, hvor CPH ligger i forhold til de primære

konkurrenter.

Der findes flere typer af værdiansættelsesmodeller, som i teorien giver den samme værdi.26 Denne

opgave benytter sig af den kapitalværdibaserede DCF-værdiansættelsesmodel.27

1.5.5 Empiri

Opgavens primære empiri består hovedsagelig af to kvalitative interviews28 Lars Andersen, direktør

i SAS’ Public Affairs & Infrastructure og Flemming Hansen, forhenværende trafikminister i

Danmark og med i bestyrelsen i Terminal A.

25 ROIC = Return on invested capital.
26 Plenborg (2000), s. 5.
27 DCF = Discounted Cash Flow.
28

Kvalitative interviews er kendetegnet ved spørgeteknikker, der er ustrukturerede, hvilket vil sige, at interviewet
foregår som en samtale, der er styret så lidt som muligt. Andersen (2003); 197
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Da interviewene med CPH kan kritiseres for at være holdningspræget og subjektive, er det i

opgaven forsøgt at være så kritisk som muligt, og kun benytte interviewene, hvor det findes

nødvendigt at inddrage CPH’s egne holdninger og forventninger.

Den sekundære empiri inddeles i fire grupper; udleveret materiale fra CPH, årsrapporter,

internetsider og faglitteratur. Ved brugen af internetsider er det primært anerkendte sider eller

officielle sider, der er anvendt. De fleste kilder udgøres primært af CPH, SAS, Luftfartsverket

(LFV), OSL og AMS i form af årsrapporter, fondsbørsmeddelelser, halvårsregnskaber,

pressemeddelelser samt andre offentlige publikationer. Udover det er NASDAQ OMX,

Euroinvestor, Dansk Statistik, Statens Luftfartsvæsen (SLV), Bloomberg samt Jacobs Consultancy

brugt til at indhente relevant data til opgaven. Danske og internationale regnskabsstandarder er

benyttet vedrørende gældende regnskabslovgivning. I forbindelse med den strategiske analyse af

CPH er der indhentet information fra brancheorganisationer og makroøkonomiske tal fra anerkendte

institutioner. Al materiale er offentliggjort.

Den væsentligste del af den anvendte litteratur til opgaven er produceret af andre og karakteriseres

som sekundære data. Den litteratur, der er anvendt, er af akademisk karakter og er brugt som

undervisningsmateriale ved Handelshøjskolen i København.

1.6 Kildekritik

De fleste kilder, der er anvendt i opgaven, er offentligt tilgængelige. Informationerne er hentet

direkte fra berørte virksomheders hjemmesider. Derved afspejler værdiansættelsen af CPH de

informationer, som er tilgængelige for samtlige investorer på aktiemarkedet.

Forespørgsler rettet direkte til ansatte i SAS er foretaget. Disse interviews er transskriberet og

findes i sin fulde udgave i bilagssamlingen. Hvorvidt den enkelte person er objektiv eller ej kan

ikke vurderes fuldt ud. Dette perspektiv er dog i høj grad taget i betragtning, hvorfor

kommentarerne er anvendt med omhu. Der er rettet henvendelser til Macquarie Airports (MAP) og

til kommunikationsafdelingen i CPH, der ikke har ønsket at besvare disse.

Da kun 7,1 % af CPH’s aktier er free flow (Den Danske Stat ejer 39,2 % og MAP ejer 53,7 %), har

aktien ikke den større interesse i investeringsøjemed. Der er ifølge CPH ingen analytikere, der

aktivt følger aktien. CPH har ingen Investor Relations afdeling mere, hvorfor det er begrænset med

information, der forlader selskabet. Derfor har det været svært at finde investeringsanalyser fra

eksterne kilder.
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2. Præsentation af CPH A/S

CPH, der blev grundlagt i 1925, ejes og drives af det børsnoterede selskab CPH A/S, der ligeledes

ejer og driver Roskilde Lufthavn. Selskabet har desuden internationale aktiviteter i ni mexicanske

lufthavne og Newcastle International Airport.29 CPH A/S (CPH) overtog i oktober 1990 ejerskab og

driftsansvar for lufthavnene i København og Roskilde. Indtil da havde lufthavnene været ejet af den

danske stat og drevet af Københavns Lufthavnsvæsen, der var en statsvirksomhed under

Trafikministeriet. Pr. 31. december 2009 udgjorde aktiekapitalen i CPH nominelt 784

MDKK. Macquarie Airports Copenhagen ApS ejede ved udgangen af 2009 53,7 % af

aktiekapitalen30 og Den Danske Stat ejede 39,2 %. Udover Staten og Macquarie Airports

Copenhagen ApS er der ingen aktionærer, der ejer over 5 %. Størstedelen af CPH's ansatte er

aktionærer i selskabet.

CPH A/S ejer og driver lufthavne i København og Roskilde og er børsnoteret på NASDAQ OMX

Copenhagen31. Der er 1.900 ansatte – alt fra rengøring til ledelse. På hele lufthavnsområdet er der

over 22.000 ansatte, hvorfor det må anses for at være en af Danmarks største arbejdspladser.

2.1 Historisk baggrund32

CPH blev grundlagt i 1925 og er en af de første civile lufthavne i verden. I begyndelsen var det kun

de privilegerede, der havde råd til at flyve og benytte sig af lufthavnen.

I 1946 blev lufthavnen interkontinental. Det nydannede SAS og American Overseas Airlines

startede flyruter til Amerika. CPH var i 1948 Europas tredjestørste lufthavn med mere end 150

daglige starter og landinger samt næsten 300.000 passagerer. I 1970’erne forsatte stigningen i

antallet ruter og passagerer, og det blev vedtaget at udbygge CPH til en kapacitet på 20-22 mio.

passagerer inden år 2000.

I 1982 gik man i gang med at udbygge CPH – til transitpassagerernes favoritlufthavn. I 1986 stod

verdens første ’rigtige’ lufthavns-shopping center færdigt, transithallen blev udvidet og

moderniseret, og der blev en højere komfort for de rejsende. I 1994 blev CPH børsnoteret på

Købehavns Fondsbørs. I 1998 blev deltaformede Terminal 3 færdig. En ny ankomsthal og en finger,

der forbinder indenrigs- og udenrigsterminalerne blev ligeledes indviet samme år. Øresundsbroen

29 www.cph.dk
30 www.mapairports.com.au
31 www.nasdaqomxnordic.com
32 Dette afsnit bygger på informationer fra www.cph.dk
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med tog- og motorvejsforbindelse åbnede i år 2000. Det er fra den dag blevet nemt og forholdsvis

hurtigt at komme fra Københavns centrum og fra de tre største svenske byer, Stockholm, Göteborg

og Malmö inden for overskuelig tid.

2.2 Udviklingen i aktiekursen

I 1990 blev CPH A/S stiftet som aktieselskab ved indskud af det tidligere Københavns

Lufthavnsvæsen. Selskabet blev oprettet med henblik på at overtage ejerskabet og driften af

lufthavnene i København og Roskilde. I den forbindelse fik selskabet endvidere mulighed for at

drive virksomhed, der har sammenhæng med lufthavnens drift, og i 2000 fik selskabet desuden

udvidet mulighederne for at investere i andre lufthavne. Allerede ved stiftelsen af CPH A/S fik den

daværende trafikminister bemyndigelse til at sælge 25 % af aktierne. Denne bemyndigelse blev

udnyttet i 1994. Den 11. april 1994 blev CPH A/S børsnoteret på Københavns Fondsbørs, og 25 %

af aktierne solgt til en bred ejerkreds. I 1996 blev statens ejerandel reduceret til 51 %. I april 2000

godkendte et flertal i Finansudvalget (udvalget med undtagelse af Enhedslistens medlem), at statens

ejerandel kunne reduceres til 33,8 %, hvilket skete gennem et aktiesalg i efteråret 2000.

Efterfølgende år blev det på generalforsamlingen i CPH A/S besluttet at annullere en del af

aktiekapitalen, som led i selskabets aktietilbagekøbsprogram. Som konsekvens af dette er statens

ejerandel i dag ca. 39,21 %. Den 31. december 2009 havde CPH i alt 3.750 navnenoterede

aktionærer.
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Figur 2. Københavns Lufthave – aktiekursudvikling.33

Fra børsintroduktionen i 1994 til starten af 2004 svinger kursen mellem 290 og 892. Første gang

aktiekursen tager et markant dyk er i 2001, og det skyldes primært terrorhandlingerne i USA den

11. september og den deraf afledte effekt på luftfartsbranchen. Dette påvirkede ikke alene

luftfartsbranchen, men ligeledes udviklingen af den verdenspolitiske situation. I forhold til resultat

før skat for år 2000 var der tale om en tilbagegang på 99,8 mio. kroner svarende til 16,9 %.34 To

uger før katastrofen i USA handledes aktien til 593 kroner for at handles for 381 kroner, to uger

efter. Dette svarer til et fald på næsten 36 %.

CPH rejste sig imidlertid hurtigt efter dette, hvilket ligeledes generelt gælder for mange danske

virksomheder, der var inde i en højkonjunktur frem til i slutningen af 2007. Mellem 2003 og starten

af 2007 svinger aktiekursen fra 675 kroner til 2.009 kroner.

I 2007 tager kursen igen et dyk, og denne gang et ordentligt dyk, langt større end i 2001.

Topnoteringen var 2.665 kroner i juli, og modsat var den helt nede i 1.120 kroner i slutningen af

2008. Dette skyldes økonomisk afmatning i verdensøkonomien, ændrede rejsemønstre samt

konkurser og konsolideringer i flybranchen.35I forhold til resultat før skat for 2008 var der tale om

33 www.euroinvestor.dk
34 CPH A/S Årsrapport 2001, s. 16.
35 CPH A/S Årsrapport 2008, s. 5.
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en tilbagegang på hele 326 mio. kroner i forhold til 2007 svarende til 24,1 %.36 For AMS i samme

periode faldt samme regnskabspost med 144 mio. euro til svarende til 36,5 %.37

I 2010 er aktiekursen på vej op efter det store dyk i 2007 og 2008. Det andet halvår har kursen

ligget stabilt mellem 1.100 og 1.200 kroner.

Det samlede passagerantal faldt i 2009 grundet påvirkninger fra den økonomiske afmatning og især

Sterlings konkurs.38 Dog var der en forbedret udviklingskurve i det tredje og fjerde kvartal, hvilket

primært skyldes klimatopmødet i december, der tiltrak mange rejsende.

I den periode CPH har været børsnoteret, har aktiekursen ligget over OMXC20 indeks på nær i

2001, hvor hele flybranchen var hårdt ramt på grund af terrorhandlingerne i bl.a. New York. Det

kan af figuren herunder ses, at aktien har fulgt indeks udvikling i stort set hele perioden.

Figur 3. Aktiekursudvikling i forhold til OMX.39

36 CPH A/S Årsrapport 2008, s. 15.
37 Schiphol Group, Annual Report 2008, s. 4.
38 www.finansnyheder.dk
39 Kilde: Egen tilvirkning.
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2.3 Idégrundlag, vision og målsætning

2.3.1 Mission og vision

CPH har følgende mission og vision:40

”Vi forbinder passagerer og flyselskaber - og bringer Skandinavien og verden

sammen. Vi vil være verdens bedste lufthavn for passagerer og flyselskaber.”

2.3.2 Målsætning

CPH har tre konkrete mål inden for de kommende fem år. Man ønsker at være top 3 i Europa i år

2010 inden for tilfredshed:41 Ud over det ønsker man en trafikvækst, så passagerantallet i 2015

rammer 30 mio. passagerer pr. år:42

”For at fastholde vores markedsandel i Europa, skal vi øge vores trafikvækst til 3-5%

over perioden 2008-2010.”

Det sidste mål er at være konkurrencedygtig vedrørende flyselskabernes samlede omkostninger i

CPH og være ’best in class’ i 2012:43

”Vi vil sikre, at CPH er en lønsom lufthavn for flyselskaberne. Vi vil udvikle effektive

arbejdsgange i samarbejde med alle vores partnere, så det samlede

omkostningsniveau for flyselskaberne ved at operere i CPH bliver ekstremt

konkurrencedygtigt.”

2.4 Strategier

CPH har flere strategier heriblandt trafikstrategi, kommerciel strategi, international strategi,

medarbejderstrategi samt miljøstrategi.44

2.4.1 Trafikstrategi

2.4.1.1 CPH’s strategi

CPH tager udgangspunkt i passagerernes og flyselskabernes ønsker og deres efterspørgsel. Det

overordnede mål er at sikre passagererne et bredt udbud af destinationer til attraktive priser. Skal

CPH bibeholde sin position som Nordeuropas førende lufthavn, set som trafikknudepunkt, er dette

en forudsætning. CPH tilpasser sine produkter til kundernes behov. Målet er, at det både skal være

40 www.cph.dk
41 www.cph.dk
42 www.cph.dk
43 www.cph.dk
44 CPH A/S Årsrapport 2009, s. 17-43.
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muligt at flyve billigt, effektivt og hurtigt. Dette skal gerne være direkte til slutdestinationen eller

via gode forbindelser.45 Dette foretages ved at være en hub, eller såkaldt transferlufthavn.46

Der bliver lagt særligt fokus på at tiltrække yderligere langdistance trafik og skabe vækst i antallet

af rejsende passagerer fra CPH. CPH skal være det naturlige valg for passagererne i Skandinavien.

Et bedre transferprodukt skal skabes for et øget samarbejde mellem flyselskaber og øvrige

leverandører – for at bibeholde CPH som Skandinaviens største trafikknudepunkt. For at reducere

flyselskabernes omkostninger skal bagagehåndteringen effektiviseres.

Udviklingen af rutenettet på CPH sker i tæt samarbejde med flyselskaberne. Målet for CPH er at

være en attraktiv samarbejdspartner for eksisterende flyselskaber, potentielle flyselskaber og for de

flyselskaber med base på CPH.47 Den 19. november 2009 offentliggjorde CPH, at Norwegian åbner

syv nye ruter fra CPH.48 Planen er, at flere af turistruterne skal afrejse fra CPH SWIFT. Ud over

dette meddelte CPH, at Delta Air Lines åbner en ny rute fra CPH til John F. Kennedy Airport (JFK)

den 28. maj 2010.49 JFK er den største lufthavn i New York, hvilket medfører, at der er tre

flyselskaber, som flyver mellem København og New York hver dag. SAS og amerikanske

Continental Airlines flyver til Newark, New Jersey. Continental Airlines er netop optaget i Star

Alliance og udbygger dermed et samarbejde med SAS. Continental har meddelt, at man styrker sit

skandinaviske kontor i CPH.50 Udover dette har Norwegian, som ekspanderer voldsomt, meddelt, at

man starter en rute op mellem København og JFK i 2010. Det betyder, at der er to daglige afgange

til JFK og to daglige afgange til Newark. Udover dette starter Norwegian en rute til Bangkok og

skærper konkurrencen med SAS og Thai Airlines, der i forvejen flyver til Bangkok på daglig

basis.51

2.4.1.2 Generel trafikudvikling

For CPH’s vedkommende de seneste år har udviklingen været opadgående frem til 2009, hvor

passagertallet faldt med næsten 2 mio. passagerer til 19,7 mio. (2008: 21,7 mio.), hvilket svarer til

8,4 %. Dette er en effekt af Sterlings konkurs i starten af året samt en effekt af den nuværende

45 CPH A/S Årsrapport 2009, s. 17.
46 En mindre netværkslufthavn beliggende i en by eller område med en relativt stor befolkning er en lufthavn, hvor
mange passagerer flyver ind til for at senere skifte fly og flyve videre. Den fungerer som et bindeled mellem to
destinationer, hvor der ikke er en direkte rute. Der er altid et stort flyselskab, der har sin base der. I CPH er det SAS.
47 CPH A/S Årsrapport 2009, s. 17.
48 www.cph.dk
49 www.cph.dk
50 www.takeoff.dk
51 www.takeoff.dk
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finanskrise.52 Det skal endvidere nævnes, at 3. kvartal var godt takket være klimatopmødet og IOC

mødet i København. Begge begivenheder fik besøg af USA's præsident Barack Obama.53 I januar,

februar og marts 2010 viser man en vækst på henholdsvis 5,7, 10,4 og 17,2 %, hvilket næsten svarer

til det niveau man opnåede i 2008.

Easyjet og Air Berlin er nu blandt CPH’s ti største flyselskaber. I oktober måned 2009 fik engelske

Easyjet med Manchester sin fjerde rute, og i november har selskabet netop indgået en aftale om at

flyve mellem CPH og Geneve, som således bliver deres femte rute fra CPH Lufthavn. Selskabets

nye ruter gør det til den fjerde største operatør i København i udbudte sæder. Udover Manchester og

Geneve flyver Easyjet allerede fra København til Berlin, Milano og London, hvor man både

opererer til Stansted og Gatwick. Norwegian startede en ny rute den 31. oktober 2009 mellem

København og Dubai, hvilket medfører, at både SAS og Norwegian flyver denne strækning.

I starten af 2010 er SAS CPH’s største operatør med over 100.000 flysæder pr. uge, langt før

nummer to og tre, Norwegian og Cimber Sterling med henholdsvis 23.000 og 21.000 sæder pr. uge.

Easyjet er stærk fire med 8.000 ugentlige sæder, og dette skyldes især de seneste to ruter. I den

forbindelse har Easyjet overhalet Air France, der i samme uge har 5.400 sæder, British Airways’

5.200 sæder, Lufthansas 4.700, Air Berlins 4.300, AirBaltics’ 4.000 og KLM på 10. pladsen med

3.800 sæder.

For at kunne vokse og være konkurrencedygtige kræver det, at CPH opfylder nedenstående:54

• Konkurrencedygtige priser

• Ruteudvikling

• Forbedret transferprodukt

• Attraktiv region = attraktiv destination

For at kunne opnå dette kræver det, at der bliver investeret i personalet samt i anlæg og bygninger. I

2008 blev der satset næste 1 mia. DKK på at forbedrede check in faciliteter, bedre gates og

standpladser, bagagehåndtering er blevet mere effektiv, men skal blive endnu mere effektiv. Udover

52 CPH A/S Årsrapport 2009, s. 5.
53 CPH A/S Årsrapport 2009, s. 32.
54 Præsentationsstrategi for 2009.
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det er der satset på at forbedre sikkerhedskontrollen, og dette vil udvikles mere i 2010.55 CPH

SWIFT bliver en del af CPH’s satsning.

2.4.1.3 CPH SWIFT

I 2010 åbner CPH op for den nye finger CPH SWIFT56, der giver flyselskaberne adgang til fleksible

faciliteter til halv pris på passagerafgiften. CPH SWIFT er et nyt koncept, der er designet til at øge

effektiviteten hos flyselskaberne. Formålet med denne nye finger er at tiltrække nye

lavprisselskaber og på den måde udbyde flere billige rejser og til flere destinationer. Finger D

forlænges, der bliver direkte adgang til seks nye gates og terminalen bliver anlagt som en integreret

del af den eksisterende terminalstruktur og kommer til at tilbyde passagererne et mere effektivt og

hurtigt rejseforløb. I 2010 vil CPH SWIFT have en årlig rejsekapacitet på seks mio. passagerer.

Denne kapacitet kan fordobles, såfremt det bliver nødvendigt. CPH SWIFT er en investering på

godt 200 mio. kroner og er en integreret del af den udviklingsplan, der skal sikre, at CPH ligeledes i

fremtiden er en konkurrencedygtig, betydningsfuld lufthavn i verdensklasse. Placeringen af CPH

SWIFT betyder, at de eksisterende anlæg til bagagehåndtering og security er med til at holde

anlægsprisen nede.57

Da CPH SWIFT bliver bygget i forbindelse med det allerede eksisterende terminalsystem, vil

passagererne have direkte adgang til både metro og tog samt fri adgang til de samme faciliteter, som

de øvrige passagerer. De rejsende skal selv sørge for check in, enten via internettet, via mobiltelefon

eller via automater i terminalbygningen. Rejsende uden bagage kan gå direkte fra toget eller

metroen til security.58

For flyselskaberne halveres passagerafgiften på alle afgang, hvilket er meget attraktivt, da store

internationale lufthavne som regel er meget dyre. Designet af terminalen muliggør en mere effektiv

håndtering af passagerer, fly og bagage. CPH SWIFT er et tilbud til alle flyselskaber, der kan leve

op til en række krav om effektivitet. Kravene er blandt andet, at de skal kunne tømme og klargøre

deres fly på 30 minutter, mindst 90 % af passagererne skal foretage check in online, på mobilen

eller i en automat, og der vil ikke være mulighed for transfer til et andet fly uden at foretage check

in igen.59

55 Præsentationsstrategi for 2009.
56 Jf. afsnit 2.5.1.3.
57 www.cph.dk
58 www.cph.dk
59 www.cph.dk
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Lavprisselskaberne står i kø for at indgå aftaler med CPH. På CPH’s hjemmeside, udtaler Daniel

Skjeldam, kommerciel direktør i Norwegian, følgende:60

”København er en meget vigtig lufthavn for Norwegian. Derfor støtter vi alle

initiativer, der kan forbedre vores effektivitet yderligere, og som har fokus på

omkostningerne i lufthavnen.”

Ryanair, der normalt set kun flyver fra små og billige lufthavne, er villige til at starte et samarbejde

med CPH. Den tætteste lufthavn man på nuværende tidspunkt kan rejse med Ryanair fra, er

Göteborg City Airport eller BIL. På CPH’s hjemmeside, udtaler Michael Cawley, kommerciel

direktør og viceadministrerende direktør i Ryanair, følgende:61

”Ryanair er Europas største udbyder af lavprisbilletter. Vores lave priser er kun

mulige, hvis lufthavnene sænker deres priser og forbedrer effektiviteten. Ryanair er

ivrig efter at tilbyde danskerne og sydsvenskerne lavprisbilletter. Vi håber, at det nye

initiativ i Københavns Lufthavn vil gøre dette muligt.”

I starten af 2010 har man indgået nye aftaler med Germanwings, Transavia, Norwegian og Thomas

Cook om at flyve fra CPH SWIFT.

2.4.1.4 Kapacitetsudnyttelse

CPH kan håndtere 83 operationer (start og landing) pr. time, og lufthavnen er åben 24 timer i

døgnet. I tidsrummet mellem 24-06 lander der ikke nogle fly, da det ikke er tilladt pga. støj fra

lufthavnen til naboerne. I 2008 var der 264.095 operationer, hvilket svarer til en

kapacitetsudnyttelse på 48 %.62

2.4.1.5 Krydstogtskibe

København er en attraktiv by for krydstogtsskibe, hvilket gavner CPH. Der er i februar 2010 lagt

bestilling på 295 krydstogtanløb i 2011. Det er en klar tendens, at mange af de store rederier flytter

skibe fra Caribien til Europa, og her er København en attraktiv havn. Halvdelen af de skibe, der

kommer til København har turnaround der, hvilket betyder at ruten starter eller stopper der, hvilket

60 www.cph.dk
61 www.cph.dk
62 Kapaciteten er beregnet følgende: 83*365* 18 = 545.310 da det antages at 24 timer reelt set er 18 timer.
264.095/545.310 = 48 %.
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især gavner hoteller, forretninger og CPH. SAS og flere af Star Alliance passagerer kan foretage

check in til flyet direkte via krydstogtskibet. Planen er, at dette udvides i 2010.63

2.4.2 Kommerciel strategi

For at opnå en placering blandt Europas bedste lufthavne kræver det et nøje kendskab til, hvad

passagererne forbinder med en god rejse. Ved at lytte til sine kunder har CPH opnået viden om,

hvad der kendetegner en god rejse til og fra CPH. De fritidsrejsende fokuserer mest på shopping

muligheder, restauranter og god infrastruktur til og fra lufthavnen. Den forretningsrejsende lægger

vægt på hurtig og nem check in, parkeringsmuligheder og et hurtigt sikkerhedscheck.64 I 2008 blev

der i alt ombygget 6.800 m2, hvoraf 2.000 m2 er nye ud mod standpladserne.

En væsentlig forudsætning for høj passagertilfredshed er, at CPH er i stand til at levere

konkurrencedygtige priser og en række fordelagtige serviceydelser, der kan matche konkurrenter

som ARN, OSL og AMS. CPH har bland andet valgt en prisstrategi ved altid at sælge parfume og

kosmetik til minimum 20 % under den vejledende udsalgspris.65

Shoppingcentret i CPH består af ti tax-free butikker, 71 specialbutikker samt 17 restaurant- og

barenheder. De kommercielle indtægter udgør 45,2 % af CPH’s samlede omsætning.

2.4.3. International strategi

CPH’s internationale område er dels baseret på investeringer i udenlandske lufthavne, der har større

vækstmuligheder end danske lufthavne. Formålet med de udenlandske investeringer er at bidrage

med strategiske og operative kompetencer til at udvikle og drive de udenlandske lufthavne, der

indgår i produktporteføljen. CPH ejer 49 % af Inversiones y Técnicas Aeroportuareias, S.A. de.

C.V. (ITA), som ejer 7,65 % af Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de S.V. (ASUR) med ni

lufthavne i Mexico. CPH ejer indirekte 3,75 % af ASUR. Udover det ejer CPH 49 % af NIAL

Group, som hovedsaligt består af Newcastle International Airport.66

2.4.4 Medarbejderstrategi

CPH vil fortsat være en attraktiv arbejdsplads med engagerede og ambitiøse medarbejdere, der har

evnen og viljen til at udvikle sig i takt med CPH’s forventninger, mål, strategi og udfordringer.

CPH har en vision om proaktivt og konstruktivt at udfordre og støtte ledere i at realisere det

63 wonderfulcopenhagen.dk
64 CPH A/S Årsrapport 2009, s. 25.
65 CPH A/S Årsrapport 2009, s. 26.
66 CPH A/S Årsrapport 2009, s. 28-29.
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forventningsmæssige mål og derved skabe en virksomhed med stor medarbejdertilfredshed. Dette

vil på sigt skabe synergieffekter for alle parter.67

2.4.5 Miljøstrategi

Udgangspunktet for CPH’s nuværende miljøstrategi er at reducere lufthavnens CO2-udledning med

21 %. CPH vil minimere forbruget af ikke vedvarende energi mest muligt på baggrund af

trafikudviklingen. Ifølge ’Miljøforhold i lufthavnene’ skal minimeringen tilvejebringes og

fastholdes gennem:68

 en reduktion i elforbruget på mindst 10 % i 2012 i forhold til 2007

 løbende overvågning af energiforbruget

 evaluering af ny teknologi med henblik på eventuel implementering

 evaluering af effekten af energipolitikken

Omkring 95 % af alle fly, der starter fra CPH får tilladelse til at afvige fra standardprocedurerne og

således gennemføre en grøn start. En grøn start er, når flyet stiger umiddelbart til optimal

flyvehøjde og drejer kraftigere af mod slutdestinationen. Herved spares tid, brændstof og CO2 i

forhold til, hvis de skulle have lettet efter standardprocedurerne. Dette er muligt i CPH, idet

lufthavnen er omgivet af vand på tre sider af lufthavnen. Det havde ikke været muligt i en lufthavn

beliggende ved bymæssig bebyggelse.69

2.6 Ledelse og bestyrelse

CPH’s ledelse består af Brian Petersen, der er adm. direktør samt Jens Peter Thorkild Rasmussen,

der er vicedirektør og er med i koncernsekretariatet. Hvor mange aktieposter Brian Petersen og Jens

Peter Thorkild Rasmussen besidder fremgår ikke på selskabets hjemmesider eller årsrapport.

67 CPH A/S Årsrapport 2009, s. 37.
68 CPH A/S Årsrapport 2008, s. 54.
69 CPH Miljørapport 2009, s. 10.
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3. CPH’s primære konkurrenter

Ved beskrivelsen af CPH’s primære konkurrenter er der lagt vægt på at belyse lufthavne, der

befinder sig på samme niveau som CPH, hvad befolkningsstruktur og passagerantal angår. Derfor er

ARN og OSL udvalgt som benchmark virksomheder, idet de er statsejede70 interkontinentale

lufthavne i små lande, hvor fagforeningerne har stor indflydelse. Fagforeningernes indflydelse har

årsaget mange strejker gennem årene, som påvirker lufthavnen negativt. SAS som er Skandinaviens

største flyselskab, er til dels ejet af de tre skandinaviske stater, og er både ARN, OSL og CPH’s

største kunde, hvorfor det er yderst interessant at sammenligne lige netop disse tre lufthavne. Ud

over dette er AMS valgt, idet det er en af Europas og verdens største lufthavne, og fordi den ligger i

et tætbefolket land ligesom CPH, og fordi der i Holland næsten bor lige så mange mennesker som i

Skandinavien.

3.1 CPH’s primære konkurrenter i Norden

Fordelingen af passagerer i Skandinavien på indland og udland kan ses i diagrammet over

passagerfordelingen i CPH, ARN og OSL i nedenunder.

Figur 4. Passagerfordeling i CPH, ARN og OSL.71

70 Jf. Kapitel 2.7. CPH ejes til 39,21 % af Den Danske Stat.
71 Kilde: Egen tilvirkning, tal fra selskabernes årsrapporter for perioden 2004-2008.
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CPH’s passagerer rejser primært udenrigs, hvilket skyldes, at det er en transferlufthavn, hvorimod

OSL er meget homogen, hvad rejsemønstre angår. ARN har mere end dobbelt så meget udenrigs

som indenrigs. Årsagerne til disse forskelle er, at Danmark er et meget lille land med en stor

interkontinental lufthavn, hvorfor der er gode togforbindelser ved indenrigstransporter, og

afstandene er meget korte. Fra Skagen til København er der 346,3 kilometer, hvorimod der er 1.603

kilometer fra Tromsø til Oslo og 1.205 kilometer fra Kiruna til Arlanda. Derfor er der større fokus

på indenrigspassagerer i Sverige og Norge end i Danmark. At det er så homogent på OSL skyldes

formentlig, at der ikke er så mange alternativer til flytransport fra Oslo.

3.1.1 Stockholm Arlanda Airport (ARN)

ARN er ejet, udviklet og drevet af LFV, som er statsejet. Udover ARN ejer LFV 15 andre lufthavne

i Sverige. Det betyder, at det ikke er én selvstændig enhed som mange andre lufthavne. Indtjeningen

sker gennem indtægterne fra passagererne, og ved at staten stiller krav på et afkast. Missionen fra

staten er endvidere at være ansvarlig for drift og udvikling af omkostningseffektive, sikre og

bæredygtige lufthavne og luftfartstjenester. I lufthavnen betyder det en forretning med en bred vifte

af aktiviteter; lige fra driften af sit eget energiselskab til ejendomsudlejning og international

markedsføring af Stockholm som destination.72

Ligesom luftfartsindustrien i almindelighed har ARN et par år bag sig, hvilket har medført behov

for kraftige ændringer for at opfylde markedets krav. ARN er klar til at imødegå dette og gå videre

med at forbedre deres konkurrenceevne og finansiel stabilitet med løbende forbedringer for deres

kunder. Dette i overensstemmelse med deres vision, mission og deres værdier. Det har været en

tung periode for ARN i kraft af finanskrisen, hvor man har tabt tre ruter til USA i løbet af to år. 73

Samlet set har ARN 10 ruter, hvorimod CPH har 19. Omsætningen for ARN i 2009 var 2.631 mio.

SEK (1.901 DKK) og for hele LFV 6.191 mio. SEK. Driftsresultatet for 2009 var 370 mio. SEK for

ARN og 339 mio. SEK for LFV. Det kan tydelig ses, at ARN er den stor indtægtskilde i LFV

koncern.74

I 2009 rejste der 16,1 mio. passagerer (2008: 18,1 mio.) via ARN, hvoraf 12,1 mio. passagerer

rejste udenrigs og 3,9 mio. indenrigs. Der er 85 flyselskaber, der flyver fra ARN, 179 forskellige

72 www.arlanda.se
73 www.takeoff.dk
74 LFV Årsrapport for 2008, s. 27.
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destinationer hvoraf 147 er udenrigs. Der er 15.000 ansatte i lufthavnsområdet i ARN. De tre mest

trafikerede ruter er CPH, OSL og LHR.75 Vedrørende passagerafgift er ARN den 29. dyreste i

verden. ARN’s forretningsidé er at være centrum for kommunikation i Skandinavien. ARN tilbyder

kunderne gode produkter og tjenester gennem tilgængelighed, nærhed og service. 76ARN og LFV

har ikke samme mulighed for at være transferlufthavn, som f.eks. CPH har. Dette skyldes primært,

at Stockholm og ARN geografisk set ligger, hvor de ligger. De svenskere, der bor i Sydsverige,

benytter sig hovedsagligt af CPH, idet der er et større udbud, og CPH er tættere på. Ifølge SAS er

CPH ”Skandinaviens Hub”.77

3.1.2 Oslo Airport Gardermoen (OSL)

Oslo Lufthavn AS (OSL) ejer og driver Norges største lufthavn, Oslo Lufthavn, Gardermoen.

Selskabet ejes 100 % af statsejede Avinor AS. Driftsansvaret består af alt fra clearing og

vedligeholdelse af start- og landingsbaner, vedligeholdelse af tekniske anlæg (lagerfaciliteter,

belysningssystemer og navigationssystemer) til sikkerheden for passagerer, ansatte og faciliteter.

Virksomheden har cirka 500 ansatte med omkring 12.000 andre ansatte i lufthavnen for at sikre en

sikker og rettidig trafik for passagererne.78

I 2009 rejste 18,1 mio. passagerer (2008: 19,3 mio.) via OSL, hvoraf 8,1 mio. passagerer rejste

udenrigs og 9,6 mio. indenrigs. Der er 43 flyselskaber, der flyver fra OSL; 105 forskellige

destinationer, hvoraf 81 er udenrigs. Der er 12.000 ansatte i lufthavnen, hvoraf 500 er ansatte af

OSL. De tre mest trafikerede ruter er Trondheim, Bergen og Stavanger.79 Vedr. passagerafgift er

OSL den 30. dyreste i verden.

OSL’s indtægter består af trafikindtægter, som er betaling fra flyselskaberne og passagerernes brug

af terminalen. Derudover har selskabet indtægter fra kommercielle aktiviteter, herunder parkering,

butikker og andre tjenester. I 2008 omsatte OSL 3.584 mio. NOK (2.714 mio. DKK).

75 www.arlanda.se
76 www.arlanda.se
77 Jf. Interview med Lars Andersen, 1. februar 2010.
78 www.osl.no
79 www.osl.no
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3.2 Københavns primære konkurrenter i Europa

3.2.1 Amsterdam Schiphol Airport (AMS)

AMS er Europas 5. største lufthavn baseret på antallet af passagerer og bevægelser og er på

tredjepladsen set til lastvolumen. AMS passagerafgifter er de 8. dyreste i verden. Den hollandske

regering, Amsterdam kommune, Rotterdam kommune og Aéroports de Paris SA ejer i fællesskab

100 % af aktierne. Schiphol Group ejer AMS og er ikke er noteret på fondsbørsen endnu.

Med et omfattende net af forbindelser, betragtes AMS som en af Europas fire megahubs80. De tre

andre er London Heathrow (LHR), Frankfurt (FRA) og Charles de Gaulle i Paris (CDG). I 2008

tilbød AMS direkte forbindelser til 262 passagerer- og fragtdestinationer i 90 lande. Disse tjenester

drives af mere end 100 ruteflyselskaber. AMS tjener som KLM's hjemmebase og er et af to

knudepunkter for Air France-KLM. Den anden base er Charles de Gaulle i Paris. Oplandet i

Holland og Amsterdam er enormt, og historisk er hollænderne et kolonialfolk, der bl.a. har store

forbindelser til især Afrika, Asien og New York. I 2009 rejste der 43,5 mio. passagerer (2008: 47,4

mio.) via AMS, hvoraf 2,9 mio. var indenrigs og 40,6 mio. var udenrigs. I 2009 omsatte AMS 1.154

mio. EUR (8.587 mio. DKK).

3.3 Sammenfatning

Ved at sammenligne CPH med to lufthavne i Norden og en stor europæisk lufthavn kan det

konstateres, at CPH er en transferlufthavn ligesom AMS, dog meget mindre. CPH er en hub,

hvorimod AMS er en megahub. I nedenstående tabel kan det ses, at sammenlignes PAX mellem de

tre nordiske lufthavne og AMS er forskellen ikke så stor. Omsætningen for OSL for 2009 er på

nuværende tidspunkt ikke offentliggjort, hvorfor tallet for 2008 er brugt. CPH har en højere

omsætning end ARN og OSL, hvilket bl.a. skyldes flere passagerer. AMS har næsten tre gange så

stor omsætning som CPH, hvilket vidner om, at AMS er væsentligt større end CPH og dens

nordiske konkurrenter.

80 En stor netværkslufthavn beliggende i en by eller område med en stor befolkning er en lufthavn, hvor mange
passagerer flyver ind til, for at senere skifte fly og flyve videre. Den fungerer som et bindeled mellem to destinationer,
hvor der ikke er en direkte rute. Der er altid et stort flyselskab, der har sin base der. I AMS er det KLM, i LHR er det
British Airways og så fremdeles.
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2009 CPH ARN OSL AMS

PAX (mio.) 19.715 16.100 18.100 43.500

-indenrigs (PAX) 2.015. 3.986 9.960 2.900

-udenrigs (PAX) 17.701 12.114 8.140 40.600

Interkontinentale ruter 19 10 6 129

Omsætning (mio. DKK) 2.922,8 1.901,7 2714,3 (2008) 8.587,5

Statens ejerandel 39,2 % 100 % 100 % 100 %

Passagerafgift (Top 50 rating) 22 29 30 8

Tabel 1. Sammenfatning benchmark81

Det kan endvidere konstateres, at CPH har 19 interkontinentale ruter, hvorimod ARN og OSL har

henholdsvis 10 og 6. Med henblik på passagerer beskæftiger CPH sig udelukkende med transfer- og

udenrigstrafik, hvorimod OSL ligger på samme niveau, hvad både indenrigs- og udenrigstrafik

angår. ARN har overvejende udenrigstrafik, men har ligeledes en del indenrigs. AMS har ikke

specielt meget indenrigstrafik, idet Holland er et meget lille land. Størstedelen af trafikken sker

udenrigs. På den måde minder AMS og Holland meget om CPH og Danmark, bortset fra at Holland

er fire gange så stort. Alle fire lufthavne er underlagt strenge miljøkrav, men det er kun CPH, ARN

og AMS, der er omfattet af EU’s lovkrav vedrørende sikkerhed og standardiserede

forhandlingsprocesser.82 Forskellen mellem de fire lufthavne er endvidere, at det kun er CPH, der er

børsnoteret, hvorimod de andre drives af staterne eller andre statsejede organisationer. Vedrørende

passagerafgiften er AMS verdens 8. dyreste lufthavn, hvorimod CPH er på 22. plads, ARN på 29.

plads og OSL på 30. plads. Denne statistik vidner om, at det er dyrere at lande jo større en lufthavn

er.

81 Kilde: Egen tilvirkning, tal fra selskabernes årsrapporter for perioden 2008-2009.
82 Jf. afsnit 4.1.1.4.
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4. Strategisk analyse

4.1 PEST-analyse

Den strategiske analyse indledes med analysen af de samfundsmæssige forholds påvirkning på

CPH. Hvor de interne analyser afdækker en virksomheds stærke og svage sider, er målet med

omverdensanalyserne at identificere muligheder og trusler for den fremtidige indtjening. I

princippet indgår der uendeligt mange faktorer i PEST-analysen. Med det sagt er det vigtigt at

afgrænse analysen til de områder, der de facto har størst indflydelse på luftfartsbranchen og især

CPH.

4.1.1 Politiske faktorer

Luftfartsindustrien er en branche, der er underlagt politisk interesse og er derfor en meget reguleret

og overvåget branche. Dette skyldes bl.a. sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Den politiske

interesse for luftfartsindustrien tager udgangspunkt i landets infrastruktur. Det skal være fleksibelt

og nemt at rejse indenrigs, og der skal være gode muligheder for at rejse udenrigs i forretnings- og

feriehenseende. Det gavner det danske erhvervsliv, hvis der er gode forbindelser, og det medfører i

den lange ende arbejdsmuligheder til danske borgere.

4.1.1.1 Monopollovgivning

CPH er meldt til Konkurrencestyrelsen på baggrund af, at lufthavnen nægter at leje en ubenyttet

mark på lufthavnens område ud til Terminal A, som er et privat konsortium. Terminal A er

Københavns nye banebrydende lavpristerminal. Terminal A83 er specialdesignet til

lavprisselskabernes behov og vil gøre det enklere, hurtigere og billigere at komme ud at flyve.

Flemming Hansen er sikker på, at både CPH SWIFT og Terminal A vil blive en realitet. Terminal A

vil bruge arealet til at bryde lufthavnens monopol og dermed bygge en lavpristerminal, der skal

servicere lavprisselskaber. Kapaciteten for den nye terminal vil være to mio. passagerer om året, og

35 % af den afgift, som flyselskaberne skal betale for at bruge lufthavnen, vil skæres væk. En af

forskellene mellem CPH og flyselskaberne er, at førstnævnte giver overskud imens mange af

flyselskaberne kæmper for at overleve. Flyselskaberne er endvidere tvunget til at bruge CPH,

såfremt de vil flyve til København.84 Flemming Hansen udtaler følgende:85

83 www.terminal-a.dk/
84 www.dr.dk/P1/P1Business/Udsendelser/2008/09/04/151105.htm
85 Jf. bilag 2.
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”Helt konkret skal terminalen ligge på lufthavnens grund, og CPH vil ikke udleje

grunden til Terminal A. Det er kun Konkurrencestyrelsen, der kan pålægge dem at

gøre dette. På denne måde opnås en større konkurrence. CPH har håndteret denne

situation som alle monopolister gør for at undgå konkurrence. Både

luftfartsselskaberne og forbrugerne søger konkurrence og dermed bedre betingelser.

Luftfartsudviklingen har i de sidste ti år gået stærkt frem, hvor der er sket en masse,

men der er ikke sket noget på lufthavnsområdet, og det holder ikke længden.”

4.1.1.2 Miljølovgivning

Lufthavne skal følge den miljølovgivning, som de er omfattet af. Det er overladt til FNs

organisation for civil luftfart at vedtage retningslinjer for frivillige ordninger, kvoter, afgifter og

andre miljøreguleringer på luftfartsområdet,86 da international luftfart ikke er omfattet af

Kyotoaftalen.

4.1.1.3 Skatte- og afgiftsforhold

Flyselskaberne betaler flere typer af afgifter for at lande, benytte gates mv. I takstregulativet

fremgår følgende:87

”For luftfartøjer, der benytter Københavns Lufthavn, Kastrup, betales afgifter efter

dette takstregulativ. Afgifterne, der alle er angivet eksklusive moms, består af

startafgift, passagerafgift, securityafgift, opholdsafgift, handlingafgift samt CUTE

afgift 88.”

I 2009 blev der blev indgået en ny takstaftale omfattende en periode på 5½ år fra 1. oktober 2009 til

31. marts 2015. Afgifterne vil være de samme i 18 måneder og stiger herefter med

forbrugerprisindekset + 1 % de efterfølgende fire år.89 I aftalen indgår bl.a., at CPH skal investere

500 mio. i gennemsnit pr. år i udvidelse af infrastrukturen samt forbedringer. Dette udgør i alt 2.625

mio. DKK.

Samlet set udgør disse forskellige omkostninger lufthavnstakster, og disse er en stor

konkurrenceparameter for at tiltrække nye ruter og nye flyselskaber til København. Danmark er et

ud af seks lande, der er underlagt særlige regler vedrørende passagerafgift.90 Tidligere udgjorde

passagerafgiften et fast beløb på 75 kroner pr. passager fra en lufthavn i Danmark. Det havde ingen

86 www.mex.dk
87 www.cph.dk
88 CUTE = Common Use Terminal Equipment.
89 www.cph.dk
90 Analyse af passagerafgiften (2005), s. 37-39.
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betydning om det var indenrigs eller udenrigs.91 Dette udgjorde 500 mio. kroner årligt i provenu.92 I

2005 blev der tilsat en komité bestående af Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet,

Transport- og Energiministeriet, Miljøministeriet samt Skatteministeriet. Formålet var at foretage en

analyse på passagerafgifternes opbygning og formål. Det nævnes i rapporten, at passagerafgiften

forringer de danske lufthavne i forhold til konkurrenter uden passagerafgifter, idet lavprisselskaber

vælger andre lufthavne. Konklusionen blev, at passagerafgiften blev afskaffet. Ifølge det engelske

konsulentfirma Jacobs Consultancy93 er CPH er den 22. dyreste lufthavn at lande i, hvorimod OSL

og ARN ligger på hhv. 29. og 30. plads. AMS er den 8. dyreste i verden.94 Jacobs Consultancy har

sammenlignet, hvad det koster at lande med en Boeing 737 med 87 passagerer i de 50 dyreste

lufthavne i verden.95 Omregnet i DKK med valutakurs pr. 31. december 2009 koster det for hhv.

AMS 18.306 kr., CPH 15.016 kr., ARN 14.700 kr. og OSL 13.791 kr. Det er med andre ord 33 %

dyrere at lande med en Boeing 737 på AMS end på OSL.

4.1.1.4 EU lovgivning

EU har fastsat en lang række regler for den civile luftfart. Man har til at starte med åbnet markedet

op for luftfarten, hvilket har medført, at nye lavprisselskaber har kunnet etablere sig og skabe en

god konkurrence i form af billigere billetter til lavprissegmentet. EU har endvidere etableret et EU-

sikkerhedsagentur (EASA), som forhandler luftfartsaftaler på alle medlemsstaters vegne med

tredjelande. Man er ved at etablere et fælles europæisk luftrum. Udover dette fastlægger EU regler

omkring erstatninger til passagerer for forsinkelser, mistet bagage mv., sikkerhedsinspektioner af

fly og sikring af lufthavnene i Europa. Alt skal standardiseres ifølge EU's kvalitetskrav.

Lufthavnene vil stadig være omfattet af den internationale luftfartsorganisation (ICAO).96

4.1.2 Økonomiske faktorer

Den økonomiske udvikling i samfundet har stor indflydelse på, om den enkelte borger vælger at

flyve eller ej. Økonomisk afmatning i verdensøkonomien, ændrede rejsemønstre og konkurser har

sat sit præg på luftfartsindustrien og dens aktører. Hvor man i gamle dage havde færre penge til

overs til andet end mad og husly, bruger folk i dag langt flere penge på rejser. Mennesker flytter

mere rundt end de gjorde tidligere, og den nemmeste måde at transporteres mellem steder er med

91 Analyse af passagerafgiften (2005), s. 6.
92 Analyse af passagerafgiften (2005), s. 17.
93 Engelsk firma der er specialiseret inden for luftfartsindustrien og udgiver årligt en rapport over statistik.
94 Jf. bilag 3.
95 Jf. bilag 3.
96 www.trm.dk
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luftfart. I dag konsumerer folk ligeledes flere varer, som transporteres med fly. I dag er det muligt

fra Danmark at bestille en computer fra USA via nettet, som er i forbrugerens hænder i løbet af få

dage. Dette var ikke muligt for et par år siden, hvor der kunne gå flere uger før containerskibene

lagde til i Danmark.

Antallet af passagerer, der rejser fra CPH stiger i samme takt som Danmarks BNP, jf. årene 1990-

2009 samt figurerne nedenunder.97

Figur 5. Udvikling i BNP samt i antallet passagerer.98

CPH har igennem en lang årrække opereret med en model til trafikprognose, hvor man har brugt

den forventede vækst i BNP som driver for at forecaste væksten i antallet passagerer.99 Johannes

Møller er, i sin kandidatafhandling om CPH, inde på at en øget velstand påvirker rejsemønstret og

dermed ligeledes væksten i CPH.100 Han fortsætter med følgende teori:101

”Det er dog inden tvivl om, at på længere sigt er det en øget velstand, som driver

væksten. Dette gør sig gældende på det private plan, hvor folks rejselyst vækkes når

enten 1) de tilbydes billige lavprisbilletter, eller 2) deres indkomst stiger, og de får

dermed et større økonomisk råderum på dette område.”

Endvidere fremgår følgende påstand vedrørende fremtiden, som viser, at markedet ikke er så

fleksibelt og dynamisk:102

97 www.cph.dk
98 Kilde: Egen tilvirkning, tal fra www.cph.dk samt Danmarks statistik, udvikling over BNP for perioden 1990-2008.
99 Møller (2006), s. 9.
100 Møller (2006), s. 9.
101 Møller (2006), s. 9.
102 Deloitte, Rejsebureauanalyse november 2009, s. 6.
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”Bruttonationalproduktet i Danmark forventes at falde med yderligere 3,5 pct. i 2009

og være uændret i 2010, og derfor tegner det ikke til nogen hurtig vending i antallet

af ferierejsende til udlandet.”

4.1.3 Sociokulturelle faktorer

Det er blevet langt billigere at flyve i forhold til for bare et par år siden, hvilket har medført, at

mennesker rejser mere med fly end de gjorde før, og de rejser oftere. De største årsager til dette

skyldes, at det 1) er blevet billigere at rejse, 2) det er blevet nemmere at rejse og 3) udbuddet af

rejser er blevet større. Globaliseringen har ligeledes en stor indvirkning på dette, idet selskaber

skifter fast hjemsted, personer flytter rundt i verden for at arbejde eller studere, samt at mange

virksomheder har outsourcet eller valgt at offshore deres produktion eller administration til

udlandet. Mange virksomheder holder kursusaktiviteter i udlandet, hvor det er billigere end at holde

det i Danmark. Det er ligeledes en anledning til ændrede rejsemønstre.

4.1.4 Teknologiske faktorer

I mange år var Boeing 747 (ligeledes kaldt jumbojet) verdens største fly, som blev lanceret 2.

september 1969 i USA.103 Boeings største konkurrent europæiske Airbus lancerede 25. oktober

2007 verdens største fly, Airbus A380, der kan rumme op til 840 passagerer afhængigt af

indretning.104 A380 er så stort, at det kun kan lande på CPH i nødsituationer, hvilket skyldes flyets

vingefang på 80 meter. Derudover er flyet for højt til at kunne serviceres af de eksisterende

landgangsbroer, som bruges af passagerer til at gå ombord på flyene. Det vil kræve ombygninger i

milliardklassen, for at CPH skal kunne betjene A380 fuldt ud. Umiddelbart er der ingen selskaber,

der har incitamenter til at starte en rute til CPH med en A380 på daglig basis, hvilket skulle

indebære, at der f.eks. fløj 500 passager til Singapore hver dag. En anden årsag, der taler imod er, at

CPH trafikeres af én Boeing 747 (Thai Airways). Hvorvidt det i fremtiden bliver aktuelt for A380 i

CPH er endnu uklart. De større lufthavne i Europa tager imod dette bæst med åbne arme, idet det

indebærer flere slots.105

I fremtiden kunne det være aktuelt for f.eks. lavprisselskaberne at lokke passagerer med billige

rejser og fylde en A380 op og flyve til charterprægede destinationer som Thailand, Gran Canaria,

Florida mv.

103 www.boeing.com
104 www.airbus.com
105 Slot = rettighed til at lande.



32

4.1.5 Sammenfatning PEST

Terminal A kom med et oplæg til en lavpristerminal, som ikke indgik i CPH’s fremtidsstrategi. I

stedet for at lade Terminal A bygge sin terminal og skabe vækst for dens aktionærer og skabe

merværdi for passagererne, flyselskaberne og i den lange ende ligeledes for CPH, valgte CPH at

skabe sin version af Terminal A. CPH SWIFT og CPH blev meldt til konkurrencestyrelsen og

Flemming Hansen mener, at både Terminal A og CPH SWIFT vil blive en realitet, som vil medføre

større konkurrence. Sagen er endnu ikke afgjort hos konkurrencestyrelsen.

Passagerafgiften, som tidligere var en stor byrde for lufthavnen i forhold til dens konkurrenter, er

blevet afskaffet. CPH er stadig i en gunstig situation for staten, hvad angår nye aktører.

At CPH kommer ind under EU’s reguleringskrav må udelukkende anses være en fordel, idet CPH

er meget bevidst om høj sikkerhed i lufthavnen og på denne måde lever op til EU’s standarder.

Udover dette er Danmark et meget lille land, og det må antages, at det gavner prisstrukturen, hvis

EU forhandler frem for, at Danmark skulle gøre det på egen hånd. Endvidere har EU åbnet op for

lavprisselskaber, hvilket man allerede i dag kan se effekten af i CPH, hvor Norwegian, Cimber

Sterling samt Easyjet er blandt de fem største aktører. Thomas Cook og Transavia satser ligeledes

meget på CPH. Her må en af årsagerne antages at være, at CPH har et stort opland, jf. størstedelen

af Danmark og Sydsverige, samt velstanden i vores del af verden er relativ høj, og skandinaver er et

charterrejsefolk. Desuden skal det nævnes, at det er væsentligt nemmere og billigere at få en slot på

CPH end f.eks. AMS eller LHR.

Økonomisk set kan det konstateres, at der er sammenhæng mellem BNP og væksten i antallet

passagerer. Væksten i antallet passagerer vil være afhængig af en række faktorer, heriblandt

menneskers indtægt, udbuddet af lavprisbilletter samt den økonomiske velstand i samfundet

generelt. På et eller andet tidspunkt vil man ramme et loft vedrørende udbud af billige rejser kontra

efterspørgslen. Der vil formentligt ikke være økonomi i at flyve til reducerede priser, som er

tilfældet på nogle ruter på nuværende tidspunkt. Jf. endvidere diskussionen omkring teknologi og

fremtid.

Demografisk set må det antages, at CPH ligger i den rigtige del af verden. Der er meget lav

fattigdom og rejsemønstret er ændret i opadgående retning. Det er nemt for virksomheder at flytte

hjemsted og frekvensen på afgangene medfører, at man som forretningsmand uden problemer kan

flyve fra København til f.eks. Rom samme dag, lige såvel som samme forretningsmand kan flyve
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fra København til Aalborg. Det er langt billigere og hurtigere at flyve end at tage toget mellem CPH

og ARN, som er CPH’s 2. største rute efter OSL. Så længe flypriserne er relativt lave, må det

antages, at forretningsfolk i større udstrækning vil mødes fysisk end at holde live møder106 i deres

hjemlande. Endvidere bruger folk flere penge på rejser end før, og de rejser mere frekvent. I kraft af

at det er nemt at flytte rundt indenfor unionen qua EU's fire friheder, er der ligeledes større

incitamenter til at rejse, og ved en høj efterspørgsel kommer der ligeledes et stort udbud, og priserne

falder, jf. alle nye lavprisselskaber, der opererer i Europa.

Teknologisk set vil der formentlig ikke ske den store forandring i CPH, idet der i dag ikke lander så

mange Boeing 747 og der er endnu ikke kapacitet til at betjene Airbus A380. I fremtiden kunne det

tænkes, at det bliver aktuelt, men det kræver ombygning af lufthavnen i milliardklassen, og det er

der formentlig ikke vilje eller ressourcer til på nuværende tidspunkt.

4.2 Porters Five Forces

Som led i vurderingen af, om CPH kan skabe vækst i fremtiden, er det af stor betydning at analysere

deres markedsforhold.

Figur 6 Porters Five Forces.107

106 Live møder = interne møder mellem afdelinger, datterselskaber kan afvikles online uden at bruge tid og penge på
rejser. Når møder kan arrangeres og afholdes med meget kort varsel uanset afstande, kan der træffes hurtigere
beslutninger og handles hurtigere eventuelt via konference telefoner
107 Kilde: Egen tilvirkning.
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4.2.1 Truslen om nye markedsdeltagere

Luftfartsbranchen er meget reguleret, hvorfor det ikke er helt let at slå sig ind på markedet. Ofte er

lufthavnene ejet fuldt ud af staten, eller som i CPH’s tilfælde for en stor andel ejet af staten. Det er

ligeledes en af årsagerne til, at nye aktører ikke kommer ind på markedet og opbygger en lufthavn,

som ikke skal forveksles med flybranchen, hvor det er betydeligt lettere. Ved intrædelse af nye

aktører på et eksisterende marked er risikoen, at priserne falder grundet den øgede konkurrence.

Disse risici begrænses gevaldigt i en branche som luftfartsbranchen, idet den er så hårdt reguleret og

altid vil være underlagt stor politisk debat.

Terminal A108 har prøvet at etablere en helt ny terminal ude på lufthavnsområdet, hvorefter CPH

meddelte at de ville bygge en ny lavpris finger, CPH SWIFT, og afviste Terminal A’s planer om at

etablere sig i lufthavnen. Udredningen skal ikke give udtryk for, at CPH har overtrådt

konkurrenceloven. Det skal dog klargøres, om der foreligger overtrædelse af konkurrencereglerne

eller ej.

Der er tre lufthavne i Berlin, Tegel, Tempelhof og Schönefeld. Den sidstnævnte er ved at blive

udvidet til Berlin-Brandenburg International Airport (BBI), der skal erstatte de tre eksisterende.

Dette for at styrke Berlins varemærke og for at konkurrere med såvel de tyske som de

nordeuropæiske lufthavne. Lufthavnen indvies i 2011.109 I 2008 havde de tre lufthavne samlet set

21,4 mio. passagerer, hvilket er på niveau med CPH. I 2011 estimerer BBI at have mellem 25 og 27

mio. passagerer i den nye lufthavn.110 Ifølge Harro Julius Petersen, som er Lufthansas general

manager for Skandinavien, Finland og Baltikum, er BBI ikke nogen trussel for CPH, da der ikke er

tilstrækkeligt med erhvervsrejsende fra Berlin, og at dette ikke ændres, fordi der bygges en ny

lufthavn.111 Dermed kan CPH beholde sin position som den førende lufthavn i Skandinavien,

selvom Brian Petersen mener, at der skal en lufthavn og et flyselskab til for at gøre en lufthavn til et

knudepunkt. Derfor er SAS en vigtig kunde for CPH.112

Ifølge Harro Julius Petersen vil Lufthansa forstærke deres partnerskab med SAS ved at opdele

trafikken mellem Tyskland og Skandinavien, hvorfor det må antages at være en mindre trussel på

108 Jf. afsnit 4.1.1.1.
109 www.berlin-airport.de
110 www.berlin-airport.de
111 jp.dk
112 jp.dk
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det marked. Ser man på de tre lufthavne i Berlin, kan det konstateres, at der er flere charterrejser, og

færre erhvervsrejser end i f.eks. FRA og München (MUC), hvorfor den ikke direkte konkurrerer

med CPH, som fokuserer mere på transfer samt forretningssegmentet. Lars Andersen fra SAS

udtaler følgende på spørgsmålet om, hvad der sker med CPH, når den nye lufthavn i Berlin er

færdig:113

”Det er meget afhængig af om nogen etablerer sig i Berlin. Det første spørgsmål er

om Lufthansa gør det. Det er der ikke nogen af os der ved. Air Berlin, som ikke

nødvendigvis er placeret i Berlin, er et andet stort tysk selskab. Det er ligeledes en

mulighed. De nærmer sig netværksselskaberne både med premiumtrafik og

transfertrafik for at kunne oprette en hub.”

En mulig trussel for CPH’s lavprissatsning CPH SWIFT ville være, hvis f.eks. Ryanair, Easyjet

eller et af de andre lavprisselskaber etablerer sig på f.eks. Malmö Airport (MMX). Grundet

udbygningen af CPH SWIFT tyder intet, på at lavprisselskaber skulle vælge MMX frem for CPH,

da CPH også kan tilbyde gode ”oplevelser” til passagererne. Umiddelbart har CPH styr på det

marked, de befinder sig i.

4.2.2 Den nuværende konkurrencesituation

Som nævnt i kapitel tre er de tre største konkurrenter ARN og OSL på den nordiske marked og

AMS på det nordeuropæiske marked. LHR er en kæmpe lufthavn og er ligeledes en konkurrent på

det nordeuropæiske marked. Men der bor over 20 mio. mennesker i Storlondon, og det er, hvad der

bor i hele Skandinavien samt i hele Holland, hvorfor det ikke giver mening at sammenligne CPH

med LHR. Lars Andersen fra SAS udtaler følgende på spørgsmålet om hvilken lufthavn, der anses

for at være den strategisk og geografisk bedst placerede:114

”Det er København, det er der ingen tvivl om. Det er simpel geografi. Så længe vi er

et netværksselskab er vores internationale hovedhub Københavns Lufthavn. Det er

der ikke noget, der kan ændre på, hvis ikke Arlanda vokser og bliver tre gange så

stor, som den er i dag.”

Umiddelbart er det meget nærliggende at antage, at MMX skulle udgøre den største trussel for

CPH. MMX er en international lufthavn, der bl.a. flyver til Thailand, Spanien og Irak. Det meste er

dog indenrigstrafik, især til Stockholm. MMX udgør ikke nogen trussel mod CPH, da de fleste fra

Sydsverige benytter sig af CPH, da der er flere alternativer at vælge imellem. Udviklingen i antallet

113 Jf. bilag 1.
114 Jf. bilag 1.
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af passagerer set over perioden 2004-2008 samt udviklingen i driftsresultat for samme periode for

CPH, ARN, OSL og AMS kan ses nedenunder. CPH, ARN og OSL fremstår som mindre lufthavne

sammenlignet med AMS.

Figur 7. Antallet passager.115

Vedrørende EBIT/PAX ligger CPH ligeledes over både ARN og OSL. Det kan ses, at LFV har en

væsentligt lavere indtjeningsevne end CPH og OSL. CPH har ligget stabilt over analyseperioden,

hvorimod OSL har været mere volatil. OSL og LFV er mere ramt af finanskrisen end CPH er, hvad

indtjening pr. PAX angår.

Figur 8. EBIT/PAX i mio. DKK.116

Det der kendetegner AMS og CPH i forhold til deres to andre konkurrenter er, at de er såkaldte

hubs. CPH er en hub, hvorimod AMS er en megahub. Forskellen er, at der er et stort

115 Kilde: Egen tilvirkning, tal fra selskabernes årsrapporter for perioden 2004-2008.
116 Kilde: Egen tilvirkning, tal fra selskabernes årsrapporter for perioden 2004-2009. AMS tal er udeladt da det ikke har
været muligt at udskille hvad der reelt vedrører luftfart hvorfor det ikke giver mening at sammenligne med AMS.
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befolkningsgrundlag omkring Amsterdam, hvilket der ikke er omkring København. Til gengæld er

der et stort nordisk befolkningsgrundlag knyttet til København. Det er muligt for 6,5 mio.

mennesker at nå CPH på ca. 3 timer med bil. Dette medfører, at CPH er den største hub i Norden.

At være hub medfører ligeledes, at en række flyselskaber har CPH som sin hjemmebase. Herunder

kan nævnes SAS, Norwegian, Cimber Sterling, Transavia og Thomas Cook Airlines.

Det betyder, at der er mange direkte ruter fra CPH i forhold til ARN og OSL. CPH agerer

transferlufthavn for de fleste lufthavne i Norden og Baltikum. Det gør sig gældende i begge

retninger. En passager, der skal fra Stockholm til Washington vil typisk mellemlande i CPH og

flyve videre derfra. CPH har ligeledes qua sit strategiske partnerskab med SAS styrket sin position

som hub.117 Dette indebærer bl.a., at transfertiden i dag er reduceret fra 40 til 30 minutter.118

For at tydeliggøre dette, har CPH givet følgende konkrete eksempel på de driftsfordele, der vil være

med det nye strategiske partnerskab med SAS:119

”Eksempel: En passager fra Hannover ankommer til Københavns Lufthavn kl. 19:35.

Næste fly til Helsinki er kl. 20:05, men tidligere kunne han med en minimum

connection time på 40 minutter ikke vælge denne afgang, og han måtte derfor vente

på det fly, der afgår 22:40, eller vælge at rejse med at helt andet selskab via en anden

lufthavn. Med MCT30 (minimum connection time 30) kan passageren tage flyet kl.

20:05 og dermed reducere den totale rejsetid med 2 timer og 35 minutter.”

Dette giver SAS 45 flere passagerer per dag. Hvis SAS kan lokke flere passagerer ved at indgå et

samarbejde med CPH, gavner det begge parter. Konkurrencemæssigt er CPH blevet væsentligt mere

attraktiv idet transfertiden er reduceret. Ifølge Lars Andersen er der opstået 45 nye

forbindelsesmuligheder, der i alt genererer 50.000 ekstra transferpassagerer pr. år.120 CPH påregner,

at samarbejdsaftalen vil generere yderligere 200.000 passagerer pr. år til CPH qua den nye

samarbejdsaftale med SAS. CPH overvejer at indgå lignende aftaler med andre flyselskaber for at

skabe synergieffekter samt vækst.121

117 Nyt strategisk partnerskab mellem CPH og SAS: København skal være verdens bedste transferlufthavn.
118 www.cph.dk
119 www.cph.dk
120 Jf. bilag 1.
121 CPH A/S Årsrapport 2009, s.11.
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4.2.2.1 Copenhagen Connected

Med henblik på at fastholde og udbygge CPH’s internationale konkurrenceposition iværksættes

projektet Copenhagen Connected.122 På den baggrund har en kreds af interessenter – der udover

Københavns Kommune og CPH består af Region Hovedstaden, Copenhagen Capacity, Wonderful

Copenhagen, Region Sjælland, Region Skåne, Malmö Stad, Lund Stad og Økonomi- og

Erhvervsministeriet. CPH har igennem en årrække mistet flere oversøiske ruter. Det svækker

Københavns tilgængelighed overfor erhvervsrejsende men ligeledes for turister samt andre

interessenter. Problemstillingen bekræftes af OECD’s nylige analyse af Københavns økonomiske

potentiale. Analysen peger endvidere på udfordringer med den trafikale infrastruktur og dens

afgørende betydning for hele Øresundsregionen. CPH er faldet fra 10. plads til 15. plads i Europa

siden 2004, hvad passagerantal angår. 18 destinationer ud af 127 er oversøiske, og heraf er kun de

10 blandt de 30 største lufthavne udenfor Europa. Der mangler således direkte forbindelser fra CPH

til internationale knudepunkter som Los Angeles, San Francisco, Miami, Boston, Delhi, Hong Kong

og Shanghai. Den negative udvikling skyldes primært SAS, konkurrencesituation. Copenhagen

Connected har tre indsatsområder:

 Styrkelse af CPH’s eksisterende rutenet med fokuseret markedsføring på prioriterede

destinationer.

 Tiltrækning af nye flyruter gennem etablering af en ruteudviklingsfond. Fonden skal

finansiere salg overfor flyselskaber, der flyver til oversøiske destinationer og i dag ikke har

direkte forbindelser til CPH.

 Overvågning af de overordnede rammevilkår for CPH, herunder visumregler samt

udviklingen for SAS.

Copenhagen Connected skal løbe i perioden 2010-2013 og har som målsætning at etablere ruter til

USA og Asien med over 140 mio. kr. om året samt at etablere 10 nye forbindelser til CPH.

4.2.3 Truslen fra substituerende ydelser

De fire største konkurrerende produkter til flybranchen er tog, bil, bus og skib. Af geografiske

årsager er det umuligt at sejle alle steder. Desuden tager det enormt lang tid. Det samme gør sig

gældende med tog, bil og bus. Historisk set har flypriser været enormt høje, men da

lavprisselskaberne kom ind i branchen, er priser faldet gevaldigt. En returbillet med tog fra

122 Københavns Kommune, Økonomiudvalgets rapport om Copenhagen Connected.
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København til Stockholm med svenske X2000123 koster 2.200 SEK124, hvorimod en flybillet med

Norwegian fra CPH til ARN koster 1.060 SEK125. Toget tager 5 timer og 20 min, hvorimod flyet

tager 1 time og 15 min. Det skal pointeres, at der går tid med check in samt at tage til og fra ARN

og CPH. Hvis man ser bort fra dette, er det mere end 50 % billigere at flyve end at tage toget

mellem Nordens to største byer. Udover det er det den anden mest trafikerede rute fra CPH.126 Ser

man på indenrigstrafikken i Danmark, må det antages, at flypriserne er medvirkende til, at tallene

ikke er faldet, idet der er gode broforbindelser. Afskaffelsen af passagerafgiften må antages at have

en bidragende effekt på dette. I kraft af at selskaber som Ryanair, Easyjet, Thomas Cook, Transavia

og Norwegian eksisterer, vil priserne med stor sandsynlighed presses mere, idet disse selskaber vil

tage markedsandele fra hinanden.

Det kunne tænkes, at mennesker helt fravælger at flyve, og i stedet tage bus-, krydstogs- eller kør-

selv ferier. Det anses dog ikke som en direkte trussel til flybranchen, da det af naturlige årsager ikke

kan erstatte flyet helt, selvom det kunne tage markedsandele, såfremt priserne på flybilletter steg

gevaldigt.

4.2.4. Kundernes forhandlingsstyrke

For at kunne optræde som prissætter, kræver det, at CPH har en stærk position over for kunderne.

Kunderne hos CPH udgøres både af passagerer og flyselskaber. Lufthavnsbranchen har både mange

store og mange små kunder. Ofte er der et stort flyselskab knyttet til en lufthavn. SAS er en stor

kunde for CPH. Sammen opnår lufthavnene og den store kunde stordriftsfordele og synergieffekter,

men ofte er det ikke altid tilfældet, idet lufthavnene vil ekspandere og tiltrække nye flyselskaber til

bedre priser, som går ud over storkunden. I CPH’s tilfælde har SAS gennem alle år været den

største kunde, men har de seneste år fået stærk konkurrence af Norwegian, som er en direkte

konkurrent og går ind på de samme ruter som SAS.127 Norwegian er gået fra 13. til 5. plads i løbet

af et år på listen over CPH’s størtste flyselskaber. Stigningen fortsætter med høj sandsynlighed de

kommende år.128 SAS ugjorde næsten 50 % af CPH’s passagerer i 2008 og udgjorde i 2001 næsten

61 %. SAS udgør altså en ekstremt stor del af CPH’s omsætning, hvorfor SAS’ eksistens anses for

at være en fundamental del af CPH’s strategi, hvorfor det strategiske samarbejde er indgået.

123 X2000 = navn for det svenske kurvestyrede højhastighedstog.
124 www.sj.se – Stockholm C – København H, 5/2-7/2, 2010.
125 www.norwegian.se – ARN – CPH, 5/2-7/2, 2010.
126 www.cph.dk
127 Jf. bilag 1.
128 Jf. Bilag 2.
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Flyselskaberne køber, eller lejer såkaldte slots for at kunne lande på CPH. Tidligere var det muligt

at handle med slots, men dette har EU-kommisionen forbudt.129 CPH er endvidere dyr i forhold til

BIL og MMX, ARN og OSL.

Ved at lande i f.eks. CPH i stedet for BIL eller MMX har flyselskaberne truffet et valg, der koster.

Dette skyldes, at CPH tilbyder shoppingfaciliteter, parkeringer, hotel, restauranter osv. Det er en

omkostningstung del, der ligeledes skal finansieres af flyselskaberne, selvom de ikke benytter sig af

disse tjenester. Det gør derimod passagererne, og da der er en efterspørgsel fra kunderne om at

komme til eller fra CPH, er flyselskaberne mere eller mindre tvunget til at acceptere

lufthavnsafgifterne, som er væsentligt højere end f.eks. BIL og MMX. Jf. endvidere afsnit 4.1.1.1

om den monopolistiske position CPH befinder sig i. Det må antages, at CPH udnytter sin situation

som Scandinavias Hub og sætter priserne derefter. Passagererne har flere gange evalueret CPH, og

det har bl.a. resulteret i udnævnelsen som Europas bedste lufthavn i 2004.130 Det må således

antages, at kunderne er tilfredse, hvilket medfører, at flyselskaberne ikke har så store

valgmuligheder. SAS er ikke helt tilfreds med CPH’s valg om at bygge CPH SWIFT, idet den vil

fremskynde udviklingen af CPH til en regional provinslufthavn. Dette skyldes, at CPH ikke har

forstået, at det ikke er muligt at segmentere sig mod et point-to-point produkt isoleret fra et

netværksselskab, som ligeledes lever af point-to-point trafik. Worst case er, at CPH underminerer

netværket så meget, at det forsvinder, og det ender med, at man sidder tilbage med udelukkende

point-to-point trafik, og så kan man komme billigt til Mallorca.131

Lars Andersen mener, at Terminal A ville være et bedre alternativ, idet den er et gennemført

højeffektivt produkt for passagerer, bagage og for flyvemaskiner. I CPH skal man gå ca. 750 meter

fra check in ud til CPH SWIFT. I Terminal A parkerer man op ad terminalen, går lynhurtig ind og

igennem security og ud til flyvemaskine på den anden side. Det hele er bygget til at være optimeret

og effektivt, hvorimod CPH SWIFT er en ny finger ved eksisterende standpladser, hvor man bruger

samme check in faciliteter, den eksisterende bagagehåndtering, den eksisterende security osv.132

CPH satser på både lavprisselskaber og transferselskaber. Umiddelbart er det at diversificere sine

produkter, men omvendt kan det tænkes få en kannibaliserende effekt. Lavprisselskaberne er

129 I henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit.
130 www.cph.dk
131 Jf. bilag 1.
132 Jf. bilag 1.
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positive, hvorimod transferselskaberne er skeptiske. At CPH ikke tilbyder transfermuligheder i CPH

SWIFT er ikke optimalt ud fra de rejsendes perspektiv.

4.2.5. Leverandørernes forhandlingsstyrke

Leverandørernes forhandlingsstyrker afhænger bl.a. af, hvor få eller hvor mange leverandører CPH

har, og hvad CPH betyder for leverandørernes økonomi og omvendt.133 Medarbejderne i CPH er

ligeledes en del af leverandørerne. CPH er stor organisation, og det må antages, at deres

leverandører er meget afhængige af CPH og deres beslutninger. Dette kan forklares ved, at der

bliver købt ind i store kvantiteter, og de virksomheder, der typisk leverer varer og tjenester til en

lufthavn, er meget specialiserede. Der er endvidere mange små leverandører til CPH, og det må

antages, at CPH er i en god forhandlingssituation, idet de små kunder typisk ikke har så mange

kunder.

4.2.6 Sammenfatning

Berlin er ved at opbygge en ny transferlufthavn, men det ser umiddelbart ikke ud til at skabe den

helt store konkurrence til CPH om de nordlige transferpassagerer. Det kan imidlertid ændres. Hvis

både Terminal A og CPH SWIFT bliver en realitet kan det tænkes, at lufthavnens transfertrafik vil

mindskes, idet ovenstående initiativ fokuserer på point-to-point og ikke på transfer, som er CPH’s

fokusområde. Det nye initiativ Copenhagen Connected skal sikre, at CPH får en række nye

oversøiske ruter og er med til at få København markedsført som by dels via CPH og de andre

muligheder og seværdigheder, der er i byen.

Den nuværende konkurrencesituation mellem lufthavnene i Nordeuropa er meget stabil. ARN og

OSL udgør ikke en trussel for CPH, som er en hub, hvorimod de fokuserer på point-to-point. HEL

kunne udgøre en trussel på det asiatiske marked, men er relativt lille i forhold til CPH. Af

geografiske årsager kan CPH ikke konkurrere på samme måde som HEL på det asiatiske marked

qua tidsforskel, hvilket gør sig gældende på det nordamerikanske marked for HEL. Derfor har CPH

en komparativ fordel mod det nordamerikanske marked.

I den takt flybranchen udvikler sig er der intet, der tyder på, at substituerende transportmidler skulle

udgøre nogen trussel mod luftfarten. Det er så nemt og billigt at flyve nu om dage, hvorfor truslen

må anses for at være meget lav.

133 Elling m.fl. (2005), s. 75.
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Kunderne, dvs. passagererne og flyselskaberne er i en svag forhandlingsposition over for CPH, idet

flyselskaberne gerne vil lande på CPH. Der er ikke så mange alternativer, og selvom

lufthavnsafgifterne er forholdsvis høje, er det en pris, flyselskaber betaler for at tage del af det

befolkningsgrundlag, der benytter sig af CPH. Lufthavnsafgifterne er ikke helt på niveau med de

andre skandinaviske lufthavne, men udgør ikke nogen direkte trussel. Såfremt den nye lufthavn i

Berlin skulle lokke med ekstremt lave lufthavnsafgifter kunne det gå hen og blive et problem, da

rejsende måske kunne acceptere en mellemlanding i Berlin i stedet for at flyve direkte fra CPH, hvis

flybilletterne blev billigere qua lavere lufthavnsafgifter. Der er imidlertid intet, der tyder på dette på

nuværende tidspunkt.

Leverandørerne udgør ikke nogen trussel mod CPH qua sine stordriftsfordele. Dem, der leverer

varer og ydelser til CPH, er ofte meget branchespecifikke, og CPH er som regel deres største kunde,

hvorfor deres forhandlingsposition må antages være meget lav. Medarbejderne, som ligeledes er en

del af leverandørerne, kunne udgøre en trussel qua lønforhandlinger, især flyveledere, brandmænd

og folk inden for ground handling.

4.3. Analyse af indre effektivitet

4.3.1 Analyse af ressourcegrundlaget

4.3.1.1 Materielle ressourcer

CPH’s største ressourcer er selve lufthavnen samt Roskilde Lufthavn og ejendomsretten til at

bedrive virksomhed på disse. I disse ressourcer indgår bygningerne, hangarerne, landingsbanerne og

alle standpladser, shoppingområderne osv. Uden landingsbanerne kan CPH lukke deres virksomhed

ned, hvorfor det må antages, at det er deres vigtigste materielle ressource. Ressourcen må antages at

være af bestående grad, idet det næppe er sandsynligt, at staten bygger en konkurrerende lufthavn

ved siden af CPH. Helle Jepsen underbygger dette i sin hovedopgave med henvisninger til

Transport- og Energiministeriets rapport om Dansk Luftfart 2015.134 I rapporten fremgår det, at det

er vigtigt for den danske økonomi, at Danmark har et konkurrencedygtigt luftfartserhverv. Dette er

for, at Danmark kan konkurrere med andre lande om et konkurrencedygtigt erhvervsliv. Videre

belyses vægten af at have et internationalt knudepunkt i Norden og i Østersø- og Øresundsregionen.

134 Jepsen (2006), s. 35.
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4.3.1.2 Immaterielle ressourcer

CPH har oparbejdet meget knowhow i kraft af mange år i branchen. CPH ligger på forkant med

bl.a. miljøkrav, jf. PEST-analysen. Det ses bl.a. ved, at man har en miljøstrategi for at imødegå

fremtidens strengere miljøkrav. Strengere miljøkrav i lufthavnen kan være mindre forurening.

Fremtidens miljøkrav kendes ikke på nuværende tidspunkt. CPH er et seriøst brand, som er

opbygget gennem mange år, og CPH sidestilles med professionalisme og god kvalitet. CPH har

endvidere udviklet software, som er aktiveret som et immaterielt aktiv og udgjorde 311,1 mio. DKK

i 2008. Det vedrører primært større projekter.

4.3.1.3 Menneskelige ressourcer

Medarbejderne udgør en vigtig ressource for CPH. Der blev i 2008 udarbejdet en ny plan, KRAV,

over CPH’s værdier.135 Kundefokus, Respekt, Ansvarlighed og Værdiskabende. Dette er nøgleord,

der gennemsyrer hele organisationen. CPH fokuserer meget på at videreuddanne sine ansatte og

værne om de ressourcer, der findes i organisationen. CPH har kontinuerlig fokus på kultur og trivsel

i organisationen og tror, at den rigtige virksomhedskultur er en forudsætning for opnå sine mål og

følge deres strategier. Med en klar strategi og klare mål øger man medarbejdertrivselen. Dette

fremgår af CPH’s hjemmeside: 136

”I CPH er vores vision, at vi vil være verdens bedste til det, vi gør. Det har vi været

før – og det tror vi på, at vi kan blive igen. Samtidig sikrer vi relevante og

professionelle uddannelser og kurser til alle virksomhedens ansatte. Det betyder, at

du hurtigt får den uddannelse og optræning, som din stilling kræver. Foruden de

uddannelsesmæssige kvalifikationer, så ønsker vi at bringe din viden og erfaring i spil

i dit nye job hurtigst muligt og på den måde få nytte af, træne og udvikle dine

kompetencer.”

Der er gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, der skal sikre, at strategiarbejdet går i

den rigtige retning.137 Nøgleordene er kommunikation, sundhed og trivsel. Flyveledere, ground

handlere og brandmænd er helt klart i en bedre forhandlingssituation end andre ansatte, idet de er

unikke, og det ville påvirke CPH’s drift uden disse medarbejdere.

135 www.cph.dk
136 www.cph.dk
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4.3.1.4 Særlige risici forbundet med CPH

Der knytter sig en række strategiske såvel som operationelle risici til den daglige drift af CPH,

herunder flere i relation til de specifikke områder gennemgået under PEST analysen og Porters Five

Forces. Som eksempler på risici i forbindelse med CPH’s strategiske planlægning og målopfyldelse

kan nævnes:138

1)Risiko for kapacitetsnedskæringer hos SAS. Risikoen relaterer sig til den afhængighed, som

CPH har til SAS’ strategi, og således ligeledes til Star Alliances strategi. I tilfælde af at SAS

reducerer kapaciteten yderligere f.eks. pga. nedskæringer, vil konsekvensen for CPH kunne

være en reduktion i den generelle passagervækst.

2)Risiko for reduceret trafik via CPH. Risikoen relaterer sig til den betydning, som vil følge af

et øget point-to-point trafik139. En af CPH’s styrker har gennem flere år været deres

egenskab som internationalt trafik-knudepunkt. Hvis selskaber som SAS, som følge af

konkurrencen fra lavprisselskaber, lægger ruter udenom CPH, vil det udvande CPH’s status

som knudepunkt med en mindre trafik gennem CPH som konsekvens.

3)Risiko for terrorhandlinger. Risikoen relaterer sig til effekten af mulige terroraktioner eller

krigslignede tilstande, som vil kunne skræmme passagerer væk, og dermed påvirke CPH’s

omsætning.

4)Risiko for længerevarende finanskrise. Risikoen relaterer sig til den negative effekt, som en

længerevarende finanskrise/lavkonjunktur vil have. Konsekvensen heraf vil være reduceret

trafik og heraf afledt nedsat rentabilitet.

5)Risiko for udeblivende merværdi i forbindelse med opkøb af udenlandske lufthavne. Risikoen

relaterer sig til manglende merværdi til selskabets aktionærer, som CPH ville forvente ved

køb af udenlandske lufthavne. Ydermere vil lavprisselskaber som konsekvens heraf beslutte

at fravælge CPH til fordel for mindre regionale lufthavne.

6)Risiko for øget substitution af flytrafikken. Risikoen relaterer sig til en reduktion i flytrafikken

som resultat af ændret adfærdsmønstre og substitution til anden transportform som jernbane

eller vej.

138 www.jyskebank.dk
139 Point-to-point består af rutefart mellem to destinationer og er som oftest brugt af lavprisselskaber. Point-to-point ses
ofte i regionale lufthavne, der ikke er en hub. Et eksempel på dette er OSL.
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4.4.2 Virksomhedens interne kompetencer

4.4.2.1 Funktionsanalyse

CPH er en stor lufthavn set med såvel nordiske som internationale øjne. CPH har flere forskellige

funktioner, hvor de opnår en særlig fordel hos deres kunder. Efter CPH’s egen vurdering har de tre

kernekompetencer; driftseffektivitet, kapacitetsudnyttelse og udbygning samt kommercielle

aktiviteter.140 En af CPH’s styrker er, at flere af medarbejderne har fleksible arbejdsopgaver, idet

de arbejder på tværs af organisationen. Den ene dag kan de arbejde i sikkerhedskontrollen for næste

dag at arbejde med servicearbejde i terminalerne. Der er etableret lignende ordninger blandt de

forskellige funktioner i lufthavnsområdet, hvilket bidrager til fleksibilitet for de ansatte og for CPH.

CPH har udviklet kompetencer gennem en lang årrække til på en bedre måde at udnytte

eksisterende kapacitet samt tilføre ny højkvalitativ kapacitet uden at anvende så meget kapital. Man

arbejder med en tiårig investeringsplan, som løbende ændres med de behov, som nu gør sig

gældende vedrørende trafikudvikling og efterspørgsel. Investeringsplanen er skruet sammen på den

måde, at CPH hurtigt og effektivt kan reagere på kapacitetsbehov. På denne måde er CPH yderst

fleksibel, såfremt der skulle opstå et behov for at indsætte en ny rute under en bestemt periode. Den

kommercielle del af CPH er en væsentlig del af konceptet ”Skandinaviens hub”. Butikskoncepterne

bliver løbende udviklet for at imødegå efterspørgslen hos de passagerer, der benytter sig af

shoppingen i CPH. Dette bidrager til den højst mulige omsætning pr. passager. Dette koncept er

overført til datterselskabet i Mexico, hvor den kommercielle del vises på høj vækst.

4.4.2.1 Værdikædeanalyse på flyselskabsniveau

CPH skal skabe værdi for deres kunder. Den første kundegruppe er flyselskaberne, der betaler for

slots, start- og landingsafgifter osv. Det, CPH leverer til flyselskaberne, består af check in

faciliteter, shoppingmuligheder, sikkerhedskontroller, lounges, restauranter mv. De primære mål for

flyselskaberne er at overholde tidsplanen, og at der er gode transfermuligheder for passagererne. At

der er gode shoppingmuligheder påvirker ikke flyselskabernes tilfredshed. Kerneydelsen er start og

landing med tilhørende aktiviteter. Det CPH kan gøre bedre for at skabe værdi for flyselskaberne er

f.eks. en hurtig check in proces, effektiv bagagehåndtering og korte afstande mellem terminaler og

gates.

SAS har indgået et strategisk samarbejde med CPH om at være en ”World Class Transfer lufthavn”

fordi det er her, de mener, at SAS og lufthavnen har en unik position, som skal udbygges og skabe

140 www.cph.dk
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en mere optimal drift samt et bedre produkt for passagererne. Det har udviklet sig til, at den første

leverance var at nedsætte minimum connection time fra 40 til 30 minutter.141 En anden ting, som

flyselskaberne forventer, er gode landingsbaner, velfungerende standpladser og gates.

At skabe værdi for flyselskaberne gøres altså på følgende måder:

 Effektivisering af check in proces så tidsplanerne overholdes

 Konkurrencedygtige afgifter

 Gode landingsforhold (landingsbaner, standpladser etc.)

 Gode transferforbindelser.

Det ser ud til, at CPH har godt styr på ovenstående værdiskabende aktiviteter. Der har været store

tiltag på sikkerhedsområdet, dels på grund af terror, men ligeledes for at effektivisere for

passagererne. Den gennemsnitlige ventetid i sikkerhedskontrollen skal være max. 3½ minut.142

4.4.2.2 Værdikædeanalyse på passagerniveau

Den anden kundegruppe, som CPH skal skabe værdi for, er passagererne. For at passagererne skal

trives i lufthavnen, kræves der en række tiltag udover selve flybilletten. CPH vil være verdens

bedste lufthavn for passagerer og flyselskaber.143 Udover det forventer CPH at være top 3 i Europa

inden for kundetilfredshed, og den langsigtede plan er at blive verdens bedste lufthavn. Dette kan

kun opnås ved at arbejde videre på at skabe en helhedsoplevelse i forbindelse med rejsen. Det

starter allerede med infrastrukturen til lufthavnen, derefter parkeringsmulighederne, check in

processen, sikkerhedskontrollen, shoppingmulighederne, udbuddet af restauranter,

transfermulighederne til bagagehåndtering og til sidst selve hjemkomsten med hurtig

bagagehåndtering som primære drivkraft hos en træt passager. For transferpassagerer betyder

hotelmulighederne meget. CPH er en foretrukken lufthavn for passagererne og har vundet flere

priser gennem årene. CPH blev som nævnt kåret til Europas bedste lufthavn i 2004, hvorfor det må

antages, at passagererne er tilfredse med den helhedspakke, som CPH leverer. I 2008 blev CPH

listet som den 7. bedste lufthavn i Europa ifølge Airport Service Quality, hvor 48 lufthavne

deltager.144 CPH er førende på selvbetjening ifølge International Air Transport Association (IATA).

Det viser sig, at CPH er den lufthavn i verden, der har flest selvbetjeningstilbud, hvilket har

141 Jf. bilag 1.
142 CPH A/S Årsrapport 2008, s. 22.
143 www.cph.dk
144 CPH A/S Årsrapport 2008, s. 10.
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medført, at ventetiden og brugen ved skranker er halveret.145 Ifølge Air Transport Research Society

(ATRS) er CPH for andet år i træk kåret som Europas mest effektive lufthavn. Det styrker i høj grad

CPH’s position over for konkurrenter og kunder, og i den grad for at tiltrække eksisterende

flyselskaber samt potentielle flyselskaber, der endnu ikke flyver fra CPH.146

4.5 Delkonklusion: SWOT-analyse

Udfra ovenstående gennemgang af PEST, Porters 5 forces og indre effktivitets analyse af CPH kan

en SWOT-model laves.

Interne forhold

Styrker Svagheder

 Geogragisk placering

 Bred produktpakke

 Skandinaviens hub

 Base for fem selskaber (SAS, Norwegian,

Cimber Sterling, Transavia og Thomas Cook

Airlines)

 Monopolsituationen i Danmark

 En anerkendt lufthavn

 Europas mest effektive lufthavn

 Førende på automatisk check in

 Lufthavnsafgifter i forhold til europæiske

megahubs

 Kannibalisering af produkter

 Lille netværkslufthavn i forhold til de

europæiske megahubs

 Befolkningsgrundlaget

 Lever ikke op til vækst mål

 Dyrt at lande på CPH

Eksterne forhold

Muligheder Trusler

 Det strategiske samarbejde med SAS

 Terminal A

 CPH SWIFT

 Lavere priser på flybiletter

 Øge indtjening på sideaktiviteter

 Befolkningen øger i Øresundsregionen

 Udnytte den geografiske position mere.

 Copenhagen Connected

 Finanskrisen

 Lavprisselskaberne ødelægger for

premiumselskaber som SAS

 Den nye lufthavn i Berlin

 SAS bliver solgt

 CPH SWIFT

 Terrorangreb

Tabel 2. SWOT-analyse.147

145 CPH NEWS 2/09, s. 3.
146 CPH NEWS 2/09, s. 2.
147 Kilde: Egen tilvirkning.
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Ud fra ovenstående kan ses, at CPH har mange styrker, hvor den største må anses være den

geografiske placering. Den største svaghed er, at CPH muligvis er ved at konkurrere sig selv ud fra

transfermarkedet ved at fokusere på point-to-point trafik med nye CPH SWIFT. Der er mange

muligheder for at bibeholde positionen som ”Skandinaviens hub” og for at udvikles til en større

hub. De to største muligheder er det strategiske samarbejde med SAS og udnyttelsen af den

geografiske position i større grad med attraktive tilbud. De trusler, CPH står over for, er den nye

lufthavn i Berlin, som med interessante ruter og gode transfermuligheder kan lokke passagerer via

Berlin, samt risikoen for at SAS bliver solgt. Ingen ved, hvilken strategi en ny ejer lægger for SAS,

såfremt det bliver solgt.
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5. Regnskabsanalyse

5.1 Gennemgang af revisionspåtegningerne

Til regnskabsanalysen af CPH er det vurderet at anvende regnskabstallene fra de seks seneste

årsrapporter (2004-2009). Samtlige revisionspåtegninger er gennemgået for uregelmæssigheder.

Målet er at identificere eventuelle fejl eller supplerende oplysninger eller andre forhold, der kan

have væsentlig betydning for regnskabsbrugeren. Samtlige årsrapporter er revideret af

PricewaterhouseCoopers. Den fra 2004 blev ligeledes revideret af Grant Thornton. Samtlige

årsrapporter er revideret og underskrevet uden forbehold eller supplerende oplysninger. Det kan

endvidere konstateres, at de anvendte regnskabstal ej indeholder væsentlige fejl.

5.2 Fastsættelse af væsentlighedsniveau i forbindelse med regnskabsanalysen

Det er typisk revisoren, der fastsætter væsentlighedsniveauet i forbindelse med revision af

årsrapporten. Dette bliver sat på baggrund af den uafhængige revisors professionelle dømmekraft.

Væsentlighedsniveauet er sat til 1 % af omsætningen.

Væsentlighedsniveau = 1 % * 2.922,8 mio. DKK = 29,220 mio. DKK.

5.3 Anvendt regnskabspraksis

I analysehenseende er regnskabstallene opstillet på baggrund af samme regnskabspraksis. Dette er

gjort for at kunne analysere tallene så korrekt som muligt og for at opnå pålideligt grundlag. Da

CPH har lige regnskabsår vil årene anvendes uden gennemsnitsberegninger.

5.3.1 Kontinuitetsbrud

CPH har aflagt regnskab efter IFRS under hele perioden (2004-2009).

5.3.2 Sammenligning af CPH’s anvendte regnskabspraksis med konkurrenterne

ARN aflægger ikke regnskab individuelt, men er i stedet en del af LFV. ARN udgør den største del

af LFV og afspejler, hvordan det er gået for den samlede organisation. ARN ejer 60 % af aktiverne

og har 56 % af alle passagerer. Det er hermed valgt, at analysere tallene fra LFV fremadrettet. LFV

bliver revideret af den svenske rigsrevision. De seneste fem årsrapporter for LFV er blevet revideret

og underskrevet uden forbehold eller supplerende oplysninger.

AMS indgår i Schiphol Group, som både ejer ejendomme og andele i JFK i New York. Det har ikke

været muligt at udskille, hvad der reelt er AMS’ del af de samlede tal, hvorfor brugen af tallene
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mest skal ses som en sammenligning af tre mindre lufthavne med en megahub. De har været gode

til at udvikle deres servicelines, hvorfor de er vokset meget.

OSL aflægger eget regnskab og kan således bruges i sin helhed. De seneste fem årsrapporter for

OSL er blevet revideret og underskrevet uden forbehold eller supplerende oplysninger.

I den specifikke anvendte regnskabspraksis for begge selskaber kan det konstateres, at LFV

aflægger regnskab efter de svenske regler for offentlige myndigheder.148 OSL har aflagt regnskab

efter norske regnskabsregler, men er i 2008 overgået til IFRS.149

Overordnet set foreligger der ikke de store forskelle mellem LVF og OSL, hvad regnskabspraksis

angår. De væsentligste forskelle er levetiderne på materielle anlægsaktiver, som ikke er fastsat til år,

men i stedet til perioder. Bygninger afskrives i hht. LFV over 4-40 år og i hht. over OSL 10-50 år.

Regnskabstallene fra LFV og OSL er ikke korrigeret. Dette ligger uden for denne opgaves omfang.

Formålet med sammenligningen er at se, om der er nogle forhold i LFV og OSL, som ligeledes gør

sig gældende i CPH. Det har været muligt at indhente data for OSL, ARN og AMS i perioden 2003-

2008. Da det ikke har været muligt at udskille selve luftfartsdelen for AMS og LFV, er tallene ikke

fuldstændig sammenlignelige.

5.4 Reformulering, korrektioner og gennemgang af regnskabstal til analysebrug

For at kunne værdiansætte CPH er det nødvendigt at belyse deres værdidrivere. Historiske analyser

bør fokusere på selskabers nøgleværdidrivere.150 Selskabets aktiviteter skal deles op på henholdsvis

driftsaktivitet og finansiel aktivitet.151 CPH’s regnskabsposter er klassificeret som anlægsaktiver,

omsætningsaktiver, egenkapital, kortfristet gæld og langfristet gæld. For at kunne analysere tallene

kræves det, at disse reformuleres, så det er muligt at dele CPH’s aktivitet op på henholdsvis

driftsaktivitet og finansiel aktivitet. Virksomhedens primære værdiskabende aktivitet er

driftsaktiviteten, og efterfølgende er finansieringsaktiviteten afledt af driftsaktiviteten som en

sekundær værdiskabende aktivitet. Finansieringsaktiviteten består i at fremskaffe gæld eller

egenkapital til at finansiere driftsaktiviteten. Balancen er opdelt på hhv. driftsaktiver (DA),

148 Förordningen(SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) och
Ekonomistyrningsverketsföreskrifter och allmänna råd samt kravet på god redovisningssed enligt Förordningen
(2000:606) om myndigheters bokföring.

149 Oslo Lufthavn AS Årsrapport 2008, s.14.
150 Copeland m.fl. (2000), s. 157.
151 Copeland m.fl. (2000), s. 131 ff.
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driftsforpligtelser (DF), netto driftsaktiver (NDA=DA-DF) samt nettofinansielle forpligtelser

(NFF).152 Baggrunden til dette er at vise, hvad der reelt vedrører den primære drift i CPH.153

5.4.1 Balance

5.4.1.1 Immaterielle anlægsaktiver samt afskrivninger

CPH har indregnet en meget uvæsentlig del af anlægsaktiverne som goodwill. Den ligger på 1-2 %

af de samlede anlægsaktiver. Hoveddelen af dette består af udviklet software, som er aktiveret som

et immaterielt aktiv. Det vedrører primært større projekter. Afskrivningsperioden for disse aktiver er

3-5 år og der foretages lineære afskrivninger ved ibrugtagning af projekterne.

5.4.1.2 Materielle anlægsaktiver samt afskrivninger

De materielle anlægsaktiver består hovedsaligt af grund og bygninger, tekniske anlæg samt

materielle anlægsaktiver under opførelse (den største del af disse er bygninger). Terminal 1 blev

ombygget i 1989, Terminal 2 blev bygget i 1960 og Terminal 3 blev færdig i 1998. Dette betyder, at

CPH har gamle bygninger, der stadig afskrives på. I CPH’s tilfælde afskrives aktiver lineært over

den forventede levetid.154 Hvad bygninger angår, afskrives de over 80 år i hht. IAS 16155, som man

overgik til i 2005. Inden da afskrev CPH bygninger over 30-40 år, hvilket ikke afspejlede den

faktiske levetid, idet Terminal 2 blev brugt efter de 40 år.

Vedrørende afskrivninger er det et af mange skøn, der bliver foretaget regnskabsmæssigt. Da det er

en væsentlig post i balancen, kan der være store forskelle mellem at afskrive på den ene eller den

anden måde, jf. afsnit 5.3.2 om forskellige levetider i benchmarkvirksomhederne.

Ifølge Stickney m.fl. påvirker en virksomheds valg af afskrivningsmetode beregningen af nøgletal,

og analytikere skal være opmærksomme på dette fænomen. Desuden er det vigtigt i sin peer group

analyse at analysere forskelle mellem de forskellige virksomheders regnskabspraksis.156 For

aggressive virksomheder bruges en længere afskrivningsperiode, og kortere for de virksomheder,

der lever efter forsigtighedsprincippet.

152 Jf. bilag 5.
153 Elling m.fl. (2005), s.123.
154 CPH A/S Årsrapport 2009, s. 72.
155 CPH A/S Årsrapport 2005, s. 46.
156 Stickney m.fl. (2007), s. 468.
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5.4.1.3 Kapitalandele

CPH har indregnet kapitalandele i associerede virksomheder, der består af Inversiones y Técnicas

Aeroportuareias, S.A. de. C.V. (ITA), som ejer 7,65 % af Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B.

de S.V. (ASUR) med ni lufthavne i Mexico. CPH ejer indirekte 3,75 % af ASUR. Udover det ejer

CPH 49 % af NIAL Group. Disse værdiansættes efter den indre værdis metode. I balancen

indregnes den forholdsmæssige ejerandel af selskabernes regnskabsmæssige indre værdi. Disse er

opgjort efter CPH’s regnskabspraksis. Ændringer i valutakurser er indregnet direkte på

egenkapitalen. Det er kun den internationale aktivitet, der er påvirket af valutakursændringer, idet

CPH’s transaktioner hovedsalig er i danske kroner.157 Det er valgt at klassificere hele investeringen

som et driftsaktiv, da der er tale om en langsigtet investering, som indregnes til indre værdi.158 Det

er valgt, at indregne kapitalandelene som en del af driften, da det opfattes som en del af den

primære aktivitet. Når dette er valgt skal alle indtægter og omkostninger ligeledes klassificeres som

en del af driften.159 Ifølge årsrapporten bidrager CPH med strategisk support og vil udvikle

lufthavnene, de har kapitalandele i. 160 Det antages, at det er for at skabe værdi for CPH, hvorfor de

skal indregnes i driften. Kapitalandelene indgår i den markedsværdi CPH har på OMX.

5.4.1.4 Udskudt skat

CPH beregner skat på grundlag af eksisterende skatteregler i respektive lande. Som nævnt foretog

CPH en række større investeringer i materielle anlægsaktiver mellem 1996 og 2001, hvorfor det af

naturlige årsager har bidraget til meget store skattemæssige afskrivningsgrundlag. Det har i den

grad oversteget de regnskabsmæssige afskrivninger. Mellem 2001 og 2009 har den udskudte skat

udgjort mellem 750 mio. DKK og 870 mio. DKK.

5.4.1.5 Likvider

Til driftsaktiverne er der beregnet 2 % af omsætningen, som trækkes fra den likvide beholdning.161

Dette gøres for at fastlægge størrelsen af den nødvendige driftslikviditet.

157 CPH A/S Årsrapport 2009, s. 69.
158 Elling m.fl. (2005), s.126.
159 Plenborg m.fl. (2007), s. 128.
160 CPH A/S Årsrapport 2009, s. 28.
161 Elling m.fl. (2005), s.125.
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5.4.2 Resultatopgørelse

5.4.2.1 Indtægter

CPH måler omsætning med fradrag af merværdiafgift og prisnedslag. Omsætning omfatter årets

trafik-, leje- og koncessionsindtægter samt salg af tjenesteydelser. Trafikindtægter består af

passager-, security-, start-, og opholdsafgifter, handling samt CUTE-afgifter. Koncessionsindtægter

består af omsætningsafhængige indtægter fra CPH’s shoppingcenter samt parkeringsanlæg. Dette

indregnes i takt med koncessionshaverens indtjening.162 Husleje indregnes over kontrakternes

løbetid. CPH har meget lave tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i forhold til omsætningen,

hvilket skyldes, at omsætning indregnes i takt med levering i henhold til leveringsprincippet.163 De

ligger på ca. 10 % i analyseperioden.

5.4.2.2 Omkostninger

Den største post er personaleomkostninger, som næsten udgør 60 % af de samlede omkostninger. I

en ydelsesbaseret virksomhed som CPH, er det naturligt, at personaleomkostningerne er den største

post. Derudover er der eksterne omkostninger, som består af administrationsomkostninger og øvrige

drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.164 Omkostningerne allokeres til indtægterne og vice versa,

hvorfor der er intern sammenhæng mellem omsætning og omkostninger.

5.4.2.4 Leasing

Der skelnes mellem operationel og finansiel leasing. I CPH’s tilfælde er der tale om finansiel

leasing, hvilket betyder, at man indregner leasingforpligtelsen i balancen, og det er CPH som

leasingtager, der har den finansielle risiko. Der bliver afskrevet på dette, ligesom hvis CPH havde

købt aktivet. Den eneste forskel er, at der er en rentedel, som indregnes som finansielle

omkostninger.

5.4.2.5 Finansielle poster

Finansielle indtægter og finansielle omkostninger knytter sig til CPH’s likvider og gældsposter som

renter og valutakursgevinster/tab. Ved beregning af driftsoverskud fra salg efter skat (EBIT) er

skatteeffekten af renteomkostninger trukket fra. De nettofinansielle omkostninger (NFO) bliver

beregnet ved at reducere de finansielle omkostninger og de finansielle indtægter med

valutakursreguleringer. Skatteeffekten af disse bliver beregnet ved at multiplicere NFO med den

162 CPH A/S Årsrapport 2009, s. 70.
163 Stickney m.fl. (2007), s. 437.
164 CPH A/S Årsrapport 2009, s.70.
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gældende skattesats.165 Før driftsoverskuddet (DO) kan beregnes, lægges alle transaktioner, der er

kørt over egenkapitalen vedrørende associerede selskaber, til eller trækkes fra afhængig af post. Da

det er valgt at klassificere kapitalandele i associerede selskaber som et DA, behandles resultatandele

og transaktioner i relation til disse som en del af DO.166 Sikring af transaktioner er ligeledes

medtaget i DO.167 I årsrapporten fremgår det, at de finansielle risici stammer fra drifts- og

investeringsaktiviteten, og at den afdækkes i det bredeste omfang.168 Det er vurderet på baggrund af

ovenstående, at de er en del af totalindkomsten (TO=DO-NFO).

5.4.3 Egenkapitalopgørelse

Egenkapitalopgørelsen er reformuleret og er blevet opdelt på totalindkomst og transaktioner med

ejerne.169 Den beregnede totalindkomst er identisk med den reformulerede resultatopgørelse.

Samme poster, som er lagt til DO i resultatopgørelsen er hhv. lagt til eller trukket fra ved

beregningen af TO, som skal stemme overens med TO i den reformulerede resultatopgørelse.

5.4.4 Sammenfatning korrektioner

Der er ikke foretaget nogle korrektioner til regnskaberne, idet det er vurderet som overflødigt.

Tidligere aktieanalyser og afhandlinger vedrørende CPH konstaterer det samme, hvorfor det må

antages at være best practise.170 Gennemgangen af regnskabsprakis har ikke givet anledning til at

ændre regnskaberne, hverken i forhold til væsentlighedsniveauet eller med investeringsøjemed,

hvorfor regnskabsposterne er gennemgået samt kommenteret.

5.5 Rentabilitetsanalyse

Nedenfor følger rentabilitetsanalyser af CPH og dens konkurrenter. Nogle nøgletal er ikke mulige at

sammenligne med AMS, idet det ikke er muligt at udskille, hvad der er luftfart, og hvad der er

anden aktivitet. Hvor det giver mening at sammenligne er dette gjort.171 Der vil tages udgangspunkt

i DuPont modellen.

165 Jf. bilag 6.
166 Elling m.fl. (2005), s.137.
167 Elling m.fl. (2005), s.140-141.
168 CPH A/S Årsrapport 2009, s. 92.
169 Jf. bilag 7.
170 Møller (2006), s. 33.
171 Jf. 5.3.2.
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Figur 9. DuPont-modellen.172

5.5.1 Analyse af ROE

ROE angiver, hvor stort et afkast ejerne opnår af deres investerede kapital. ROE hænger sammen

med ROIC, FGEAR og SPREAD. ROE beregnes som totalindkomst173 (TI) divideret med den

gennemsnitlige egenkapital. ROE afhænger af ROIC, som måler, hvor god virksomheden er til at

udnytte sine nettoaktiver. 174

Figur 10. Udvikling i ROE.175

172 Elling m.fl. (2005), s.173.
173 Totalindkomst = måler periodens resultat i balancen på grundlag af samtlige værdireguleringer der er bogført på
egenkapitalen.
174 Elling m.fl. (2005), s.173.
175 Jf. bilag 20 og 21.
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Jo bedre en virksomhed bruger sine ressourcer, desto højere bliver ROIC, og det medfører, at ROE

stiger, og at ejerne får et større afkast på deres kapital. I CPH har ROE og ROIC fulgt hinanden de

seneste fem år. ROE er dog noget mere stabil. I forhold til AMS og LFV får ejerne langt større

afkast i CPH. OSL har vist en opadgående trend de seneste fem år. At ROE og ROIC stiger i 2007

skyldes salg af kapitalandele i associerede virksomheder. TI fra driften har været højere end TI,

hvilket alene skyldes finansielle poster og andre driftsindtægter. ROE falder i 2009 som en effekt af

lavere TI, som skyldes det samme som ROIC; værdireguleringer. ROE og ROIC hænger sammen,

hvorfor det må konstateres, at CPH benytter sig af finansiel gearing.176

5.5.2 Analyse af afkastningsgraden (ROIC)

ROIC viser afkast på investeret kapital og fastsætter, hvor godt et selskab genererer cash flow i

forhold til den kapital, der er investeret i selskabet.

Figur 11. Udvikling i ROIC.177

For CPH’s vedkommende tager ROIC et kraftigt udsving i 2007. Dette skyldes, at CPH har andre

driftsindtægter ved salg af kapitalandele i udenlandske associerede virksomheder. ROIC falder en

del i 2009, hvilket skyldes værdireguleringer af sikringstransaktioner.178

Det kan ses, at OSL og CPH ligger væsentligt højere end sine konkurrenter, især LFV, som peger

direkte nedad. Dette betyder, at LFV generer meget lidt cash flow i forhold til den kapital den

svenske stat har satset i selskabet. LFV har i øvrigt haft meget få investeringer i analyseperioden,

hvorfor ROIC er meget stabil.

176 Jf. afsnit 5.6.2 om SPREAD og FGEAR
177I de følgende to afsnit (5.5.3.1 og 5.5.3.2) kan det ikke vises hvad der udelukkende knytter sig til ARN, da det ikke er
oplyst i LFV’s årsrapporter, hvorfor graferne er lidt misvisende. Omvendt hænger udviklingen i LFV tæt sammen med
udvikling i ARN. Tallene er omregnet til danske kroner med nationalbankens gennemsnitskurser for året.
178 CPH Årsrapport 2009, s. 63.
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Igennem hele analyseperioden har OSL haft en stigning i EBIT, hvilket medfører en højere ROIC.

Det negative med ROIC er, at det ikke kan udlæses hvor afkastet bliver genereret.179

5.5.3 Passagernøgletal

For en lufthavn er passagererne (PAX) det egentlige nøgletal for at beregne, hvor god den er i

forhold til andre lufthavne. Naturligvis er det ligeledes af interesse at se på indtjening og

cargotrafik, men PAX må antages være den primære driver i rentabilitetsanalysen af CPH og dens

konkurrenter.180

5.5.3.1 Analyse af omsætning/PAX (DKK)181

På grafen nedenfor kan det ses, at samtlige selskaber har en tydelig sammenhæng, hvad omsætning

pr. PAX angår.

Figur 12. Udvikling i omsætning/PAX.182

Både LFV og OSL har haft en højere indtjening end CPH har haft, en trend som ser ud til at vende i

2008. LFV’s omsætning pr. PAX er næsten på niveau med CPH og OSL, hvilket tyder på, at ARN

ikke i sig selv kan generere indtægter, der er på niveau med sine konkurrenter. Det skal nævnes, at

LFV næsten har dobbelt så mange passagerer som ARN, hvorfor OSL giver et mere

sammenligneligt billede. Det må antages, at ARN’s omsætning pr. PAX ligger langt under CPH og

OSL.

179 Copeland m.fl. (2000), s. 165-166.
180 Jf. kapitel 3.
181 AMS undtaget.
182 Jf. bilag 20 og 21.
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5.5.3.2 Analyse af omkostninger/PAX (DKK)183

Både CPH, LFV og OSL ligger på niveau med hinanden, og i takt med at deres omsætning pr.

passager falder, gør det samme sig gældende vedrørende deres omkostninger. Der er en tydelig

sammenhæng mellem både omsætning og omkostninger pr. PAX for alle tre selskaber, selvom LFV

har næsten dobbelt så høje omkostninger pr. PAX i forhold til de to andre. Dette skyldes primært, at

omkostningsniveauet i CPH og OSL ligger på ca. 40 % i forhold til omsætningen, og i LFV ligger

det på 70 %. At LFV ligger højere, er bl.a. fordi de har højere lønomkostninger, som desuden er

blevet kritiseret af kunderne, oplyses det i årsrapporten.184 En anden parameter er, at man gennem

flere år har foretaget nedskrivninger af anlægsaktiver ved flere svenske lufthavne.185

Figur 13. Udvikling i omkostninger/PAX.186

5.5.4 Analyse af CAPEX

CAPEX beregnes som investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver. Den gennemsnitlige

udvikling i CAPEX har været 23 % i perioden 2000-2009. CPH har haft store investeringer de

seneste ni år bortset fra 2002 og 2003. CPH er en meget aktivtung virksomhed og vil investere i den

nuværende finanskrise. Investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver er en væsentlig

værdidriver i CPH. Som det fremgår af grafen, var der store investeringer i år 2000, og frem til

2004 var der en afmatning i investeringer. Fra 2004 til 2009 har investeringerne ligget på mellem 20

og 25 % af omsætningen.

183 AMS undtaget.
184 LFV AB Årsrapport 2008, s. 16.
185 LFV AB Årsrapport 2008, s. 26.
186 Jf. bilag 20 og 21.
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Figur 14. Udvikling i CAPEX.187

5.5.4 Analyse af overskudsgraden (OG) og omsætningshastigheder (OH)

Overskudsgraden (OG) er et mål for den økonomiske effektivitet i en virksomheds ordinære drift.

Dette udtrykker, hvor stor en procentdel af nettoomsætningen, som bliver til økonomisk resultat.

Nøgletallet måler således overskuddet for en krones salg fra virksomhedens driftsaktivitet.188

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) er lig med nettoomsætning divideret med NDA. Dette

nøgletal måler salget per krone investeret i NDA. Ved at se på den inverse værdi af AOH (1/AOH)

fås, hvor meget der er bundet i NDA til at skabe en krones salg.189

Vækstdrivere 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Overskudsgrad (OG) 30,0% 33,0% 28,1% 48,7% 29,5% 23,9%

Overskudsgrad fra salg(OG salg) 28,0% 26,6% 30,8% 33,8% 29,4% 26,7%
Overskudsgrad fra andre poster (OG
andet) 2,1% 6,4% -2,7% 14,9% 0,1% -2,8%

ROE 19,3% 22,6% 20,3% 36,9% 23,0% 16,1%

ROIC 10,8% 12,6% 11,6% 22,0% 14,2% 10,5%

AOH 0,359 0,383 0,412 0,451 0,480 0,438

Tabel 3. Vækstdrivere for CPH.190

Som det ses i tabel 3, har CPH en høj OG samt en lav AOH, hvilket indikerer, at CPH er en

kapitalintensiv virksomhed. Der er tæt sammenhæng mellem OG og AOH. En høj OG indikerer

høje faste omkostninger, samt at virksomheden opererer på et marked, der er svært at indtage

(nærmest monopolistisk)191, hvilket gør sig gældende for CPH. Hvis CPH vil øge sin AOH, bliver

det på bekostning af en høj OG. OG falder, når passagertallet falder, hvilket har nedbragt EBIT. I

187 Jf. bilag 14.
188 Elling m.fl. (2005), s.186.
189 Elling m.fl. (2005), s.186.
190 Kilde: Egen tilvirkning.
191 Elling m.fl. (2005), s.188.
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kraft af at passagertallet faldt, var der desuden et fald i koncessions- og tjenesteydelserne.

Lejeindtægterne, som ikke er afhængig af luftfarten viser en svag stigning. At OG, ROE og ROIC

var høje i 2007 skyldes salg af kapitalandele i associerede virksomheder. OG er faldet til knap 24 %

i 2009, hvilket skyldes, at 2009 har været et usædvanligt dårligt år. Omkostningerne har ligget på

samme niveau som tidligere, hvorimod omsætningen er faldet med knap 200 mio. DKK, de

finansielle omkostninger er steget med 80 mio. DKK.

5.5.5 Analyse NOPLAT

NOPLAT er beregnet som følger: EBIT – (1-skattesats).192 NOPLAT, som betyder Net Operating

Profit Less Adjustet Tax. NOPLAT er det driftsmæssige overskud efter skat og tager udgangspunkt

i det primære driftsresultat (EBIT), og korrigerer dette for skat og goodwill.193 Det frie cash flow er

afhængigt af NOPLAT og ændringen i det investerede kapital.194 NOPLAT har i analyseperioden

været forholdsvis stabil bortset fra 2007, hvor den steg markant. Dette skyldtes salg af kapitalandele

i associerede virksomheder.

5.5.6 Analyse af EBIT-margin

EBIT-margin viser et selskabs afkast før skat og renter. Dette nøgletal viser, hvordan selskaberne

har klaret sig over en længere tid og beregnes på følgende måde:

ܶܫܤܧ − ݃ݎܽ݉ ݅݊ =
ாூ்

ே௧ௌ௦

Hvad CPH angår, gør det samme sig gældende her vedrørende 2007. Indtjeningen var markant

højere i kraft af salg af kapitalandele i associerede virksomheder. OSL har ligget meget stabilt de

seneste år, hvilket ligeledes gør sig gældende for LFV, som dog har en meget lavere margin end

CPH og OSL. Både CPH, AMS og LFV viser samme trend efter 2007, hvor marginen falder. Hvad

CPH angår, skyldes det, at omkostningerne stiger med 10 % ,hvorimod indtægterne stiger med 6 %.

Det samme gør sig gældende for LFV og AMS. Dette må antages være en effekt af finanskrisen.

EBIT-margin falder med knap 4 % mellem 2008 og 2009, hvilket primært skyldes fald i PAX. At

CPH og OSL’s kurver ser meget ens ud hænger godt sammen med, at deres omsætning og

omkostninger er på niveau, jf. ovenfor.

192 Copeland m.fl. (2000), s. 162.
193 Koller m.fl (2005), s. 108.
194 Jf. bilag 20 og 21.
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Figur 15. Udvikling i EBIT-margin.195

5.5.7 Analyse af working capital og net working capital (NWC)

Working capital definers ofte som forskellen mellen kortfristede aktiver og kortfristede

forpligtelser, hvilket vil sige forskellen mellem omsætningsaktiver og kortfristet gæld. Ved

analysebrug søger man at trække likvider og andre meget likvide sikkerheder ud, da likviditet

almindeligvis er investeret i kortfristede værdipapirer og statsobligationer, og afkastet på disse er

historisk set lavere end afkastet på virksomhedens øvrige investeringer.196 I working capital er der

tilføjet 2 % af omsætningen, som trækkes fra den likvide beholdning. Dette gøres for at fastlægge

størrelsen af den nødvendige driftslikviditet. Til analysebrug og til den kommende værdiansættelse

beregnes net working capital (NWC), som er gennemsnittet af to års working capital. For CPH har

den gennemsnitlige NWC i perioden 2003-2009 været på 1 %.

Drivere 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kortfristet aktiver 344,04 279,45 351,18 320,24 366,65 374,34 404,63

Kortfristet forpligtelser 213,00 250,00 284,50 343,60 325,00 475,30 369,60

Working Capital 131,04 29,45 66,68 -23,36 41,65 -100,97 35,03

NWC 101,58 -37,23 90,05 -65,01 142,61 -135,99

% af revenue 4% -1% 3% -2% 5% -5%

Gns. NWC 1%

Tabel 4. Drivere.197

5.6 Risikoanalyse

Den risiko, en investor løber ved en investering i CPH, er en effekt af, hvordan CPH gennemfører

sine drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter. Dette kaldes endvidere fundamental risiko.

Risikoen fra drifts- og investeringsaktiviteterne kaldes driftsmæssig risiko, mens den risikoen fra

195 Jf. Bilag 20 og 21.
196 Damodaran (2006), s. 106.
197 Kilde: Egen tilvirkning.
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finansieringsaktiviteten kaldes for den finansielle risiko198. En lav driftsmæssig risiko og en lav

finansiel risiko giver en meget lav samlet risiko.

5.6.1 Driftsmæssig risiko

En central del i analysen af den driftsmæssige risiko består af en omsætningsanalyse af svingninger

samt en analyse af omkostningsstrukturen. Med omkostningsstruktur menes forholdet mellem

variable og faste omkostninger. En virksomhed som CPH med meget høje faste omkostninger vil

ofte mærke større udsving i driftsresultatet end et selskab med høje variable omkostninger. Denne

risiko styrkes, såfremt omsætningen er variabel. CPH opererer i en meget konjunkturfølsom og

sæsonpræget branche og kan i stor udstrækning påvirke omkostningsniveauet, da mennesker af

naturlige årsager rejser mere om sommeren end om vinteren. Basalt set er den driftsmæssige risiko

opdelt i risici ved OG, AOH samt gearingen fra driftsforpligtelser (DGEAR). DGEAR–risikoen er

risikoem for, at andelen DF set i forhold til NDA vil falde. CPH har haft en meget stabil

driftsmæssig gearing i analyseperioden. Det samme gør sig gældende for OG og AOH. Såfremt en

virksomhed primært har faste omkostninger, vil OG falde i takt med en faldende omsætning. I en

kapitalintensiv virksomhed som CPH, investeres der store beløb i anlæg, og dermed påføres store

faste omkostninger som afskrivninger og vedligeholdelse. Derfor er CPH’s CAPEX forholdsvis

høje og stabile.199 Det samme gør sig gældende for personaleomkostningerne, som er relativ faste.

CPH er en meget stabil virksomhed, der leverer ydelser, hvorfor indtjeningen sker i forbindelse med

omkostningerne i modsætning til en produktionsvirkomshed. Det har ikke været muligt at splitte

omkostningerne op i hhv. faste- og variable omkostninger og i den forbindelse foretage en

repræsentativ og kvantitativ måling af reversibiliteten200. Afhængigheden af SAS, terrortrusler og

finanskrisen taler for en driftsmæssig risiko, hvorimod den strategiske og geografiske placering af

CPH, det stigende befolkningsgrundlag i regionen samt CPH SWIFT og nye tiltag fra

Øresundsregionen taler for en lav driftsmæssig risiko.

198 Elling m.fl. (2005), s.197.
199 Jf. afsnit 6.4.
200 Hvordan en virksomheds omkostninger tilpasser sig efterspørgslen og produktionen.
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Driftsmæssig risiko 2004 2005 2006 2007 2008 2009

OG risiko (DO/osmætning) 28,0% 26,6% 30,8% 33,8% 29,4% 26,7%

AOH risiko (Omsætning/NDA) 0,36 0,38 0,41 0,45 0,48 0,44

DGEAR-risiko (DF/NDA) 0,17 0,15 0,19 0,20 0,22 0,22
Tabel 5. Driftsmæssig risiko.201

CPH oplyser følgende i årsrapporten for 2009:202

”De operationelle risici kan have betydning for selskabets kort- og langsigtede

performance, men de fleste operationelle risici vurderes ikke at have afgørende

indflydelse på selskabets evne til at opfylde de strategiske målsætninger.”

En måde at se hvor høj driftsrisiko, der er i CPH, er ved at udarbejde en nulpunktsomsætning, som

viser, hvor meget man skal omsætte for at nå breakeven.203 Nulpunktsomsætningen i CPH svarer til

faste omkostninger samt afskrivninger. I CPH er i princippet alle omkostninger faste, hvilket

betyder, at der er få parametre at regulere. Denne metode bruges mere i produktionsvirksomheder,

hvor det netop er muligt at regulere variable omkostninger. CPH kan naturligvis vælge at opsige

medarbejdere, men dette vurderes usandsynligt, da medarbejderne i CPH udgør et vigtigt element

og ikke kan erstattes af maskiner. CPH skal altså have en omsætning på knap 2 mia. DKK historisk

set og må anses være en forholdsvis omkostningstung virksomhed. CPH’s driftsmæssige risiko

vurderes som værende forholdsvis lav, da de positive faktorer anses for at påvirke mere end de

negative. Jf. endvidere afsnit 4.3.1.4

Nulpunktsomsætning 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Dækningsgrad uden afskrivninger 58,3% 48,5% 54,1% 53,3% 52,0% 51,9%

Dækningsgrad med afskrivninger 39,2% 35,5% 42,8% 41,1% 39,4% 35,8%

Faste omkostninger 1.035,30 1.409,60 1.323,70 1.367,10 1.493,80 1.405,60

Afskrivninger 476,1 476,1 476,1 476,1 476,1 476,1

Nulpunktsomsætning 1.511,4 1.885,7 1.799,8 1.843,2 1.969,9 1.881,7
Tabel 6. Nulpunktsomsætning.204

201 Kilde: Egen tilvirkning.
202 CPH A/S Årsrapport 2008, s. 47.
203 Breakeven = hvor indtægterne er lig med de faste omkostninger.
204 Kilde: Egen tilvirkning.
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5.6.2 Finansiel risiko

Den finansielle risiko er bestemt ud fra den finansielle gearing og fra renterisikoen.205 Ved at

sammenligne ROE med ROIC må det konstateres, at der ikke er sammenhæng. Der er stor variation

mellem tallene, hvilket skyldes, at CPH finansierer sine NDA med fremmedkapital i form af gæld.

Den investerede kapital i virksomheden er fremskaffet med egenkapital og fremmedkapital.

Nøgletallet finansiel gearing (FGEAR) måler forholdet mellem disse to parametre, og hvorledes det

påvirker egenkapitalforretningen. FGEAR beregnes ved at dividere den gennemsnitlige NFF med

den gennemsnitlige egenkapital. Den finansielle gearing er faldet, hvilket skyldes fald i SPREAD

og ROIC. I 2007 solgte CPH kapitalandele i associerede selskaber, som gav en høj SPREAD det år,

samt en lavere FGEAR. ROIC var til gengæld høj, idet CPH øgede andre driftsindtægter det år

FGEAR og SPREAD er uafhængige værdidrivere, der kan øge afkastet på egenkapitalen.

Finansiel gearing 2004 2005 2006 2007 2008 2009

r 3,40% 4,00% 3,22% 3,45% 4,03% 0,00%

FGEARgns 1,16 1,16 1,05 0,81 0,87 1,09

SPREAD 7,36% 8,62% 8,35% 18,53% 10,15% 5,21%

Effekt af finansiel gearing FGEAR = ROE
- ROIC 8,56% 9,96% 8,74% 14,96% 8,84% 5,67%

Tabel 7. Finansiel gearing.206

CPH’s finansielle risici styres centralt og bliver gennemgået minimum en gang årligt af

bestyrelsen.207 Ud fra ovenstående tyder det på, at der er en forholdsvis lav finansiel risiko behæftet

med CPH.

5.7 Sammenfatning regnskabsanalyse

Ved at gennemgå CPH’s årsrapporter kan det konstateres, at samtlige er påtegnet uden forbehold og

supplerende oplysninger. På den baggrund vurderes årsregnskaberne at give et retvisende billede af

af virksomhedens økonomiske stilling. Den anvendte regnskabspraksis i årsrapporterne er

gennemgået, og der har ikke været bemærkninger til sammenligneligheden mellem de forskellige

år, hvorfor kontinuitet udtrykkes i analyseperioden.

Regnskaberne er reformulerede og har dannet grundlag for en historisk nøgletalsanalyse, der tager

udgangspunkt i DuPont-modellen. Der er ikke foretaget korrektioner til CPH’s regnskab, hvilket

ligeledes hænger sammen med det analytikere, der tidligere har fulgt aktien, mener. Dette skyldes,

205 Elling m.fl. (2005), s.201.
206 Kilde: Egen tillvirkning.
207 CPH A/S Årsrapport 2008, s. 89.
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at det investeringsøjemed og i henhold til valgt regnskabspraksis ikke giver ophav til problemer

med at analysere de tal, der reelt står i årsrapporterne uden korrektioner. Som det kan læses i

regnskabsanalysen, med udgangspunkt i DuPont-modellen, har der i perioden været et kraftigt

udsving især i 2007, hvilket bunder i salget af kapitalandele i associerede virksomheder, som

gjorde, at bl.a. ROE og ROIC blev usædvanligt høje det år. Det betød, at der i 2007 var en meget

høj finansiel gearing, som næsten var dobbelt så høj som forrige år. EBIT-margin var ikke påvirket

af salget, da andre driftsindtægter lå et niveau under EBIT. Passagertallet blev analyseret, og det

kan tydelig ses, at det for samtlige lufthavne medtaget i analysen har en positivt sammenhæng med

omsætningen. Det kan konstateres, at det er den største værdidriver bag vækst i en lufthavn. CPH

og OSL minder meget om hinanden, hvilket er ganske naturligt, da de bedriver samme type

virksomhed, og ikke som LFV, der ejer ARN samt en række andre mindre rentable lufthavne i

Sverige. AMS er så stor, at det rent analysemæssigt er svært at vise, hvad der reelt vedrører

luftfarten. CAPEX er endvidere gennemgået, og det kan ses, at den ligger på ca. 23 % historisk,

hvilket virker realistisk, i forhold til det CPH oplyser om fremtidige investeringer. OG har i

analyseperioden gennemsnitlig ligget på 30 %, bortset fra 2007 med salget af kapitalandele. I

perioden 2008-2009 er OG faldet fra 30 % til 24 %, hvilket skyldes, at 2009 var et usædvanligt

dårligt år, samt at OG har tæt sammenhæng med antallet passagerer. En virksomhed som CPH med

en høj OG har typisk en lav AOH, hvilket ligeledes gør sig gældende for CPH. AOH har i

analyseperioden ligget på et gennemsnit på 0,4. Hvis CPH vil øge deres AOH bliver det på OG’s

bekostning. NOPLAT er analyseret og er i analyseperioden steget fra 695 til 780, inkluderet et

kraftigt fald på 17 % fra 2008 til 2009, som igen skyldes det faldende passagertal. NWC er

endvidere analyseret, og det kan konstateres, at CPH har en meget lav NWC (gennemsnitlig 1 % i

analyseperioden). Der er endvidere foretaget en risikoanalyse af CPH, og det kan konstateres, at der

er en meget lav driftsmæssig risiko, da de positive influenser overstiger de negative. En måde at se

hvor meget CPH skal omsætte for at nå breakeven, er ved at udarbejde en nulpunktsomsætning,

som er vist i afsnit 5.6.1. Det kan ud fra den ses, at CPH har meget få variable omkostninger. Ved at

analyse den finansielle risiko kan det ses, at CPH finansierer sine NDA med fremmed gæld.

FGEAR har i analyseperioden ligget på 1,02 i gennemsnit, hvilket er meget stabilt og har en positivt

sammenhæng med SPREAD, som har ligget på 9,7 % i gennemsnit.
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6. Budgetforudsætninger for CPH

6.1 Budgetperiode og detaljeringsgrad

I dette kapitel vil de enkelte poster, som indgår i beregningen af det frie cash flow, præsenteres ud

fra estimater og værdidrivere fra den strategiske analyse samt regnskabsanalysen. Dette vil ligge til

grund for selve værdiansættelsen i kapitel 7. For at kunne gøre dette, kræves det at udarbejde

såkaldte proformaregnskaber208 for at kunne skabe forventninger til den fremtidige udvikling.

Budgetlængden er sat til 10 år. Da verdenssituationen er som den er, da denne opgave skrives, er det

ekstremt vanskeligt at oprette valide budgetter og estimater, og især på detaljeniveau. Da der ikke er

nogen analytikere, der følger aktiekursen, er det vigtigt at huske på, at dette er et budget, der er

behæftet med en høj fejlrisiko, idet uforudsigelige scenarier kan opstå.209 I budgettet vil der tages

udgangspunkt i overordnede poster.

6.1.1 Budgettering af passagervækst og omsætning

Det, der driver omsætningen i CPH, er antallet passagerer, der udgør trafikindtægterne for CPH. Det

er derfor mest naturligt at bruge passagererne, som den naturlige værdidriver. En af CPH’s

strategier er at nå 30 mio. passagerer i 2015. Såfremt CPH skal nå dette, skal de vokse med 7,5 %

pr. år, hvilket vurderes usandsynligt, da de ikke har haft så stor vækst siden 2004. I perioden 2004-

2009 har den gennemsnitlige vækst ligget på under 1 % pr. år. Det fremstår nærmest umuligt for

CPH at vokse med over 10 mio. passagerer de kommende fem år, da det næsten svarer til hele

Danmarks befolkning to gange eller CPH’s opland to gange. Jf. endvidere afsnit 5.5.3.

Historisk har væksten i antallet passagerer været meget fluktuerende. Væksten har i gennemsnit

været 2 % pr. år fra 1998 til 2009. For at vise usikkerhedsmomentet i væksten voksede PAX med

7,45 % i 2004 og faldt med 8,43 % i 2009.210 Der skelnes mellem indenrigs, udenrigs og transfer

inden for henholdsvis charter og regulært fly. Nedenstående figur viser fordelingen i PAX fra 1998

til 2009.

208 Elling m.fl. (2005), s. 225.
209 Dette kunne være et vulkanudbrud på Island.
210 Jf. bilag 9, 16 og 17.
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Figur 16. Fordeling I PAX.211

Indenrigsdelen står for 10 % og udenrigsdelen står for 90 % af PAX.212 CPH har indgået en række

nye aftaler med flere udenlandske flyselskaber om at flyve interkontinentalt. Det samme gør sig

gældende for den europæiske trafik, hvor der er kommet en lang række nye ruter. Ydermere

forventes åbningen af CPH SWIFT i løbet af 2010 at tiltrække en lang række nye lavprisselskaber

med tilhørende ruter. Priserne for at lande ved CPH SWIFT er reduceret, og det gavner

passagertilvæksten både på kort og lang sigt. På kort sigt fordi det er et helt nyt segment, og det

tiltrækker pionererne, på mellemlang sigt er der skabt vækst og indtjening fra pionerernes side samt

fra konkurrenter, der vil ind på deres marked. På lang sigt er det blevet et videreudviklet koncept og

måske blevet en cash cow for lavprisselskaberne, da skandinaver generelt rejser meget. Skandinaver

rejser meget til USA, især New York og Florida, hvorfor det kunne tænkes, at Delta, Continental,

United eller American Airlines åbner nye ruter fra CPH. Det, der kunne tale for dette, er det i

forvejen tætte samarbejde mellem Danmark og USA. Et andet aspekt er, at der er lukket tre ruter fra

ARN mellem Sverige og USA. Såfremt der kommer nye ruter mellem Skandinavien og USA, må

det antages at være fra netværkslufthavnen CPH. Den europæiske luftfartsorganisation Eurocontrols

primære mål er at udvikle fælleseuropæisk lufttrafikstyring. Udover det udarbejder de prognoser om

luftfart. I deres seneste rapport om ”Flight movements 2006-2025” estimerer de, at dansk luftfart vil

vokse i gennemsnit med 3 % pr. år.213 Koncessionsindtægterne hænger sammen med væksten i

antallet passagerer. Det kan tænkes, at forretningsrejsende i højere grad køber gaver og varer i

lufthavnen i højkonjunktur end i lavkonjunktur. Selve rejsen er det primære, dvs. at tage fra A til B,

211 Jf. Bilag 9.
212 Jf. Bilag 9.
213 Eurocontrol Long term forecast flight movements 2006-2025.

0

5000000

10000000

15000000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fordeling PAX (1998-2009)

Transfer

Indenrigs

Udenrigs



68

men i kraft af den nye lavprisfinger må det antages, at de rejsende i højere grad køber ind i

lufthavnen på baggrund af lavere flybilletter. CPH har været gode til differentiering af produkter,

hvorfor det antages, at der er et tæt sammenhæng mellem koncessions- og trafikindtægterne.

På baggrund af ovenstående forventes PAX at stige med 5 % i perioden 2010-2012 og nå toppen i

2013 og 2014 med en stigning på 5,5 %. Efter 2014 planer stigningen ud og når et årlig vækstrate

på 3 % i 2017. De 3 % ligger ligeledes på niveau med, hvordan væksten har set ud historisk. 214 Det

samme gør sig gældende for omsætningen.

Dækningsgraden for samtlige indtægter er estimeret ud fra en historisk analyse.215 Ud fra dette er

omsætningen fordelt på de forskellige indtægtstyper. Trafikindtægter er sat til 52 %,

koncessionsindtægter til 28,5 %, lejeindtægter til 7,5 % og salg af tjenesteydelser til 12 %.

Stigningen er fordelt på de forskellige indtægter med udgangspunkt i den estimerede dækningsgrad.

Ud fra dette basisscenarie passerer CPH de 30 mio. passagerer i perioden 2018-2019.

Budgetteringen, hvad PAX og omsætning angår, hænger godt sammen med den udvikling, der har

været i starten af 2010. Det tyder på, at 2009 var et usædvanligt dårligt år, og alt andet lige minder

udviklingen i 2010 meget om 2007’s niveauer.

6.1.2 Budgettering af omkostninger

At budgettere og analyse omkostninger er noget mere krævende end omsætning. CPH har et mål om

at være ”best in class”, når det gælder flyselskabernes samlede omkostninger.216 Der er primært tale

om faste omkostninger. Omkostningerne består hovedsalig af tre poster; eksterne omkostninger,

personaleomkostninger samt afskrivninger. Historisk set har de eksterne omkostninger udgjort 18 %

af omsætningen i gennemsnit, og personaleomkostningerne 28,5 % i gennemsnit. I fremtiden

forventes de at udgøre det samme, idet omkostningerne hænger meget tæt sammen med

omsætningen. I 2010 forventes omkostningerne at stige217, hvorfor de er budgetteret til 32 %. Dette

vil i 2010 resultere i et noget bedre resultat før skat, end i 2009. CPH forventer et lavere resultat før

skat, når der tages højde for særlige forhold. På baggrund af dette vurderes omkostningerne at stige

i samme takt som omsætningen, jf. afsnit 6.2. CPH vil ud fra deres strategi vokse, og det kræver en

række tiltag, hvorfor det antages, at omkostningerne vil være noget højere på kort sigt qua

214 Jf. bilag 17.
215 Jf. bilag 17.
216 CPH A/S Årsrapport 2008, s. 10.
217 CPH A/S Årsrapport 2009, s. 35
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ombygning, vedligeholdelse samt højere omkostninger til security på baggrund af de seneste års

terrortrusler.

6.1.3 Budgettering af CAPEX

CPH kommer i 2010 til at investere i den nye finger CPH SWIFT, hvorfor det må antages, at

CAPEX vil stige i de kommende år. I 2010 vil der bl.a. blive investeret 200 mio. DKK i den nye

finger CPH SWIFT. Som nævnt i den strategiske analyse bruger CPH 48 % af sin kapacitet, hvorfor

der findes masser af plads til udvidelse og forbedring. Såfremt CPH vil nå sit vækstmål på 30 mio.

passagerer i 2015, kræver det investeringer i form af forbedrede gates, bedre lounges, hvor de

forretningsrejsende kan forhandle, arbejde eller vente på næste fly. Der er fra CPH, København som

by og hele Øresundsregionen blevet meldt ud, at der skal satses på CPH og København. Et led i

dette er at lokke turister til regionen, og der vil med stor sandsynlighed foretages en række aktive

handlinger for at opnå dette med nye flyruter og optimering af eksisterende faciliteter. CAPEX har i

gennemsnit udgjort 23 % af omsætningen. Det er vurderet, at det er et fornuftigt niveau og ifølge

CPH vil der i de kommende år investeres i gennemsnit 500 mio. DKK i henhold til den nye

takstaftale til forbedringer og udvidelse af infrastrukturen. Samlet set 2.625 mio. DKK i perioden

2010-2015. Dette hænger godt sammen med den analyse og de antagelser, der er foretaget.218 De er

noget højere end de 500 mio. DKK, og det skyldes bl.a., at der vil blive investeret i andet end

infrastruktur, samt at der formentlig vil blive investeret mere qua det nye projekt, Copenhagen

Connected.219

6.1.4 Budgettering af NWC

NWC har historisk set udgjort 1 % af omsætningen, og det er vurderet, at det samme vil gøre sig

gældende i fremtiden. At NWC er forholdsvis lav skyldes, at CPH ikke har større udeståender hos

debitorer og kreditorer, idet indtægterne og omkostningerne indregnes i samme takt.220

6.1.5 Nøgletal i fremtiden

Med ovenstående budgetforudsætninger giver det følgende udvikling. I 2013 vil niveauet ligge

stabilt hen over den estimerede periode, og nøgletallene hænger godt sammen med, hvordan det så

ud i perioden 2004-2006, som virker som et realistisk niveau for CPH. 2007 og 2009 har været

hinandens modsætninger, hvad analysebrug angår. I 2007 var der, som ovenfor anført salg af

kapitalandele, som gav en ekstraordinær indtægt, og 2009 har generelt været et usædvanligt dårligt

218 Jf. kapitel 4.
219 Jf. afsnit 4.2.2.1.
220 Jf. gennemgangen af CPH’s poster.
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år afledt af finanskrisen og menneskers og virksomheders tilbageholdenhed, hvad rejseaktivitet

angår.

Nøgletal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

OG 26% 29% 29% 31% 31% 31% 31% 30% 30% 30% 30%
ROE 17% 20% 21% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
ROIC 11% 12% 12% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
EBIT-
margin 35% 39% 39% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41%

Tabell 8.Fremtidige nøgletal.221

221 Kilde: Egen tilvirkning.
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7. Værdiansættelse af CPH

7.1 Valg af værdiansættelsesmodel

7.1.1 DCF-modellen

Der er flere eksisterende modeller, der kan bruges til at beregne virksomhedens værdi (EV). De

forskellige modeller er bygget på forskellige antagelser, men burde i teorien give samme resultat.

Det er i denne opgave valgt at bruge DCF-modellen til værdiansættelse af CPH. Fordelene ved at

bruge DCF-modellen er at visse risikomomenter, som vedligeholdelse, kan indbygges i cash flow,

samt at visse risikofaktorer, som cash flow, kan estimeres mere nøjagtigt. Ulemper ved at bruge

modellen er, at der er mange tal og mange faktorer, der kan estimeres, hvilket kan gøre værdien

mindre pålidelig. Dette gør sig dog gældende for flere værdiansættelsesmodeller. Den samlede

kapital af virksomhedens værdi er anslået og justeret for nettorentebærende gæld (NFF).

Pengestrømmene (FCFF) er tilbagediskonteret til nutidsværdi (NVP). Beregningen af EV sker på

følgende måde: 222

ܸܧ =
ଵܨܨܥܨ

(1 + ܹ ଵ(ܥܥܣ
+

ଶܨܨܥܨ

(1 + ܹ ଶ(ܥܥܣ
+ ⋯ +  

ଵܨܨܥܨ + ݃ (1 + ݃)

(1 + ܹ ଵ(ܥܥܣ + ݃ (ܹ −ܥܥܣ ݃)
− ܨܨܰ

Hvor:

EV = Estimeret værdi af virksomheden

FCFF = Free cash flow to firm = NOPLAT-CAPEX-NWC

WACC = Weighted Average Cost of Capital223

NFF = Nettofinansielle forpligtelser

Der er valgt en stable growth periode på 10 år, hvorefter terminalværdien fastsættes.

222 Elling m.fl. (2005), s. 42.
223 WACC = vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger for driften.
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7.2 WACC

DCF-modellen tilbagediskonterer fremtidsværdien af samtlige pengestrømme ved hjælp af WACC.

Groft set kan et selskabs aktiver være finansieret af enten gæld eller egenkapital. WACC er

gennemsnittet af omkostningerne til disse finansieringskilder, som hver især er vægtet med dets

respektive brug i den givne situation.224 Beregningen af WACC sker på følgende måde:225

ܹ ܥܥܣ =
ܧ

ܦ + ܧ
݇ −

ܦ

ܦ + ܧ
k g

Hvor:

E = equity

D = debt

ke = ejernes afkastkrav

kg = långivernes afkastkrav

7.2.1 ke - CAPM

For at kunne definere det forventede afkast til ejerne, beregnes det forventede risikofrie afkast med

et tillæg af markedsafkastet. CAPM-modellen226 bygger på nogle forudsætninger, som er svære at

opnå i praksis. Der skal være tale om et effektivt kapitalmarked. Dette er umuligt, idet en investor

ikke vil have perfekt viden om markedet. Et effektivt kapitalmarked forudsætter desuden, at en

investor kan låne uden transaktionsomkostninger, hvilket ligeledes er urealistisk i det virkelige liv.

CAPM beregnes som nedenfor anført: 227

ke = rf + (rm – rf)β 

Hvor:

rf = det risikofrie afkast

rm = markedsafkastet

(rm – rf) defineres ofte som risikopræmien

β = den systematiske risiko på den enkelte aktie, og står for betaværdien.

224 Koller m.fl (2005), s. 113.
225 Elling m.fl. (2005), s. 55.
226 CAPM = Capital Asset Pricing Model
227 Koller m.fl (2005), s. 300-301.
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7.2.1.1 Bestemmelse af den risikofrie rente (rf)

Den risikofrie rente kan sidestilles med renten for en 10-årig statsobligation. Ultimo 2009 lå den på

3,68 % ifølge Danmarks Statistik.228 Årsagen til, at en 10-årig statsobligation er valgt, er fordi

denne betragtes som risikofri.

7.2.1.2 Beta(β) 

Beta er en værdi, der bruges til at bestemme en virksomheds følsomhed over for ændringer i

markedet, det opererer i. En betaværdi på 1 angiver, at selskabet følger ændringerne i markedet

meget præcist, hvorimod en betaværdi der er mindre end 1 indikerer, at virksomheden er påvirket i

mindre omfang af ændringer i markedet. Hvis beta er over 1 indikerer det en større risiko end

markedsporteføljen.229 Bloomberg og Capital IQ estimerer beta på CPH til 0,25.230 Det antages, at

denne betaværdi svarer til, hvad der må anses for at være korrekt for CPH, og Bloomberg anses for

at være en valid kilde inden for denne type af beregninger og estimater. Beta for CPH kan estimeres

ved at lave en regressionsanalyse af de historiske afkast for markedet sammenholdt med de

historiske afkast for CPH. I denne opgave bruges daglig afkast for CPH fra 31. marts 2000–23. april

2010 til at estimere regressionsbeta for CPH samt diverse indeks som proxy for markedet (MSCI,

KAX og KFX). Ud fra regressionsanalyserne for de tre indeks vurderes beta for CPH til at blive

0,2315.231

Beta brugt i opgaven er beregnet ud fra et gennemsnit af beta fundet ved brug af regressionsanalyse

og beta brugt af Bloomberg og Capital IQ, hvilket giver et beta 0,2376.

7.2.1.3 Risikopræmie (rm – rf)

Risikopræmien er det tillæg, som en potentiel investor kræver for deres investering i en aktie i

stedet for at investere i risikofrie aktiver som f.eks. en statsobligation.232 Markedets risikopræmie er

sat til 4-5 % baseret på PicewaterhouseCoopers (PWC) årlige analyse, hvor de interviewer og

indsamler data fra banker, virksomheder og analytikere.233 Derfor er det i denne opgave valgt at

bruge gennemsnittet 4,5 %.

228 www.statistikbanken.dk
229 Elling m.fl. (2005), s. 53.
230 pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ samt bilag 23.
231 Dette er lavet ud fra et vægtet gennemsnit, hvor MSCI udgør 80% og de to danske index (KAX og KFX) udgør hver
10%.
232 Elling m.fl. (2005), s. 52.
233 www.pwc.com/dk/da/publikationer/driftsoekonomisk-mervaerdi.jhtml
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7.2.1.4 Beregning af ejerens afkastkrav (ke) for CPH

Ejernes afkastkrav kan nu estimeres, da alle parametre er bestemt. Afkastkravet er derfor 4,75%.

Dette angiver den laveste værdi, en investor kan acceptere af egenkapitalens forrentning.

ke = 3,68 + (4,5% * 0,2376) = 4,75%

7.2.2 kg

For at beregne kg kræves følgende formel:

kg = (rf + rs)(1-t)

Hvor:

rf = det risikofrie afkast

rs = selskabsspecifikke risikotillæg

t = skatteprocenten

Det selskabsspecifikke risikotillæg er sat til at udgøre 0,56 % grundet CPH’s A rating234 ifølge

Standard & Poor.235 Det risikofrie afkast blev sat til 3,68, jf. afsnit 7.1.2.1. Skatteprocenten udgør

25 % på nuværende tidspunkt, hvorfor den bruges. Dette giver følgende afkastkrav til långivere:

kg = (3,68% + 0,56%)(1-25%) = 3,18%

7.2.3 Beregning af WACC

V0
E er egenkapitalandelen i CPH, som er sat til 63 %.236 Når kg og V0

E er kendt kan WACC

beregnes til 4,37 %.237

WACC = 0,63 * 4,75% + 0,37 * 3,18% = 4,33 %

7.4 Værdien af CPH – Basisscenarie

På baggrund af det estimerede budget, jf. kapitel 6 fastsættes værdien af CPH i henhold til DCF-

modellen til følgende værdi. Som det kan ses ud fra modellen, er den samlede virksomhedsværdi

for CPH pr. 10. maj 2010 9.622 mio. DKK, hvilket svarer til 1.278 DKK pr. aktie.

234 CPH Årsrapport 2000, s. 93.
235 A rating = 0,56 i følge Standard & Poor.
236 Egenkapitalandelen er beregnet med børskursen pr. 31.12.2009, som var 1.278. Antallet pr. 31.12.2009 var
7.848.070. Den totale børskurs i MDKK pr. 31.12.2009 andrager 9.614 MDKK og NFF andrager 3.552 MDKK
hvorefter EK-andelen kan fastsættes til at udgøre 63 %. Jf. bilag 17.
237 Jf. bilag 17.
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DCF-model
BASIS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nettoomsætning 3.069 3.222 3.384 3.570 3.766 3.935 4.073 4.195 4.321 4.451 4.584

EBIT 805,6 943,2 990,3 1.098,3 1.158,7 1.210,9 1.253,3 1.290,9 1.329,6 1.369,5 1.410,6
NOPLAT (EBIT
(1-t)) 756 891 936 1.041 1.098 1.147 1.188 1.223 1.260 1.298 1.337

CAPEX 711,23 746,79 784,13 827,26 872,76 912,04 943,96 972,28 1001,44 1031,49 1062,43

NWC 18,18 19,09 20,05 21,15 22,31 23,32 24,13 24,86 25,60 26,37

FCFF 26,67 125,29 131,56 192,34 202,91 212,05 219,47 226,05 232,83 239,82

PV af FCFF 25,57 115,12 115,86 162,36 164,19 164,46 163,16 161,09 159,04 157,02 12.195,90

NVP af FCFF 13.583,77

NFF 3.549,13

Værdi af EK 10.034,64

Antal aktier 7.848,07

Værdi pr. aktie 1.278,61

Tabel 9. Værdiansættelse af CPH.238

7.4.1 Vurdering af værdiansættelse ved basisscenarie

Ved opstilling af basis, best og worst case viser tre forskellige værdier, hvor basis antages at være

mest sandsynlig på nuværende tidspunkt qua den information, der offentlig tilgængelig. Værdierne

af CPH ligger mellem 1.088 og 2.388 DKK pr. aktie hvor basiskursen er sat til 1.278 DKK pr. aktie.

Da markedskursen ifølge OMX pr. 10. maj 2010 er 1.365 DKK, må det konkluderes, at CPH’s aktie

er overvurderet. Det svarer til, at kursen er 6,5 % overvurderet i forhold til markedskursen.239

7.5 Følsomhedsanalyse

En følsomhedsanalyse udarbejdes for at undersøge, hvordan aktiekursen udvikles ved ændring af

WACC og den langsigtede vækst, growth (g). Nedenstående tabel viser, at både WACC og g har

stor indflydelse på den beregnede aktiekursens.

Følsomhedsanalyse

WACC

Aktiekurs 1.226,31 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0%

G
ro

w
th

3,0% 887,37 1.277,70 2.058,36 4.400,35 - -4.967,59 -2.625,61 -1.844,95 -1.454,62

3,5% 608,65 832,86 1.206,54 1.953,91 4.196,02 - -4.772,41 -2.530,30 -1.782,93

4,0% 423,04 566,17 780,86 1.138,69 1.854,33 4.001,27 - -4.586,48 -2.439,54

4,5% 290,64 388,56 525,64 731,26 1.073,97 1.759,38 3.815,61 - -4.409,32

5,0% 191,49 261,84 355,63 486,95 683,93 1.012,22 1.668,81 3.638,58 -

5,5% 114,49 166,92 234,32 324,20 450,02 638,75 953,31 1.582,41 3.469,74

Tabel 10. Følsomhedsanalyse.240

238 Jf. bilag 17.
239Overvurdering = ((1.365-1.278)/1365)) = 10 %.
240 Kilde: Egen tilvirkning.
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Hvis den risikofrie rente stiger, medfører det en højere WACC, som medfører, at aktiekursen falder.

Det samme gør sig gældende for betaværdien og markedets risikopræmie. Hvis disse parametre

falder, resulterer det i en lavere WACC, som alt andet lige vil give en højere aktiekurs. Såfremt g

ændres, vil dette ligeledes påvirke aktiekursen. En ændring af g skyldes makroøkonomiske faktorer

som væksten i BNP, forbruger tillid, offentlige investeringer samt den generelle udvikling i verden.

Det er ikke en faktor, som styrer dette. Som det kan ses i nedenstående tabel, er der stor variation

baseret på ovennævnte parametre, hvilket indikerer, at en værdiansættelse er meget følsom og der

skal meget lidt til for at ændre den estimerede aktiekurs. I følsomhedsanalysen er det valgt at justere

WACC og g med 0,5 procentpoints.

7.6 Best- og worst case scenarier

At opstille budgetter er forbundet med en fejlrisiko, hvorfor der for at udvide værdiansættelsen af

CPH er udarbejdet et best case og et worst case scenario. Disse tager højde for nogle

forudsætninger, der afviger fra det, der fremstår som det mest sandsynlige, og er af gode grunde

ligeledes forbundet med en fejlrisiko, som forfatteren er bevidst om.

7.6.1 Værdien af CPH – Best case scenario

Best case scenario vil være, at CPH når sit mål med at have 30 mio. passager om året og således

vokser med 7,5 % årligt i passagertallet til 2015. Da passagertallet er den drivende faktor bag vækst

i CPH vil omsætningen primært stige på grund af passagerudviklingen. For at dette skal være muligt

antages det, at satsningen Copenhagen Connected bliver vellykket, samt at CPH SWIFT er udviklet

til den attraktive charterfinger, de håber på. En faktor der kan være med til at sikre, at CPH når sit

strategiske mål er, at SAS rejser sig fra sin nuværende krise og igen satser mere fortsat være de

skandinaviske indbyggeres naturlige valg. I henhold til CPH’s kapacitet er der plads til en

fordobling af antallet rejsende til og fra CPH, jf. afsnit om kapacitetsudnyttelse. Det vil sige, at der

alt andet lige er plads til over 40 mio. PAX om året. Det er antaget, at omkostningsniveauet følger

antallet passager som i basisscenariet, men med en højere omsætningsvækst. Ved en

værdiansættelse241 efter DCF-modellen giver det en aktiekurs på 2.388 DKK pr. aktie. Det svarer

til en stigning på 87 % i forhold til basisscenariet.

7.6.2 Værdien af CPH – Worst case scenario

Worst case scenario kan være, at f.eks. Lufthansa eller et andet luftfartsselskab køber SAS og

lukker en række ruter til og fra CPH og effektiviserer selskabet. Nedenstående er forfatterens egne

241 Jf. bilag 19.
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fortolkninger og antagelser. Lufthansa vælger at lukke ikke rentable ruter og ruter, der er rentable,

men er afhængige af andre ruter. Det kan være ruten mellem CPH og Tokyo, som er afhængig af en

anden rute. Det tager for lang tid at flyve frem og tilbage inden for 24 timer, hvorfor SAS er

nødsaget til at benytte to fly for at kunne betjene ruten på daglig basis. Det fly, der er i CPH bliver

brugt til en anden rute i f.eks. Europa, der måske ikke er så rentabel – for at SAS skal kunne flyve

til Tokyo på daglig basis. Det kunne tænkes, at denne type ruter bliver lukket og placeret i FRA i

stedet for med flere forbindelser mellem CPH og FRA. For at bruge Lufthansa som eksempel, så

kunne det tænkes, at de vil satse på Berlin frem for CPH, eller at de vil flyve flere fly til MUC og

FRA. En anden faktor, der ligeledes inddrages, er, at CPH SWIFT har presset priserne på ruter,

hvor transferselskaberne ligeledes flyver. I worst case scenario antages det, at dette får en

kannibaliserende effekt ved, at CPH SWIFT indirekte har taget markedsandele fra CPH, i kraft af at

f.eks. SAS har været nødsaget til at lukke ruter mellem CPH og europæiske charterdestinationer

eller er blevet solgt til Lufthansa. I tilfælde af, at Lufthansa reducerer kapaciteten yderligere f.eks.

pga. nedskæringer af ikke rentable ruter, vil konsekvensen for CPH kunne være en reduktion af den

generelle passagervækst. Lufthansa er allerede en stor aktør på verdensmarkedet og vil købe SAS

med investeringsøjemed og vil formentlig ikke agere som de skandinaviske stater, der dækker

underskud år efter år. SAS har en egeninteresse i, at det går godt for CPH og vice versa. Det har

Lufthansa ikke i samme udstrækning, hvorfor et salg vil kunne udvande CPH’s status som

knudepunkt med en mindre trafik gennem CPH som konsekvens. Qua lavprisselskabernes udvikling

i CPH SWIFT kan det tænkes, at Lufthansa placerer strategiske ruter udenom CPH, da deres formål

med at købe SAS er at skabe overskud og øge afkastet til deres aktionærer. Ud fra dette er det

antaget, at PAX og omsætningsvæksten vil falde med 3 % årligt til 2014. Herefter vil PAX vokse

med 2 %, da det antages, at der er kommet nye aktører på markedet, og CPH kan begynde at vokse

igen. Ved en værdiansættelse242 efter DCF-modellen giver det en aktiekurs på 1.088 DKK pr. aktie.

Det svarer til en reducering på 15 % i forhold til basisscenariet.

242 Jf. bilag 18.
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8. Konklusion

Den strategiske analyse har vist en række forhold om luftfartsindustrien, konkurrencesituationen

samt omkring CPH. Det viser sig, at CPH i en årrække har fået anerkendelser for bl.a. effektivitet

samt at være de rejsendes foretrukne valg. CPH er Skandinaviens foretrukne lufthavn qua dens

størrelse, udbud af ruter og faciliteter samt dens geografiske placering. Dette vil med stor

sandsynlighed øges, i takt med at der kommer flere ruter til CPH SWIFT, som er en stor fordel.

SAS har en stor betydning for CPH og vice versa. Det strategiske samarbejde vil gavne begge

parter, både på kort og lang sigt. Fremtiden vil byde på mere luftfart, da mennesker generelt rejser

mere, og virksomheder bliver mere globale. Der vil altid være behov for fire internationale

lufthavne i Norden, så længe der er et passagergrundlag. CPH vil kunne få mange af de tre andre

nordiske lufthavnes passagerer, såfremt de har attraktive ruter og gode forbindelser til disse. Ved at

satse på CPH SWIFT mod et lavprissegment og sammen med Copenhagen Connected at lokke nye

og attraktive transferruter til, vil man kunne sætte København og CPH på verdenskortet og styrke

sin position som den førende lufthavn ikke kun i Norden, men også i Nordeuropa. De største trusler

CPH står over for, er Berlins nye superlufthavn, samt hvis SAS bliver solgt. Hvis CPH SWIFT er

med til at ødelægge SAS transfertrafik er det en trussel, men kan omvendt generere flere ruter til

CPH. Dette vides ikke på nuværende tidspunkt. Det antages, at CPH SWIFT giver CPH en

yderligere dimension, som ikke er set i mange andre store interkontinentale lufthavne før. CPH har

differentieret sin indtjening til trafikindtægter, koncessionsindtægter, lejeindtægter samt salg af

tjenesteydelser, hvilket er en styrke i forhold til andre lufthavne, som har trafikindtægter. Det er

endvidere konstateret, at kun halvdelen af CPH’s kapacitet bliver brugt, hvorfor der er gode

vækstmuligheder.

Regnskabsanalysen har til dels vist, at CPH har haft en god passagervækst og genereret gode

overskud på bundlinjen de seneste år bortset fra 2009, som var et usædvanligt dårligt år grundet

effekten af finanskrisen med lavere rejseaktivitet hos de erhvervsrejsende, Sterlings konkurs samt

mindre privatrejsende. CPH benytter sig af konsekvent regnskabspraksis, som er overskuelig for

regnskabsbrugeren samt i høj grad afspejler den økonomiske udvikling. Bortset fra 2009 har CPH

haft en stabil indtjening og en årlig passagervækst på 4 %. Det kan konstateres, at CPH er en

kapitalintensiv virksomhed med en gennemsnitlig CAPEX på 23 %. CPH er blevet sammenlignet

med ARN, OSL og AMS. Det kan konstateres, at OSL er den lufthavn som CPH minder mest om

ved at kigge på NOPLAT, EBIT-margin samt EBIT/PAX. CPH er en større lufthavn og minder dog

mere om AMS, hvad differentiering af indtægter angår. Det har ikke været muligt at udskille den
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del, der vedrører luftfarten, hvorfor CPH ikke har, kunnet sammenlignes med AMS i samme

udstrækning som med ARN og OSL. Det har vist sig, at CPH har haft en bedre økonomisk

indtjening end sine to nordiske konkurrenter. På nuværende tidspunkt har CPH valgt at investere i

den finansielle krise, dels med CPH SWIFT men også andre tiltag, hvor CAPEX forventes at stige,

hvilket også vil gør sig gældende for omkostningerne. At 2009 blev et dårligt år skyldes især, at

omkostningerne er meget faste og omsætningen er styret af væksten i PAX.

På baggrund af den strategiske analyse og regnskabsanalysen blev der udarbejdet et budget samt en

værdiansættelse af CPH. Der blev udarbejdet tre scenarier; basis-, best- og worst case, som giver en

aktiekurs på hhv. 1.278 DKK (basis), 2.388 DKK (best) og 1.088 DKK (worst). Disse blev

udarbejdet på forskellige økonomiske forudsætninger, hvorfor værdierne og antagelserne er

forskellige fra hinanden.

Fair value for en aktie i CPH er efter bedste skøn og overbevisning vurderet til 1.278 DKK. Aktien

er således undervurderet i forhold til aktiemarked, hvor markedskursen er højere. På baggrund af

den strategiske analyse kan det konstateres, at CPH er positioneret godt nok, både strategisk og

geografisk.
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9. Perspektivering

I opgaven var det hensigten at sammenligne CPH med bl.a. HEL, hvilket ikke har været muligt, da

deres regnskabstal ikke har været tilgængelige. HEL er en interessant aktør på det nordiske marked,

da man har fokus mod Asien, og gør det rigtig godt. HEL og Finland har den fordel, at de er en time

nærmere Asien end deres nordiske naboer, ARN, OSL og CPH. Dette muliggør flere ruter til og fra

Asien og den største fordel er, at mange fly når frem og tilbage inden for 24 timer, hvilket ikke altid

er muligt fra Skandinavien. HEL er blevet kåret til verdens bedste lufthavn, ligesom CPH. HEL og

Finnair har indgået et strategisk samarbejde ligesom CPH og SAS. Af flere grunde havde det været

interessant, at se om der var forskel mellem de to lufthavne.

Det havde endvidere været spændende at få oplyst, hvilken aktiekurs Den Danske Stat vurderer

CPH til. Denne er med stor sandsynlighed ikke den samme som markedskursen. Det har ikke været

muligt at rekvirere disse oplysninger. Det samme gør sig gældende for MAP. Det havde været en

interessant vinkel på opgaven, såfremt det var muligt at sammenholde henholdsvis den statslige

aktiekurs og MAP’s aktiekurs med den i opgaven fundne aktiekurs og sætte disse i paritet til den

markedsmæssige aktiekurs.

Der er en række forhold, der er usikre på nuværende tidspunkt. Det vides ikke, hvor effektiv

satsningen Copenhagen Connected vil være. I en perfekt verden vil det generere fordele for

Øresundsregionen og CPH. For at kunne imødegå konkurrencen har det stor betydning, at projektet

bliver en succes. På nuværende tidspunkt tegner det positivt med tre nye interkontinentale ruter,

men flybranchen er meget følsom, og er ruterne ikke rentable, lukkes de ned uden forbehold. Derfor

er det af stor betydning, at CPH bliver ved med at fokusere på at være ”best in class” på alle

områder, differentiere sine produkter mere og frem for alt prøver at starte flere strategiske

samarbejdsaftaler med flyselskaberne og gør det attraktivt at vælge netop CPH frem for andre

lufthavne.
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Bilag 1. Interview med Lars Andersen

Hvilke strategiske udfordringer står SAS overfor?

”Vi står først og fremmest udfor den udfordring, at vi oplever en konkurrencesituation som er mere intens

end nogensinde før. Det gælder jo lavprisselskaberne som jo er gået ind på alle vores hjemmemarkeder, og

konkurrerer med en helt anden omkostningsstruktur end vi selv kender. Vores helt store strategiske

udfordring vil være at få en konkurrencedygtig omkostningsstruktur.”

Hvordan vil SAS gøre dette?

”Der er mange måder at gøre dette på. Vi har arbejdet på dette i mange år, og sparet den ene milliard efter

den anden, men det som udestår, er nok at vi stadig har noget organisatorisk fit i kraft af at vi er født på den

måde vi er som et skandinavisk virksomhed med i mange sammenhæng, også interne sammenhæng, opfattes

som ligestillet og ligegyldige lande, som skal have vær sin struktur. Her har vi taget de første skridt, og jeg

tror det er nødvendigt at tage flere skridt i den retning for at få fjernet noget organisatorisk fit.”

Hvordan ser det ud for SAS om to-tre år?

”Jeg tror vi får et gennembrud i forhold til det flyvende personale. Vi vil se et SAS som to-tre år er i en

situation hvor vi kan begynde at vokse og konkurrere med vores konkurrenter, ikke kun defensivt som vi har

gjort i en del år, men også offensivt. Det gælder både på produktet, men også på prisen. Det kan også være

at vi får en anden ejerkreds og jeg tror det er ret ligegyldigt hvem der ejer SAS. Det vigtige er, at det er en

stor virksomhed med en kommerciel indsigt og som slet ikke har andre mål end at drive en kommerciel

forretning.”

Hvordan ser SAS strategi ud i forhold til Københavns Lufthavne?

”Vi tror at kampen i luften vindes på jorden. Det er vel sværere og sværere at se hvordan man kan

differentiere sit produkt i luften, så vi har mere fokus på hvordan vi kan differentiere os og skabe en

konkurrencefordel på jorden. Vi taler om hele processen, helt fra bestillingsprocessen til du skal ud og flyve

og senere er hjemme igen. SAS strategi i forhold til Københavns Lufthavn er at man har indgået et strategisk

partnerskab. Vi har indset at de konflikter vi har haft gennem årene ikke bringer os videre til vores

kommercielle interesser. De konflikter vi har i forbindelse med priser kommer vi altid til at have. Dem må vi

håndtere. Det strategiske partnerskab fokuserer på de ting vi rent faktisk kan samarbejde om og som vi har

en fælles interesse i at samarbejde om. Det er lige fra processerne i lufthavnen bliver optimeret til at vi i den

anden ende kan udvikle produkter sammen og kan markedsføres sammen. Vores målsætning er, at vi skal

vokse mere end en række angivende nordeuropæiske netværkslufthavne. Vores transferandel skal også vokse



mere end disse lufthavne. Det er ni lufthavne vi sammenligner os med. Det er Helsinki, Arlanda, Oslo,

Hamburg, Berlin, Frankfurt, London Heathrow og Amsterdam. Vi er i den fase hvor vi har iværksat et stort

projekt som vi kalder ”World Class Transfer” fordi det er der vi mener at SAS og lufthavnen har en unik

position, som vi skal udbygge og skabe en mere optimal drift og skabe et bedre produkt for passagererne.

Det har udviklet sig til, at den første leverance var at nedsætte minimum connection time fra 40 til 30

minutter. Det har vi gjort på de seks store transferdestinationer ud af Norden. Det drejer sig om Helsinki,

Arlanda, Oslo, Stavanger, Bergen og Göteborg. Disse kaldes internt for ”Big 6”. Tanken er at dette skal

appliceres på andre destinationer. Bare ved at gøre dette ændrer man reservationssystemerne så at der

opstår nye connections via København. Man behøver ikke gøre noget andet end at korte ventetiden ned med

ti minutter. På daglig basis er der opstået 45 nye forbindelsesmuligheder i Københavns Lufthavn, og vi

regner med at det genererer 50.000 ekstra transferpassagerer på årsbasis. Det er det første skridt. Det næste

skridt bliver, at udvikle destinationer. Vi ser på hvordan vi kan forøge væksten i lufthavnen samt indgå nye

aftaler med andre luftfartsselskaber der lander på Kastrup. Dette udspringer af at vores konkurrenter gør

det samme. I Helsinki samarbejder Finnair med lufthavnen, det samme gør man i Frankfurt, München og

London Heathrow osv. Det har vi ikke været gode nok til i København.”

Hvad foretrækker I, mellemlandinger eller direkte ruter fra Kastrup?

”Det ene er den andens forudsætning. Det er en af punkterne hvor vi ikke kan blive enige med lufthavnen,

som begynder at segmentere sin lufthavn i to produkter. Det ene er point-to-point trafik, som man vil bygge

CPH SWIFT og det andet er premiumtrafik. Hvis SAS skal have et transferprodukt kræver det at vi har point-

to-point trafik. Dette skaber grundlaget for transfertrafikken. Hvis der er nogen der får bedre priser på

point-to-point trafik vil de kannibalisere vores point-to-point produkt, og det vil underminere hele

netværksproduktet. Det SAS foretrækker, er high yield trafik uanset om det er transfer eller point-to-point. Vi

kan ikke have transfertrafik uden point-to-point og vice versa.”

Ud fra SAS strategi, hvilken lufthavn anses være den strategisk og geografisk bedst placerede?

”Det er København, det er der ingen tvivl om. Det er simpel geografi. Så længe vi er et netværksselskab er

vores internationale hovedhub Københavns Lufthavn. Det er der ikke noget der kan ændre på, hvis ikke

Arlanda vokser og bliver tre gange så stor som den er i dag. Siden SAS fødsel har hovedkontoret været

placeret i Stockholm, teknisk vedligeholdelse af fly i Oslo og den internationale hovedhub i København. Det

var staterne med til at forhandle. Det ville være mere hensigtsmæssigt at samle alle funktoner omkring

København da man bliver bedre stillet af dette. Om det politisk er muligt er et åbent spørgsmål.”



Hvad skal Københavns Lufthavne gøre for at vokse og blive en megahub?

”Man skal vælge sin strategi først. Vil man være en point-to-point lufthavn eller vil man være en hub. Det

lufthavnen gør i dag ved at stå på to ben mener jeg er at sidde på to stole, og det kan man ikke mener vi.

Markedet er for lille til at segmentere så man bliver nødsaget til at fokusere på strategi. Københavns

Lufthavn må vælge hvilken type af lufthavn man ønsker at være idet markedet ikke er stort nok til at fokusere

på begge. Enten skal man fokusere point-to-point eller netværkstrafik, som vi mener, er det bedste og i øvrigt

langt det bedste for Danmark som samfund.”

Er der muligheder for at have en megahub i Øresundsregionen?

”Ja, men det kræver virkelig at vi skaber fokus på det. Vi er jo i dag i mellem de regionale lufthavne, som

typisk har point-to-point trafik og de store megahubs i Europa som har nogle kæmpe economies of scales

fordele ved at drive hub i kraft af et stor passagerergrundlag. Det er utrolig vigtigt, at vi sørger for der

lokale passagerergrundlag i Danmark og i Øresundsregionen. Det er som i andre virksomheder, det drejer

sig om fokus og atter fokus.”

Er der behov for fire internationale lufthavne i Norden?

”Ja, det er jo markedet der bestemmer og hvis der er nok nordmænd der vil flyve til New York så kommer

der en flyvning til New York. Behovet vil vokse kontinuerligt og det gør det til dels for at billetpriserne falder

og rejsemønstrene ændres. Priserne bunder selvfølgelig på et tidspunkt selvom bunden ikke er nået endnu.

Jeg tror at behovet for at rejse vil stige hvis der ikke kommer miljøregler om at man ikke må flyve. Jo mere

behovet stiger jo større bliver behovet at skabe direkte ruter mellem forskellige destinationer. Billund

udvikler sig jo også som en international lufthavn med billige priser. Dette medfører at folk vil flyve fra

Billund i stedet for at betale dyre bropenge, benzin og parkering for at køre til København.”

Hvilke styrker har SAS og CPH i forhold til ARN og OSL?

”Først og fremmest har vi den geografiske placering og så har vi det som vi har netop har startet op, det

strategiske samarbejde, som vi kan få en masse ud af. Udover det er Københavns Lufthavn en bedre lufthavn

på alle parametre end i hvert fald Arlanda. Det siger kunderne, når man måler på tilfredshed. Den er også

bedre end Gardermoen rent faktisk. Det er de fordele vi har, og den vigtigste fordel er at vi har et potentiale

til at blive bedre. Vi ser ikke, at det samarbejde udvikler sig på de samme måde på Arlanda og Gardermoen,

for i København har SAS en unik geografisk situation.”



Hvilke svagheder og trusler har SAS og Kastrup i forhold til ARN og OSL?

”Jeg tror ikke det er Arlanda og Oslo vi skal vende blikket imod. Jeg tror Arlanda og Oslo er ret ligegyldige

i den sammenhæng. Vi skal selvfølgelig sørge for, at dem der ikke kan rejse direkte ud af Norge og Sverige at

flyver til København. Hvis de flyver direkte ud af Norge og Sverige eller Budapest så gør de det. Man kan

ikke lokke dem til København under nogen omstændigheder. Vi skal naturligvis konkurrere om at flyve

direkte ud af Arlanda og Oslo, uden at vi flytter vores fokus men reagerer på det marked der er. Der hvor

truslen er, er det man kalder for geografiske niche-lufthavne og megahubs med et kæmpe lokalt marked kan

opnå economies of scale. Niche-lufthavne er sådan nogle som f.eks. Helsinki der ligger enormt godt for

trafikken mod Asien. Det har de udnyttet, og det har de været gode til. Så er der megahuben i Amsterdam,

der ud over at være en niche-lufthavn geografisk er placeret godt for f.eks. Vestnorge hvor KLM har været

dygtige til at fange trafikken mellem Vestnorge og Nordamerika. Der kan man flyve lige så smart via

Amsterdam som via København. Der gælder det om at have et bedre produkt. Det er megahubs, som har et

stort trafikunderlag og kan åbne ruter på et tidligere tidspunkt end vi andre og kan sætte meget store fly ind,

f.eks. A380 som gør at de får en meget lavere enhedsomkostning. Den anden trussel er niche-lufthvanene der

udgør den største trussel for SAS.”

Hvad sker der for CPH når den nye superlufthavn i Berlin er færdigbygget?

”Det er meget afhængig af om nogen etablerer sig i Berlin. Det første spørgsmål er om Lufthansa gør det.

Det er der ikke nogen af os der ved. Air Berlin, som ikke nødvændigvis er placeret i Berlin, er et andet stort

tysk selskab. Det er også en mulighed. De nærmer sig netværksselskaberne både med premiumtrafik og

transfertrafik for at kunne oprette en hub. Hvis det sker, er det en trussel, som vi må tage seriøst, men det er

helt afhængig af hvordan det udvikler sig. Hamburgs lufthavn, som er større end Berlin, er en

provinslufthavn selvom der bor ligeså mange mennesker i Hamburg som i hele Danmark. Den har ikke

udviklet sig, for de tyske netværksselskaber vil opnå economies of scale hvorfor de har placeret sig i

Frankfurt og München.”

Hvordan påvirker CPH SWIFT SAS og CPH som lufthavn?

”Worst case vil den sætte fart på at udvikle Københavns Lufthavn til en regional provinslufthavn fordi man

ikke har forstået at man ikke kan segmentere sig mod et point-to-point produkt isoleret fra et

netværksselskab, som også lever af point-to-point trafik. Worst case er at man underminerer netværket så

meget at det forsvinder og det ender med at man sidder tilbage med udelukkende point-to-point trafik og så

kan man komme billigt til Mallorca. Det har dansk erhvervsliv ikke så meget interesse i. Best case er, at SAS

får forhindret, at dem der lander på SWIFT får billigere priser. Det er en absurd case idet man bygger en

finger, ikke en terminal, som man skræddersyer til point-to-point trafik og opnår høj effektivitet til en bestemt

type af luftfartsselskaber og tilbyder dem en bedre pris. Oveni det er der visse kriterier der skal være opfyldt,



for at kunne operere der, hvilket i princippet betyder at du skal være udenlandsk for at kunne operere der.

Danskbaserede, eller Københavnsbaserede point-to-point selskaber kan ikke operere der, for de kan ikke

opfylde de driftsmæssige betingelser som bl.a. er at man skal kunne vende et fly på 30 minutter. Det kan et

Danskbaseret, eller Københavnsbaseret ikke fordi de skal skifte crew og de skal have catering og der skal

brændstof på osv. Over dagen kan de ikke leve op til en 30 minutters turnaround. Derfor er det udelukkende

udenlandske luftfartsselskaber der kan bruge den, som det ser ud på nuværende tidspunkt. Ikke nok med at

man bygger en finger for at skabe effektivitet, man skaber andre priser for dem. De forhindrer SAS og andre

premiumselskaber at komme derind og de giver de andre mulighed for at gøre det til en lavere omkostning

og til en lavere pris oveni. SAS ville gerne kunne lave en turnaround på 30 minutter hvis det var muligt men

de faciliteter der står til rådighed for SAS gør det umuligt. Derfor er det stærkt absurd at Københavns

Lufthavn vælger at gå denne vej. Passagererne får mulighed for at benytte sig af samme shoppingfaciliteter

som andre passagerer.”

Hvad er forskellen på hvis det havde blevet til Terminal A i stedet for CPH SWIFT?

”Terminal A er ikke død. Terminal A er et gennemført højeffektivt produkt for passagerer, bagage og for

flyvemaskiner. I Københavns Lufthavn skal man gå ca. 750 meter fra check in ud til CPH SWIFT. I Terminal

A parkerer man op ad terminalen, går lynhurtig ind og igennem security og ud til flyvemaskine på den anden

side. Det hele er bygget til at være optimeret og effektivt mens CPH SWIFT blot er en ny finger ved

eksisterende standpladser hvor man bruger samme check in faciliteter, den eksisterende bagagehåndtering,

den eksisterende security osv. Alt er eksisterende hvorfor det aldrig kan blive til andet end et misfoster hvor

man prøver at lave et produkt i produktet til passagererne, og der skabes over hoved ikke nogen effektiv

oplevelse for passagererne på samme måde som Terminal A. Problemet er bare, at hvis både CPH SWIFT

og Terminal A bliver en realitet. De vil konkurrere om point-to-point trafikken mens SAS og andre

premiumselskaber kommer til at stå med fletningerne i postkassen og være med til at betale for et ineffektivt

apparat til en meget højere pris.”

Bliver det aktuelt at flyve Airbus A380 i SAS regi?

”Nej, markedet er for lille indtil videre og lufthavnen kan ikke håndtere det. I fremtiden kan det være at man

får bragt sit omkostningsniveau ned, også i kraft af stor flyvemaskiner at man rent faktisk kan skabe et

passagererunderlag. Man skal også huske på, at det ikke kan nytte noget at få et fly ind i sin flåde. Det er

enormt dyrt at have et enkelt fly. Skulle man gå ind i det flysegment skulle man formentlig have ti. Jeg tror

ikke, at vi indenfor det kommende 20 år vil se den type af fly i SAS flåde. Det der kan ske er, at udenlandske

selskaber kunne se en fordel i at flyve til København en gang om ugen med f.eks. en A380, det ville være en

enorm konkurrencefordel. Det det drejer sig om for SAS er at opnå konkurrencedygtighed med de fly vi har i

dag.”



Hvad er SAS strategi for at imødegå lavprisselskaberne?

”I bunden er det at bringe vores omkostningsniveau ned og på toppen er det et spørgsmål om at matche dem

prismæssigt. Perception is everything. Det det drejer sig om er, at få kommunikeret hvilke fordele der er ved

at flyve med SAS i forhold til at flyve med lavprisselskaberne så vi ikke bare kommer til at konkurrere med

prisen. Vi skal levere et bedre produkt så at kunderne føler at de får et bedre produkt eller service, som de

ikke kan undvære. Først og fremmest drejer det sig om omkostninger, ingen tvivl om det. Udover det skal vi

have en opfattelse ude i markedet at vi kan konkurrere med prisen koblet med at folk også er villige til at

betale lidt mere for den kvalitet vi rent faktisk leverer.”

Findes der konkrete købstilbud på SAS?

”Hvis der var det ville jeg ikke vide det. Det er et ejerspørgsmål.”

Hvordan påvirker det Kastrup hvis SAS bliver solgt?

”Det kommer an på hvem man bliver solgt til og under hvilke konditioner. Det er et hypotetisk spørgsmål,

men jeg vil fremdrag et eksempel da Air France købte KLM. Der var betingelsen at Air France fastholdt en

hub i Amsterdam, det var en del af konditionen for at få lov til at købe KLM. Den model kunne man

selvfølgelig også forestille sig hvis SAS blev solgt, dvs. at man stillede et krav fra ejernes side. Uanset hvem

man bliver solgt til så vil man indgå i en større sammenhæng og så vil man se om der er basis for en hub i

netop Københavns Lufthavn. Der er en risiko forbundet med huben.”



Bilag 2. Interview med Flemming Hansen, 23-04-2010

Hvordan ser du på mulighederne for CPH at vokse og blive en stor europæisk lufthavn?

”For det første er CPH allerede i dag en stor lufthavn. For det andet kan den kan ikke blive større så længe

de fastholder deres monopolstilling. Der skal konkurrence til på dette område. Terminal A er på vej som et

godt alternativ.”

Hvad skal der til for at stærke CPH som lufthavn?

”Der skal konkurrence til, og det gør, at folk vil handle mere. Huslejerne er meget høje for butikkerne i

CPH. Det er en monopolsituation, og det er ikke til gavn for forbrugerne.”

Terminal A har været meget omdiskuteret i pressen. Hvad har den egentlige problemstilling været?

”Helt konkret skal terminalen ligge på lufthavnens grund, og CPH vil ikke udleje grunden til Terminal A.

Det er kun konkurrencestyrelsen der kan pålægge dem at gøre dette. På denne måde opnås en større

konkurrence.”

Hvordan har CPH håndteret denne situation?

”De har håndteret den som alle monopolister gør for at undgå konkurrence. Både luftfartsselskaberne og

forbrugerne søger konkurrence og dermed bedre betingelser. Luftfartsudviklingen har i de sidste ti år gået

stærkt frem hvor der er sket en masse, men der er ikke sket noget på lufthavnsområdet, og det holder ikke

længden.”

Hvad er forskellen mellem Terminal A og CPH SWIFT?

”CPH SWIFT er blot en finger og har intet med en lavpristerminal at gøre.”

Kunne det tænkes at både Terminal A og CPH SWIFT bliver en realitet?

”Det er jeg ikke i tvivl om at det bliver. CPH SWIFT vil kun blive en ekstra finger. CPH har tidligere sagt, at

der ikke har været brug for en lavprisfinger, men da Terminal A kom så de pludselig et behov.”

Hvordan vil Terminal A påvirke CPH og København?

”Terminal A vil tiltrække endnu flere lavprisselskaber og øge antallet rejsende fra CPH.”

Hvilken betydning har SAS for CPH og dansk erhvervsliv?



”SAS har en kolossal betydning for dansk erhvervsliv. Dansk erhvervsliv vil blive meget ked af det hvis SAS

forsvandt. Der er et tæt sammenhold mellem SAS og dansk erhvervsliv.”



Bilag 3. Airport Charges















Bilag 4. Forkortelser

Begreber
BNP = Bruttonationalprodukt

DA = Driftsaktiver

DCF = Discounted Cash Flow

NDA = Netto driftsaktiver

NFF = Nettofinansielle forpligtelser

TI = Totalindkomst

Lufthavne
AMS = Amsterdam Schiphol Airport

ARN = Arlanda Airport

BBI = Berlin-Brandenburg International Airport

BIL = Billund Airport

CDG = Charles de Gaulle

CPH = Copenhagen Airport

EWR = Newark Airport

FRA = Frankfurt Airport

HEL = Helsinki Vantaa Airport

JFK = John F. Kennedy Airport

LFV = Luftfartsverket

LHR = London Heathrow

MAP = Macquarie Airports

MMX = Malmö Airport

MUC = München International Airport

OSL = Oslo Airport

Nøgletal
AOH = Aktivers omsætningshastighed

CAPEX = Capital expenditures

DGEAR = Driftsmæssig gearing

EBIT = Earnings before Interest and Tax

FGER = Finansiel gearing



OG = Overskudsgrad

OH = Omsætningshastighed

NOPLAT = Net Operating Profit Less Adjusted Taxes

NWC = Net Working Capital

PAX = Passengers

ROE = Return on Equity

ROIC = Return on Invested Capital

SPREAD = Forskellen mellem ROIC og r

Organisationer
ATRS = Air Transport Research Society

IATA = International Air Transport Association

ICAO = Den Internationale Luftfartsorganisation

SLV = Statens Luftfartsvæsen



Bilag 5. Reformuleret balance

Reformuleret balance 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Driftsaktiver (DA)

Immaterielle anlægaktiver 51,7 51,7 56,7 56,2 143,3 153,3 187,5

Grunde og bygninger 3.606,3 3.532,5 3.325,6 3.515,9 3.671,7 3.586,6 3.925,2

Investeringsejendomme 0,0 0,0 159,8 164,3 164,3 164,3 164,3

Tekniske anlæg og maskiner 2.171,7 2.081,0 2.151,4 2.195,9 2.338,6 2.334,4 2.549,5

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 232,8 224,1 332,1 345,7 348,9 368,3 427,8

Materielle anlægsaktiver under opførelse 124,1 289,5 329,6 443,3 412,6 914,4 404,5

Kapitalandele i associerede virksomheder 1.540,6 1.582,8 1.840,9 811,1 199,8 158,3 145,6

Driftslikviditet 22,1 24,9 27,4 28,8 29,2 31,1 29,2

Andre finansielle anlægsaktiver 1,8 0,9 3,3 4,7 1,3 3,0 3,0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 263,2 193,6 227,6 241,7 262,7 284,9 300,6

Andre tilgodehavender 31,2 25,5 37,9 17,2 22,2 17,3 21,5

Tilgodehavende selskabsskat 0,0 0,0 18,4 0,0 12,9 0,0 0,0

Periodeafgrænsningsposter 27,5 35,5 39,9 32,5 39,6 41,0 53,3

Driftsaktiver (DA) i alt 8.073,0 8.042,0 8.550,6 7.857,3 7.647,1 8.056,9 8.212,0

Finansielle aktiver (FA)

Likvide beholdninger -483,2 -297,5 -2,2 -200,6 -2,6 -12,0 -421,0

Finansielle aktiver (FA) i alt -483,2 -297,5 -2,2 -200,6 -2,6 -12,0 -421,0

Driftsforpligtelser (DF)

Udskudt skat 793,5 813,7 750,5 778,8 798,2 809,4 870,0

Modtagne forudbetalinger fra kunder 66,4 49,7 55,9 62,1 94,2 104,7 125,7

Leverandører af varer og tjenesteydelser 105,1 151,2 202,4 197,1 217,1 194,2 217,7

Selskabsskat 30,3 36,8 0,0 41,1 0,0 168,5 6,4

Anden gæld 96,1 85,5 92,2 144,6 154,3 175,2 229,8

Periodeafgrænsningsposter 11,2 12,3 26,2 43,3 13,7 7,9 19,8

Driftsforpligtelser (DF) i alt 1.102,6 1.149,2 1.127,2 1.267,0 1.277,5 1.459,9 1.469,4

Netto driftsaktiver (NDA) 6.970,4 6.892,8 7.423,4 6.590,3 6.369,6 6.597,0 6.742,6

Nettofinansielle forpligtelser (NFF)

Kortfristet gæld til kreditinstitutter 249,6 333,0 552,2 35,4 100,0 957,2 9,1

Langfristetet gæld til kreditinstitutter 3.657,0 3.182,9 3.210,2 2.975,3 2.130,4 2.159,2 3.480,8

Anden langfristet gæld 320,5 399,9 208,2 305,3 373,4 262,8 443,0

Renter fra driftsrelateret gæld 47,7 43,8 43,3 38,1 34,1 34,3 37,2

Likvide beholdninger -483,2 -297,5 -2,2 -200,6 -2,6 -12,0 -421,0

Nettofinansielle forpligtelser (NFF) i alt 3.791,6 3.662,1 4.011,7 3.153,5 2.635,3 3.401,5 3.549,1

Egenkapital 3.178,8 3.230,7 3.411,7 3.436,8 3.734,3 3.195,5 3.193,5



Bilag 6. Reformuleret resultatopgørelse

Officiel resultatopgørelse (MDKK) 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Trafikindtægter 1.319,7 1.435,1 1.454,3 1.512,8 1.675,9 1.566,3

Koncessionsindtægter 730,6 772,6 881,4 829,5 807,0 725,8

Lejeindtægter 176,6 200,2 213,5 229,7 243,1 251,7

Salg af tjenesteydelser med videre 258,4 330,5 334,6 352,6 387,5 379,0

Nettoomsætning 2.485,3 2.738,4 2.883,8 2.924,6 3.113,5 2.922,8

Andre driftsindtægter 0,0 0,0 0,0 227,4 0,7 1,2

Eksterne omkostninger -423,8 -668,4 -489,7 -478,8 -582,1 -481,9

Personaleomkostninger -611,5 -741,2 -834,0 -888,3 -911,7 -923,7

EBITDA 1.450,0 1.328,8 1.560,1 1.784,9 1.620,4 1.518,4

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver -476,1 -357,8 -326,2 -354,5 -392,8 -471,1

Driftsresultat (EBIT) 973,9 971,0 1.233,9 1.430,4 1.227,6 1.047,3

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 70,7 89,4 -21,3 50,1 -37,3 14,3

Finansielle indtægter 50,0 20,7 39,3 40,7 20,7 20,0

Finansielle omkostninger -277,0 -227,6 -222,4 -169,6 -184,7 -262,1

Resultat før skat 817,6 853,5 1.029,5 1.351,6 1.026,3 819,5

Skat af årets resultat A -224,8 -183,1 -301,2 -239,1 -271,0 -205,2

Årets resultat 592,8 670,4 728,3 1.112,5 755,3 614,3



Reformuleret resultatopgørelse (MDKK) 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Trafikindtægter 1.319,7 1.435,1 1.454,3 1.512,8 1.675,9 1.566,3

Koncessionsindtægter 730,6 772,6 881,4 829,5 807,0 725,8

Lejeindtægter 176,6 200,2 213,5 229,7 243,1 251,7

Salg af tjenesteydelser med videre 258,4 330,5 334,6 352,6 387,5 379,0

Nettoomsætning 2.214 2.485 2.738 2.884 2.925 3.114 2.923

Personaleomkostninger -611,5 -741,2 -834,0 -888,3 -911,7 -923,7

Bruttoresultat 1.874 1.997 2.050 2.036 2.202 1.999

Eksterne omkostninger -423,8 -668,4 -489,7 -478,8 -582,1 -481,9

EBITDA 1.450 1.329 1.560 1.558 1.620 1.517

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver -476,1 -357,8 -326,2 -354,5 -392,8 -471,1

Driftsoverskud fra salg (før skat) EBIT NOTE 973,9 971,0 1.233,9 1.203,0 1.226,9 1.046,1

Rapporteret skatteomkostning A 224,8 183,1 301,2 239,1 271,0 205,2

Skattefordel af renteomkostninger (NFF) B 54,4 59,7 44,9 33,3 40,5 60,8

Skat på andet driftsoverskud 1 0,0 0,0 0,0 -56,9 -0,2 -0,3

Driftsoverskud fra salg (efter skat) NOTE 694,7 728,2 887,8 987,5 915,6 780,4

Andre driftsindtægter 227,4 0,7 1,2

Skat af andet driftsoverskud 0,0 0,0 0,0 -56,9 -0,2 -0,3

Andel af resultat i associerede virksomheder 70,7 89,4 -21,3 50,6 -37,3 14,3

Finansielle indtægter vedr. driften 3 8,1 20,2 12,3 11,5 2,2 2,6

Finansielle omkostninger vedr. driften 2 -53,9 -13,8 -35,0 -7,4 -4,1 -1,5

Valutakursreguleringer af kapitalandele i associerde virksomheder EK -22,9

Regulering af investering i associerede virksomheder EK -33,9 18,5

Regulering af investering i associerede virksomheder vedr. sikringsinstrumenter EK -10,0 8,5
Regulering af investering i associerede virksomheder vedr.aktuarmæssige
gevinster/tab EK 19,3



Regulering af investering i associerede virksomheder vedrørende
sikringstransaktioner EK -39,2

Akkumuleret effekt af principskifte, efter skat EK 42,4 0,0

Valutakurssikring af kapitalandele i associerede virskomheder EK -12,3 6,0
Valutakurssikring vedrørende associerede virksomheder

EK
Værdireguleringer af værdipapirer overført til finansielle poster i
resultatopgørelsen EK -3,5
Værdireguleringer af sikringsinstrumenter overført til finansielle poster i
resultatopgørelsen EK -47,7 175,8
Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder

EK -62,9 171,5 -72,7 -62,9 28,4
Sikring af renterisiko ved renteswaps

EK 67,1 -61,1 101,3 -68,1 110,6 -180,0

Sikring af fremtidige transaktioner, årets bevægelse EK

Tilbageførsel af valutakursregulering EK 184,4

Skatteffekt af sikring EK -20,1 17,1 -28,4 -27,0 -11,9 37,9

Øvrige egenkapitalbevægelser EK 0,9 2,6

Totalindkomst fra driften (Driftsoverskud) 746,1 903,8 811,0 1.424,2 918,9 697,5

Finansielle indtægter 3 41,9 0,5 27,0 29,2 18,5 17,4

Finansielle omkostninger 2 -223,1 -213,8 -187,4 -162,2 -180,6 -260,6

Netto finansielle omkostninger/indtægter før skat - Net financial expenses
pre tax -181,2 -213,3 -160,4 -133,0 -162,1 -243,2

Skatteeffekt 1, B 54,4 59,7 44,9 33,3 40,5 60,8

Netto finansielle omkostninger/indtægter efter skat -Net financial expenses -126,8 -153,6 -115,5 -99,8 -121,6 -182,4

Totalindkomst - Profit after tax incl fin. exp. 619,3 750,2 695,5 1.324,4 797,3 515,1



NOTE 1 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Selskabsskat 30% 28% 28% 25% 25% 25%

NOTE 2 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Valutakursreguleringer 53,9 13,8 35,0 7,4 4,1 1,5

Dagsværdireguleringer 0,0 0,0 0,0

I alt finansielle omk. (drift) 53,9 13,8 35 7,4 4,1 1,5

NOTE 3 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Valutakursreguleringer 8,1 20,2 12,3 11,5 2,2 2,6

Dagsværdireguleringer 0,0 0,0 0,0

Renteindtægter af driftslikvider

I alt finansielle indt. (drift) 8,1 20,2 12,3 11,5 2,2 2,6

NOTE 4 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Skat på driftsoverskud fra salg -13,74 1,792 -6,356 57,875 -0,3 0,575

NOTE 5 2004 2005 2006 2007 2008 2009

NOPLAT 486,32 524,29 639,21 740,63 686,66 585,30



Bilag 7. Reformuleret egenkapitalopgørelse

Reformuleret Egenkapital 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Saldo pr. 01 januar (primo) 3.136,4 3.230,7 3.411,7 3.436,8 3.734,3 3.195,5

Transaktioner med ejere

Kapitalindskud

Køb af egne aktier -373,3 -290,9

Betalt udbytte -165,7 -296,4 -670,4 -1.026,4 -1.336,1 -520,0

Aktiebaseret vederlæggelse 14,0 18,1

Minoritetesinteresser

Transaktioner med ejere i alt -525,0 -569,2 -670,4 -1.026,4 -1.336,1 -520,0

Totalindkomst

Årets resultat 592,8 670,4 728,3 1.112,5 755,3 614,3

Effekt af ændring i regnskabspraksis 42,4 -47,7 -33,9

Valutakursreguleringer af udenlandsk assoriserede virksomheder -62,9 -72,7 -22,9 -12,3 6,0

Sikring af renterisiko ved renteswaps 67,1 -61,1 101,3 -68,1

Kursregulering værdipapirer 0,9 2,6

Tilbageførsel af valutakursregulering 184,4

Regulering af investering i associerede virksomheder vedr. sikringsinstrumenter -10,0 8,5

Regulering af investering i associerede virksomheder vedr.aktuarmæssige gevinster/tab 19,3

Værdireguleringer af værdipapirer overført til finansielle poster i resultatopgørelsen -3,5

Regulering af investering i associerede virksomheder vedrørende sikringstransaktioner -39,2 18,5

Værdireguleringer af sikringsinstrumenter overført til finansielle poster i resultatopgørelsen 175,8 -62,9 28,4

Valutakurssikring vedrørende associerede virksomheder 171,5

Årets værdiregulering af sikringstransaktioner 110,6 -180,0

Skatteeffekt af sikring -20,1 17,1 -28,4 -27,0 -11,9 37,9

Totalindkomst i alt 619,3 750,2 695,5 1.323,9 797,3 515,1

Saldo pr. 31 december 3.230,7 3.411,7 3.436,8 3.734,3 3.195,5 3.190,6



Bilag 8. Reformuleret pengestrømsopgørelse
Reformuleret pengestrømsopgørelse (MDKK) 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Pengestrømme fra driften, jvf officiel opgørelse 1.094 897 1.187 1.094 1.332 984

Nettorenteudbetalinger efter skat

Pengestrømme fra driften, korrigeret 1.094 897 1.187 1.094 1.332 984

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -507 -609 237 328 -824 -552

Frit cashflow 588 288 1.424 1.422 508 432

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter:

Egenkapitalfinansiering

Udbytte 152 278 670 1.026 1.336 520

Køb af egne aktier 373 291

Egenkapiatalfinansiering 525 569 670 1.026 1.336 520

Gældsfinansiering

Ændring i finansielle aktiver/passiver -246 -12 -554 -594 839 495

Ændring i likvide beholdninger -183 -293 199,8 -198 11 407

Nettorenteudbetalinger efter skat

Gældsfinansiering 63 -281 753 396 -828 -88

Samlet finansieringssum 588 288 1.424 1.422 508 432

Kontrol 0 0 0 0 0 0



Bilag 9. Fordeling PAX

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

14.906.815 15.602.981 16.551.792 16.758.612 17.053.998 16.534.462 17.711.898 18.463.206 19.339.691 19.869.745 19.920.548 18.261.543
Domestic TOTAL 2.144.487 2.019.963 1.926.399 1.794.015 1.652.122 1.505.109 1.541.874 1.595.764 1.763.437 1.925.917 1.966.338 1.959.229

Local arrival 806.939 686.883 663.558 584.680 531.854 512.616 501.278 532.660 635.862 736.021 681.415 678.951
Local departure 823.994 691.278 675.745 602.593 546.058 530.485 512.182 535.020 640.129 740.228 693.009 690.503
Transfer 513.554 641.802 587.096 606.742 574.210 462.008 528.414 528.084 487.446 449.668 591.915 589.775

International TOTAL 12.762.328 13.583.018 14.625.393 14.964.597 15.401.876 15.029.353 16.170.024 16.867.442 17.576.254 17.943.828 17.954.210 16.302.314
Transit 8 42 294 258 200 42 184 356 472 176 235 214
Local arrival 2.774.322 3.063.005 3.340.874 3.522.019 3.705.782 3.978.994 4.765.094 5.359.995 5.848.598 6.232.981 4.935.963 4.481.824
Local departure 2.896.640 3.202.499 3.494.573 3.605.772 3.745.512 4.036.675 4.808.608 5.384.541 5.871.100 6.276.927 5.020.700 4.558.765
Transfer 6.834.780 7.145.168 7.610.258 7.690.640 7.844.034 6.916.736 6.502.344 6.026.324 5.773.468 5.387.856 7.849.440 7.127.244
Transit 256.578 172.304 179.394 145.908 106.348 96.906 93.794 96.226 82.616 45.888 147.872 134.267

1.461.223 1.447.648 1.567.960 1.377.662 1.218.175 1.179.545 1.322.687 1.518.666 1.537.805 1.539.781 1.609.468 1.453.908
Domestic TOTAL 44.977 44.256 59.249 52.317 42.893 55.063 47.515 47.357 59.146 49.197 62.903 55.704

Local arrival 10.633 12.202 22.648 23.353 15.279 24.593 16.071 17.274 34.631 25.620 25.351 22.450
Local departure 16.262 14.282 20.441 14.232 13.940 16.848 17.372 17.603 16.271 14.503 20.270 17.950
Transfer 18.082 17.772 16.160 14.732 13.674 13.622 14.072 12.480 8.244 9.074 17.282 15.304

International TOTAL 1.416.246 1.403.392 1.508.711 1.325.345 1.175.282 1.124.482 1.275.172 1.471.309 1.478.659 1.490.584 1.546.565 1.398.204
Transit 23.742 29.020 17.352 10.356 14.950 14.118 11.166 11.276 9.200 14.774 17.645 15.952
Local arrival 661.957 634.746 690.562 619.569 559.775 510.545 576.293 671.863 669.512 687.074 710.749 642.568

Local departure 662.525 670.604 715.861 644.140 571.253 561.789 629.443 711.308 716.887 730.104 748.315 676.529
Transfer 2.212 7.938 10.342 4.648 1.668 8.364 25.594 36.762 19.060 12.686 14.626 13.223
Transit 65.810 61.084 74.594 46.632 27.636 29.666 32.676 40.100 64.000 45.946 55.230 49.932

Domestic 2.213.214 2.093.281 2.003.294 1.856.946 1.710.165 1.574.332 1.600.739 1.654.753 1.832.255 1.990.064 2.029.241 2.014.933
International 14.154.824 14.957.348 16.116.458 16.279.328 16.562.008 16.139.675 17.433.846 18.327.119 19.045.241 19.419.462 19.500.775 17.700.518

Total 16.368.038 17.050.629 18.119.752 18.136.274 18.272.173 17.714.007 19.034.585 19.981.872 20.877.496 21.409.526 21.530.016 19.715.451
% incr. year
before

Transfer 7.714.766 8.075.130 8.495.490 8.519.916 8.582.720 7.541.462 7.208.244 6.751.608 6.444.506 5.966.068 8.694.245 7.945.911
Indenrigs 1.657.828 1.404.645 1.382.392 1.224.858 1.107.131 1.084.542 1.046.903 1.102.557 1.326.893 1.516.372 1.420.044 1.409.854
Udenrigs 6.995.444 7.570.854 8.241.870 8.391.500 8.582.322 9.088.003 10.779.438 12.127.707 13.106.097 13.927.086 11.415.727 10.359.686



Bilag 10. CPH historiske data
CPH (MDKK) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Trafikindtægter 1.123,5 1.319,7 1.435,1 1.454,3 1.512,8 1.675,9 1.566,3

Koncessionsindtægter 669,1 730,6 772,6 881,4 829,5 807,0 725,8

Lejeindtægter 174,6 176,6 200,2 213,5 229,7 243,1 251,7

Salg af tjenesteydelser med videre 246,3 258,4 330,5 334,6 352,6 387,5 379,0

Nettoomsætning 2.213,5 2.485,3 2.738,4 2.883,8 2.924,6 3.113,5 2.922,8

Andre driftsindtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 227,4 0,7 1,2

Eksterne omkostninger -403,2 -423,8 -668,4 -489,7 -478,8 -582,1 -481,9

Personaleomkostninger -534,5 -611,5 -741,2 -834,0 -888,3 -911,7 -923,7

EBITDA 1.275,8 1.450,0 1.328,8 1.560,1 1.784,9 1.620,4 1.518,4

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver -468,7 -476,1 -357,8 -326,2 -354,5 -392,8 -471,1

Driftsresultat (EBIT) 807,1 973,9 971,0 1.233,9 1.430,4 1.227,6 1.047,3

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 29,2 70,7 89,4 -21,3 50,1 -37,3 14,3

Finansielle indtægter 47,6 50,0 20,7 39,3 40,7 20,7 20,0

Finansielle omkostninger -270,1 -277,0 -227,6 -222,4 -169,6 -184,7 -262,1

Resultat før skat 613,8 817,6 853,5 1.029,5 1.351,6 1.026,3 819,5

Skat af årets resultat -199,5 -224,8 -183,1 -301,2 -239,1 -271,0 -205,2

Årets resultat 414,3 592,8 670,4 728,3 1.112,5 755,3 614,3

Immaterielle anlægsaktiver 51,7 51,7 56,7 56,2 143,3 153,3 187,5

Grunde og bygninger 3.606,3 3.532,5 3.325,6 3.515,9 3.671,7 3.586,6 3.925,2

Investeringsejendomme 0,0 0,0 159,8 164,3 164,3 164,3 164,3

Tekniske anlæg og maskiner 2.171,7 2.081,0 2.151,4 2.195,9 2.338,6 2.334,4 2.549,5

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 232,8 224,1 332,1 345,7 348,9 368,3 427,8

Materielle anlægsaktiver under opførelse 124,1 289,5 329,6 443,3 412,6 914,4 404,5

Kapitalandele i associerede virksomheder 1.498,2 1.582,8 1.840,9 811,1 199,8 158,3 145,6

Andre finansielle anlægsaktiver 1,8 0,9 3,3 4,7 1,3 3,0 0,1

Anlægsaktiver i alt 7.686,6 7.762,5 8.199,4 7.537,1 7.280,5 7.682,6 7.804,5

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 263,2 193,6 227,6 241,7 262,7 284,9 300,6

Andre tilgodehavender 31,3 25,5 37,9 17,2 22,2 17,3 21,5

Tilgodehavende selskabsskat 0,0 0,0 18,4 0,0 12,9 0,0 0,0

Periodeafgrænsningsposter 27,5 35,5 39,9 32,5 39,6 41,0 53,3

Omsætningsaktiver i alt 827,3 577,0 353,4 520,8 369,2 386,3 825,6

Likvide beholdninger 505,3 322,4 29,6 229,4 31,8 43,1 450,2

Aktiver i alt 8.513,9 8.339,5 8.552,8 8.057,9 7.649,7 8.068,9 8.630,1

Egenkapital 3.136,4 3.230,7 3.411,7 3.436,8 3.734,3 3.195,5 3.190,6



Udskudt skat 793,5 813,7 750,5 778,8 798,2 809,4 870,0

Langfristetet gæld til kreditinstitutter 3.657,0 3.182,9 3.210,2 2.975,3 2.130,4 2.159,2 3.480,8

Anden langfristet gæld 320,5 399,9 208,2 305,3 373,4 262,8 443,0

Langfristede forpligtelser i alt 4.771,0 4.396,5 4.168,9 4.059,4 3.302,0 3.231,4 4.793,8

Kortfristet gæld til kreditinstitutter 249,6 333,0 552,2 35,4 100,0 957,2 9,1

Modtagne forudbetalinger fra kunder 66,4 49,7 55,9 62,1 94,2 104,7 125,7

Leverandører af varer og tjenesteydelser 105,1 151,2 202,4 197,1 217,1 194,2 217,7

Selskabsskat 30,3 36,8 0,0 41,1 0,0 168,5 6,4

Anden kortfristet gæld 143,8 129,3 135,5 182,7 188,4 209,5 267,0

Periodeafgrænsningsposter 11,2 12,3 26,2 43,3 13,7 7,9 19,8

Kortfristede forpligtelser i alt 606,4 712,3 972,2 561,7 613,4 1.642,0 645,7

Passiver i alt 8.513,8 8.339,5 8.552,8 8.057,9 7.649,7 8.068,9 8.630,1

Skatteprocent 30% 30% 28% 28% 25% 25% 25%



Bilag 11. LFV historiske data
LFV (MSEK) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Infrastrukturintäkter 3.554,0 3.808,0 3.712,0 3.877,0 3.985,0 4.170,0 4.074,0

Övriga rörelseintäkter 1.848,0 2.013,0 1.971,0 2.103,0 2.288,0 2.224,0 2.117,0

Omsättning 5.402,0 5.821,0 5.683,0 5.980,0 6.273,0 6.394,0 6.191,0

Personalkostnader -2.236,0 -2.229,0 -2.079,0 -2.138,0 -2.270,0 -2.376,0 -2.405,0

Diverse externa kostnader -1.771,0 -1.930,0 -1.866,0 -1.915,0 -2.028,0 -2.096,0 -2.275,0

EBITDA 1.395,0 1.662,0 1.738,0 1.927,0 1.975,0 1.922,0 1.511,0

Avskrivningar -1.102,0 -1.147,0 -1.188,0 -1.187,0 -1.160,0 -1.526,0 -1.176,0

Resultat från andelar i koncernföretag -9,0 -7,0 -7,0 -9,0 0,0 0,0 4,0

Rörelseresultat (EBIT) 284,0 508,0 543,0 731,0 816,0 396,0 339,0

Resultat från värdepapper och fordringar som är anl.tillgångar 2,0 1,0 0,0 3,0 -18,0 8,0 10,0

Ränteintäkter 8,0 16,0 13,0 8,0 42,0 34,0 45,0

Räntekostnader -342,0 -401,0 -318,0 -295,0 -1.385,0 -323,0 -429,0

Resultat efter finansiella poster -48,0 124,0 238,0 447,0 -545,0 115,0 -35,0

Skatt på årets resultat 11,0 -37,0 -72,0 -131,0 149,0 -18,0 8,0

Minoritetsandel 0,0 2,0 -5,0 -6,0 -7,0 -8,0 -7,0

Årets resultat -37,0 89,0 161,0 310,0 -403,0 90,0 -34,0

Licenser 16,0 11,0 7,0 9,0 4,0 9,0 12,0

Materiella anläggningstillgångar 14.601,0 14.202,0 13.793,0 13.409,0 13.332,0 11.928,0 11.670,0

Andelar i koncernbolag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Andelar i intressebolag 8,0 3,0 4,0 5,0 14,0 15,0 30,0

Fordringar hos intressebolag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Andra kångfristiga fordringar 52,0 57,0 60,0 69,0 67,0 26,0 256,0

Summa anläggningstillgångar 14.677,0 14.273,0 13.864,0 13.492,0 13.416,0 11.977,0 11.968,0

Varulager 41,0 36,0 41,0 47,0 44,0 47,0 37,0

Kundfordringar 441,0 461,0 520,0 450,0 470,0 441,0 394,0

Fordringar hos koncernbolag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fordringar hos intressebolag 14,0 16,0 9,0 22,0 23,0 23,0 16,0

Övriga fordringar 352,0 223,0 169,0 221,0 346,0 255,0 246,0

Skattefordran 4,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 204,0 248,0 221,0 245,0 310,0 323,0 266,0

Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 0,0

Kassa och bank 107,0 109,0 139,0 164,0 259,0 333,0 294,0

Summa omsättningstillgångar 1.163,0 1.093,0 1.099,0 1.149,0 1.455,0 1.470,0 1.252,0

SUMMA TILLGÅNGAR 15.840,0 15.366,0 14.964,0 14.640,0 14.871,0 13.447,0 13.220,0

Summa eget kapital 2.908,0 2.998,0 3.130,0 3.437,0 2.878,0 2.968,0 2.905,0



Minoritetsintressen 0,0 1,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0

Latenta skatteskulder 306,0 333,0 374,0 422,0 264,0 269,0 252,0

Avsättning till pensioner 3.280,0 3.490,0 3.419,0 3.582,0 4.838,0 5.057,0 5.365,0

Övriga avsättningar 91,0 122,0 96,0 89,0 103,0 113,0 286,0

Negativ goodwill 6,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa avsättningar 3.683,0 3.948,0 3.889,0 4.093,0 5.205,0 5.439,0 5.903,0

Skulder till leasingföretag 30,0 27,0 32,0 35,0 36,0 38,0 38,0

Skuld till Riksgäldskontoret 6.917,0 5.628,0 4.883,0 4.628,0 3.961,0 3.432,0 2.890,0

Övriga icke räntebärande skulder 1.061,0 1.183,0 1.022,0 962,0 929,0 36,0 33,0

Summa långfristiga skulder 8.008,0 6.838,0 5.937,0 5.625,0 4.925,0 3.506,0 2.961,0

Skulder till leasingföretag 10,0 10,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Checkräkningskredit 100,0 153,0 163,0 23,0 0,0 0,0 0,0

Övriga räntebärande skulder 0,0 150,0 170,0 100,0 609,0 396,0 350,0

Leverantörsskulder 387,0 400,0 612,0 536,0 437,0 468,0 359,0

Skulder till intressebolag 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 26,0 16,0

Skatteskulder 0,0 4,0 34,0 104,0 0,0 5,0 3,0

Övriga icke räntebärande skulder 67,0 121,0 283,0 69,0 58,0 57,0 105,0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 677,0 743,0 738,0 646,0 721,0 574,0 611,0

Summa kortfristiga skulder 1.241,0 1.581,0 2.002,0 1.478,0 1.854,0 1.526,0 1.444,0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15.840,0 15.366,0 14.964,0 14.640,0 14.871,0 13.447,0 13.220,0

Skatteprocent 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 26,3%



Bilag 12. OSL historiske data
OSL (MNOK) 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Trafikkinntekter 979,1 1.145,1 1.245,1 1.421,5 1.413,6 1.557,1

Leieinntekter fast eiendom 824,1 924,9 1.099,0 1.509,6 1.755,5 1.882,8

Salgsinntekter 100,4 120,2 186,8 191,2 194,9 143,2

Andre driftsinntekter 12,8 3,7 4,8 1,2 0,3 1,5

Omsætning 1.916,4 2.193,9 2.535,7 3.123,5 3.364,3 3.584,6

Vareforbruk -4,8 -8,9 -20,8 -22,4 -21,3 -47,6

Lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift m.v. -292,6 -255,2 -349,9 -329,3 -377,3 -387,8

Annen driftskostnad -495,5 -792,3 -747,6 -961,6 -1.055,3 -1.176,8

EBITDA 1.123,5 1.137,6 1.417,5 1.810,3 1.910,4 1.972,4

Avskrivning -521,5 -494,4 -527,1 -517,6 -529,4 -540,4

Driftsresultat (EBIT) 602,0 643,1 890,4 1.292,7 1.381,0 1.432,0

Renteinntekter 27,4 23,4 34,9 41,3 66,2 80,6

Mottatt konsernbidrag fra datterselskap 21,7 34,0 10,0 12,0 0,0 0,0

Annen finansinntekt 20,5 6,1 1,3 1,5 1,9 4,0

Rentekostnader -672,4 -572,5 -519,2 -450,5 -402,6 -375,6

Annen finanskostnad -4,5 -9,4 -0,1 -0,7 -1,0 -15,6

Ordinært resultat før skattekostnad -5,4 124,7 417,3 896,3 1.045,6 1.125,4

Skattekostnad på ordinært resultat 6,3 -35,6 -114,6 -251,2 -293,0 -316,0

ÅRSRESULTAT 1,0 89,1 302,7 645,0 752,5 809,4

Utsatt skattefordel 181,6 129,2 200,9 235,3 281,4 400,1

Goodwill 6,3 4,2 2,1 0,0 0,0 0,0

Varige driftsmidler i alt 9.359,8 8.996,5 8.451,0 8.233,6 8.298,7 8.379,3

Investering i datterselskap 53,1 69,8 89,8 89,8 89,8 89,8

Investering i tilkn. selskap og felles kontr. virk. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Investering i aksjer 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

Andre langsiktige fordringer 0,3 0,0 19,9 18,6 17,3 16,1

SUM ANLEGGSMIDLER 9.602,9 9.201,5 8.765,5 8.578,9 8.688,9 8.886,9

Varer 5,4 4,9 3,9 3,9 4,4 0,0

Kundefordringer 214,5 189,8 233,6 254,4 305,1 296,8

Fordringer på selskap i samme konsern 201,5 131,0 29,4 271,0 245,3 1.041,9

Andre kortsiktige fordringer 33,9 74,5 38,0 134,6 30,1 42,5

Markedsbaserte aksjer, obligasjoner og sertifikater 101,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6

Kontanter og bankinnskudd 604,0 988,1 1.690,6 1.130,3 1.182,4 49,4

SUM OMLØPSMIDLER 1.160,9 1.388,3 1.995,5 1.794,2 1.767,2 1.432,2

SUM EIENDELER 10.763,8 10.589,8 10.761,0 10.373,0 10.456,0 10.319,1



Egenkapital i alt 415,0 547,3 850,0 1.072,3 1.068,8 1.034,2

Pensjonsforpliktelser 94,9 51,6 124,4 139,3 178,1 289,5

Utsatt skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

Annen forpliktelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Restrukturering 14,1 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum forpliktelser 109,0 53,8 124,4 139,3 178,1 290,1

Lån fra Staten 7.387,7 7.193,2 6.415,5 6.026,7 5.637,9 5.249,1

Ansvarlig lånekapital morselskap 2.593,6 2.431,3 2.371,3 1.371,3 1.371,3 1.371,3

Derivater 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,5

Annen langsiktig gjeld 0,5 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0

Sum Langsiktig gjeld 9.981,8 9.624,8 8.786,9 7.398,2 7.009,3 6.664,9

Leverandørgjeld 64,9 58,6 84,8 137,3 150,4 212,5

Gjeld til selskap i samme konsern 13,5 53,7 65,6 480,3 1.370,0 353,9

Betalbar skatt 0,0 0,0 186,3 239,6 45,2 106,0

Skyldig offentlige avgifter 46,0 53,9 56,8 39,4 56,0 43,9

Konsernbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 975,0

Avsatt utbyte 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0

Regnskapsmessig avsetning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4

Derivater 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3

Annen kortsiktig gjeld 133,7 197,7 606,2 566,6 578,2 630,9

Sum kortsiktig gjeld 258,1 363,9 999,8 1.763,2 2.199,8 2.328,9

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 10.763,8 10.589,8 10.761,0 10.373,0 10.456,0 10.318,1

Skatteprocent 28,00% 28,00% 28,00% 28,00% 28,00% 28,00%



Bilag 13. AMS historiske data
AMS (MEURO) 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Revenue 859.707,0 887.369,0 947.567,0 1.036.705,0 1.146.219,0 1.153.951,0

Other income 96.094,0 22.295,0 22.573,0 39.014,0 114.483,0 21.537,0

Total operating income 955.801,0 909.664,0 970.140,0 1.075.719,0 1.260.702,0 1.175.488,0

Costs of outsourced work and other external charges -298.252,0 -310.321,0 -352.009,0 -412.713,0 -486.511,0 -515.236,0

Employee benefits -139.076,0 -146.028,0 -133.500,0 -152.824,0 -167.960,0 -182.393,0

Impairment -26.878,0 -7.170,0 -4.903,0 -982,0 -3.935,0 -298,0

Other operating expenses -23.417,0 -35.092,0 -6.938,0 -32.026,0 -11.846,0 -11.398,0

EBITDA 468.178,0 411.053,0 472.790,0 477.174,0 590.450,0 466.163,0

Depreciation and amortisation -130.592,0 -152.650,0 -161.803,0 -160.771,0 -170.763,0 -172.022,0

Operating result (EBIT) 337.586,0 258.403,0 310.987,0 316.403,0 419.687,0 294.141,0

Financial income and expenses -42.744,0 -28.726,0 -34.098,0 -35.668,0 -35.413,0 -53.682,0

Share in results of associates 630,0 5.546,0 1.777,0 10.714,0 10.896,0 10.187,0

Result before tax 295.472,0 235.223,0 278.666,0 291.449,0 395.170,0 250.646,0

Corporate income tax -103.012,0 -76.812,0 -84.507,0 236.686,0 -79.146,0 -63.768,0

Result 192.460,0 158.411,0 194.159,0 528.135,0 316.024,0 186.878,0

Minority interests -1.151,0 -154,0 -1.259,0 -1.226,0 -238,0 -2,0

Net result 191.309,0 158.257,0 192.900,0 526.909,0 315.786,0 186.876,0

Intangible assets 4.041,0 7.500,0 17.865,0 22.938,0 41.722,0 46.995,0

Assets used for operating 1.895.189,0 2.060.072,0 2.175.388,0 2.068.640,0 2.085.464,0 2.092.957,0

Assets under construction 416.084,0 359.637,0 289.975,0 483.896,0 537.079,0 677.963,0

Investment property 649.114,0 668.767,0 665.271,0 690.057,0 911.361,0 988.324,0

Deferred tax 0,0 0,0 0,0 283.231,0 234.267,0 210.376,0

Investments in associates 70.356,0 39.724,0 17.842,0 45.654,0 46.626,0 615.193,0

Loans to associates 1.511,0 42.049,0 45.520,0 45.628,0 46.180,0 46.053,0

Other financial interests 10.205,0 14.669,0 12.703,0 15.624,0 16.590,0 6.668,0

Lease receivables 0,0 0,0 20.015,0 21.077,0 9.230,0 7.489,0

Other loans 0,0 0,0 4.519,0 4.142,0 3.400,0 3.994,0

Derivative financial instruments 0,0 0,0 300,0 459,0 1.071,0 42.290,0

Other non-current receivables 0,0 0,0 0,0 0,0 12.131,0 15.628,0

Total non current assets 3.046.500,0 3.192.418,0 3.249.398,0 3.681.346,0 3.945.121,0 4.753.930,0

Lease receivables 0,0 0,0 2.384,0 2.715,0 1.540,0 1.741,0

Other loans 0,0 0,0 292,0 327,0 41,0 105,0

Assets held for sale 27.031,0 25.269,0 25.277,0 15.851,0 15.851,0 15.851,0

Derivative financial instruments 3.198,0 2.508,0 0,0 0,0 0,0 7.155,0



Trade and other receivables 121.392,0 118.909,0 142.082,0 156.776,0 182.827,0 232.127,0

Cash and cash equivalents 270.558,0 250.488,0 261.942,0 307.577,0 141.786,0 398.429,0

Total current assets 422.179,0 397.174,0 431.977,0 483.246,0 342.045,0 655.408,0

TOTAL ASSETS 3.468.679,0 3.589.592,0 3.681.375,0 4.164.592,0 4.287.166,0 5.409.338,0

Share capital and reserves attributable to shareholders 2.023.683,0 2.138.788,0 2.222.652,0 2.703.875,0 2.937.949,0 2.868.290,0

Minority interests 20.042,0 20.962,0 22.658,0 18.489,0 18.644,0 18.305,0

Total equity 2.043.725,0 2.159.750,0 2.245.310,0 2.722.364,0 2.956.593,0 2.886.595,0

Borrowings 1.024.196,0 959.664,0 775.252,0 652.737,0 699.270,0 1.528.512,0

Lease liabilities 0,0 0,0 182.486,0 176.116,0 121.465,0 117.454,0

Employee benefits 0,0 0,0 54.944,0 52.751,0 43.794,0 40.474,0

Deferred tax 33.575,0 32.253,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Other provisions 3.849,0 10.068,0 18.915,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0

Derivative financial instruments 0,0 0,0 10.000,0 16.031,0 15.558,0 3.546,0

Other non-current liabilities 26.604,0 27.273,0 48.231,0 20.290,0 78.186,0 97.978,0

Total non current liabilities 1.088.224,0 1.029.258,0 1.089.828,0 927.925,0 968.273,0 1.797.964,0

Borrowings 0,0 0,0 28.359,0 116.860,0 83.103,0 167.431,0

Lease liabilities 0,0 0,0 7.222,0 5.141,0 3.463,0 4.110,0

Derivative financial instruments 0,0 0,0 0,0 40.858,0 129,0 7.474,0

Corporate income tax 0,0 0,0 91.240,0 93.519,0 8.617,0 8.655,0

Trade and other payables 336.730,0 400.584,0 219.416,0 257.925,0 266.988,0 537.109,0

Total current liabilities 336.730,0 400.584,0 346.237,0 514.303,0 362.300,0 724.779,0

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 3.468.679,0 3.589.592,0 3.681.375,0 4.164.592,0 4.287.166,0 5.409.338,0



Bilag 14. CPH - CAPEX
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nettomosætning 1.847,1 1.961,5 2.145,3 2.213,5 2.485,3 2.738,4 2.883,8 2.924,6 3.113,5 2922,8
Betalinger for køb af immaterielle og materielle
anlægsaktiver 703,9 504,2 218,8 229,1 472,1 564,1 692,4 825,7 836,9 594,3

CAPEX 38% 26% 10% 10% 19% 21% 24% 28% 27% 20% 23%

106,07% 19,49% 22,74% 19,25% 1,36%
-

28,99%



Bilag 15. CPH - Nullpunktsomsætning

Reformuleret resultatopgørelse (MDKK) 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Trafikindtægter 1.319,7 1.435,1 1.454,3 1.512,8 1.675,9 1.566,3

Koncessionsindtægter 730,6 772,6 881,4 829,5 807,0 725,8

Lejeindtægter 176,6 200,2 213,5 229,7 243,1 251,7

Salg af tjenesteydelser med videre 258,4 330,5 334,6 352,6 387,5 379,0

Nettoomsætning 2.485 2.738 2.884 2.925 3.114 2.923

Personaleomkostninger (611,50) (741,20) (834,00) (888,30) (911,70) (923,70)

Bruttoresultat 1.874 1.997 2.050 2.036 2.202 1.999

Eksterne omkostninger (423,80) (668,40) (489,70) (478,80) (582,10) (481,90)

EBITDA 1.450 1.329 1.560 1.558 1.620 1.517
Afskrivninger på immaterielle og materielle
anlægsaktiver (476,10) (357,80) (326,20) (354,50) (392,80) (471,10)

Driftsoverskud fra salg (før skat) EBIT 973,9 971,0 1.233,9 1.203,0 1.226,9 1.046,1

Nulpunktsomsætning 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Dækningsgrad uden afskrivninger 58,3% 48,5% 54,1% 53,3% 52,0% 51,9%

Dækningsgrad med afskrivninger 39,2% 35,5% 42,8% 41,1% 39,4% 35,8%

Faste omkostninger 1.035,30 1.409,60 1.323,70 1.367,10 1.493,80 1.405,60

Afskrivninger 476,1 476,1 476,1 476,1 476,1 476,1

Nulpunktsomsætning 1.511,4 1.885,7 1.799,8 1.843,2 1.969,9 1.881,7



Bilag 16. CPH – Estimat PAX

PAX 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Basis 20.701.224 21.736.285 22.823.099 24.078.369 25.402.680 26.545.800 27.474.903 28.299.150 29.148.125 30.022.569 30.923.246

Best 21.194.110 22.783.668 24.492.443 26.329.376 28.304.080 30.426.886 31.948.230 33.226.159 34.222.944 35.249.632 36.307.121

Worst 19.123.987 18.550.268 17.993.760 17.453.947 16.930.329 17.268.935 17.614.314 17.966.600 18.325.932 18.692.451 19.066.300

VÆKST

Basis 5,0% 5,0% 5,0% 5,5% 5,5% 4,5% 3,5% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Best 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 5,0% 4,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Worst -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

BASIS 3,5% 5,0% 5,0% 5,5% 5,5% 4,5% 3,5% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%



Bilag 17. CPH – Budget og basis valuation



Bilag 17. CPH – Budget og basis valuation
Reformuleret resultatopgørelse (MDKK) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Trafikindtægter 1.319,7 1.435,1 1.454,3 1.512,8 1.675,9 1.566,3 1.595,85 1.675,64 1.759,42 1.856,19 1.958,28 2.046,40 2.118,03 2.181,57 2.247,02 2.314,43 2.383,86

Koncessionsindtægter 730,6 772,6 881,4 829,5 807,0 725,8 874,65 918,38 964,30 1.017,34 1.073,29 1.121,59 1.160,84 1.195,67 1.231,54 1.268,48 1.306,54

Lejeindtægter 176,6 200,2 213,5 229,7 243,1 251,7 230,17 241,68 253,76 267,72 282,44 295,15 305,48 314,65 324,09 333,81 343,83

Salg af tjenesteydelser med videre 258,4 330,5 334,6 352,6 387,5 379,0 368,27 386,69 406,02 428,35 451,91 472,25 488,78 503,44 518,54 534,10 550,12

Nettoomsætning 2.485 2.738 2.884 2.925 3.114 2.923 3.069 3.222 3.384 3.570 3.766 3.935 4.073 4.195 4.321 4.451 4.584

Personaleomkostninger (611,50) (741,20) (834,00) (888,30) (911,70) (923,70) (982,06) (922,95) (969,10) (1.022,40) (1.078,63) (1.127,17) (1.166,62) (1.201,62) (1.237,66) (1.274,79) (1.313,04)

Eksterne omkostninger (423,80) (668,40) (489,70) (478,80) (582,10) (481,90) (491,03) (590,75) (620,29) (654,41) (690,40) (721,47) (746,72) (769,12) (792,19) (815,96) (840,44)

EBITDA 1.450 1.329 1.560 1.558 1.620 1.517 1.596 1.709 1.794 1.893 1.997 2.087 2.160 2.225 2.291 2.360 2.431

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver (476,10) (357,80) (326,20) (354,50) (392,80) (471,10) (521,72) (451,13) (473,69) (428,35) (451,91) (472,25) (488,78) (503,44) (518,54) (534,10) (550,12)

Driftsoverskud fra salg (før skat) EBIT 973,9 971,0 1.233,9 1.203,0 1.226,9 1.046,1 1.074,1 1.257,6 1.320,4 1.464,4 1.545,0 1.614,5 1.671,0 1.721,2 1.772,8 1.826,0 1.880,7

Skat på driftsoverskud fra salg: (224,80) (183,10) (301,20) (239,10) (271,00) (205,20) (268,53) (314,39) (330,11) (366,11) (386,25) (403,63) (417,76) (430,29) (443,20) (456,49) (470,19)

Skattefordel af renteomkostninger (NFF) (54,36) (59,72) (44,91) (33,25) (40,53) (60,80) (49,51) (51,98) (54,58) (57,59) (60,75) (63,49) (65,71) (67,68) (69,71) (71,80) (73,96)

Driftsoverskud fra salg (efter skat) 695 728 888 931 915 780 756 891 936 1.041 1.098 1.147 1.188 1.223 1.260 1.298 1.337

Finansielle poster 51,40 175,60 (76,80) 436,00 2,80 (82,90) 56,03 56,03 56,03 56,03 56,03 56,03 56,03 56,03 56,03 56,03 56,03

Totalindkomst fra driften (Driftsoverskud) 746 904 811 1.367 918 697 812 947 992 1.097 1.154 1.203 1.244 1.279 1.316 1.354 1.393

Finansielle indtægter 41,90 0,50 27,00 29,20 18,50 17,40 24,70 25,93 27,23 28,73 30,31 31,67 32,78 33,76 34,77 35,82 36,89

Finansielle omkostninger (223,10) (213,80) (187,40) (162,20) (180,60) (260,60) (222,73) (233,87) (245,56) (259,07) (273,31) (285,61) (295,61) (304,48) (313,61) (323,02) (332,71)

Netto finansielle omkostninger/indtægter før skat (181,20) (213,30) (160,40) (133,00) (162,10) (243,20) (198,03) (207,94) (218,33) (230,34) (243,01) (253,94) (262,83) (270,72) (278,84) (287,20) (295,82)

Skatteeffekt 54,36 59,72 44,91 33,25 40,53 60,80 49,51 51,98 54,58 57,59 60,75 63,49 65,71 67,68 69,71 71,80 73,96

Netto finansielle omkostninger/indtægter efter skat (126,84) (153,58) (115,49) (99,75) (121,58) (182,40) (148,53) (155,95) (163,75) (172,76) (182,26) (190,46) (197,12) (203,04) (209,13) (215,40) (221,87)

Totalindkomst - Profit after tax incl fin. exp. 619,3 750,2 695,5 1.266,9 796,6 514,8 663,6 791,3 828,0 924,0 971,8 1.013,0 1.046,5 1.076,2 1.106,8 1.138,3 1.170,8

SKAT 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

OG 30% 33% 28% 47% 29% 24% 26% 29% 29% 31% 31% 31% 31% 30% 30% 30% 30%

ROE 19% 23% 20% 37% 23% 16% 17% 20% 21% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%

ROIC 11% 13% 12% 22% 14% 10% 11% 12% 12% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

EBIT-margin 39% 35% 43% 41% 39% 36% 35% 39% 39% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41%

VÆKST

Reformuleret resultatopgørelse (MDKK) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Trafikindtægter 8,7% 1,3% 4,0% 10,8% -6,5% 5,0% 5,0% 5,0% 5,5% 5,5% 4,5% 3,5% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% Passagererark

Koncessionsindtægter 5,7% 14,1% -5,9% -2,7% -10,1% 5,0% 5,0% 5,0% 5,5% 5,5% 4,5% 3,5% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% Tastet

Lejeindtægter 13,4% 6,6% 7,6% 5,8% 3,5%

Salg af tjenesteydelser med videre 27,9% 1,2% 5,4% 9,9% -2,2%

Nettoomsætning 10,2% 5,3% 1,4% 6,5% -6,1% 5,0% 5,0% 5,0% 5,5% 5,5% 4,5% 3,5% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Personaleomkostninger 21,2% 12,5% 6,5% 2,6% 1,3%

Eksterne omkostninger 57,7% -26,7% -2,2% 21,6% -17,2%

EBITDA -8,4% 17,4% -0,2% 4,0% -6,3%

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver -24,8% -8,8% 8,7% 10,8% 19,9%

Driftsoverskud fra salg (før skat) EBIT -0,3% 27,1% -2,5% 2,0% -14,7%

Skat på driftsoverskud fra salg: -18,5% 64,5% -20,6% 13,3% -24,3%

Skattefordel af renteomkostninger (NFF) 9,9% -24,8% -26,0% 21,9% 50,0%

Driftsoverskud fra salg (efter skat) 4,8% 21,9% 4,8% -1,6% -14,8%

Finansielle poster 241,6% -143,7% -667,7% -99,4% -3060,7%

Totalindkomst fra driften (Driftsoverskud) 21,1% -10,3% 68,5% -32,8% -24,1%

Finansielle indtægter -98,8% 5300,0% 8,1% -36,6% -5,9%

Finansielle omkostninger -4,2% -12,3% -13,4% 11,3% 44,3%

Netto finansielle omkostninger/indtægter før skat - Net financial expenses pre tax 17,7% -24,8% -17,1% 21,9% 50,0%

Skatteeffekt 9,9% -24,8% -26,0% 21,9% 50,0%

Netto finansielle omkostninger/indtægter efter skat -Net financial expenses 21,1% -24,8% -13,6% 21,9% 50,0%

Totalindkomst - Profit after tax incl fin. exp. 21,1% -7,3% 82,2% -37,1% -35,4%

DÆKNINGSGRAD

Reformuleret resultatopgørelse (MDKK) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Average 2004-2009

Trafikindtægter 53,1% 52,4% 50,4% 51,7% 53,8% 53,6% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,5%

Koncessionsindtægter 29,4% 28,2% 30,6% 28,4% 25,9% 24,8% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% FORMEL 27,9%

Lejeindtægter 7,1% 7,3% 7,4% 7,9% 7,8% 8,6% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,7%

Salg af tjenesteydelser med videre 10,4% 12,1% 11,6% 12,1% 12,4% 13,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 11,9%

Nettoomsætning 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Personaleomkostninger -24,6% -27,1% -28,9% -30,4% -29,3% -31,6% -32,0% -28,6% -28,6% -28,6% -28,6% -28,6% -28,6% -28,6% -28,6% -28,6% -28,6% -28,6%

Eksterne omkostninger -17,1% -24,4% -17,0% -16,4% -18,7% -16,5% -16,0% -18,3% -18,3% -18,3% -18,3% -18,3% -18,3% -18,3% -18,3% -18,3% -18,3% -18,3%

EBITDA 58,3% 48,5% 54,1% 53,3% 52,0% 51,9%

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver -19,2% -13,1% -11,3% -12,1% -12,6% -16,1% -17,0% -14,0% -14,0% -12,0% -12,0% -12,0% -12,0% -12,0% -12,0% -12,0% -12,0% -14,1%

Driftsoverskud fra salg (før skat) EBIT 39,2% 35,5% 42,8% 41,1% 39,4% 35,8%

Skat på driftsoverskud fra salg: -9,0% -6,7% -10,4% -8,2% -8,7% -7,0%

Skattefordel af renteomkostninger (NFF) -2,2% -2,2% -1,6% -1,1% -1,3% -2,1%

Driftsoverskud fra salg (efter skat) 28,0% 26,6% 30,8% 31,8% 29,4% 26,7%

Finansielle poster 2,1% 6,4% -2,7% 14,9% 0,1% -2,8%

Totalindkomst fra driften (Driftsoverskud) 30,0% 33,0% 28,1% 46,7% 29,5% 23,9%

Finansielle indtægter 1,7% 0,0% 0,9% 1,0% 0,6% 0,6% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%

Finansielle omkostninger -9,0% -7,8% -6,5% -5,5% -5,8% -8,9% -7,3% -7,3% -7,3% -7,3% -7,3% -7,3% -7,3% -7,3% -7,3% -7,3% -7,3% -7,3%

Netto finansielle omkostninger/indtægter før skat - Net financial expenses pre tax -7,3% -7,8% -5,6% -4,5% -5,2% -8,3%

Skatteeffekt 2,2% 2,2% 1,6% 1,1% 1,3% 2,1%

Netto finansielle omkostninger/indtægter efter skat -Net financial expenses -5,1% -5,6% -4,0% -3,4% -3,9% -6,2%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Totalindkomst - Profit after tax incl fin. exp. 24,9% 27,4% 24,1% 43,3% 25,6% 17,6%

Historisk AOH 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gennemsnit

Omsætningshastighed 0,3585 0,3826 0,4116 0,4513 0,4802 0,4382 0,4204

Budgettering af NDA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nettoomsætning 3.068,94 3.222,39 3.383,51 3.569,60 3.765,93 3.935,39 4.073,13 4.195,33 4.321,19 4.450,82 4.584,35

Aktivernes omsætningshastighed 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42

Gns. Netto driftsaktiver 7.307,00 7.664,91 8.048,15 8.490,80 8.957,80 9.360,90 9.688,53 9.979,18 10.278,56 10.586,92 10.904,52

Ultimo netto driftsaktiver 7.485,95 7.856,53 8.269,48 8.724,30 9.159,35 9.524,71 9.833,86 10.128,87 10.432,74 10.745,72 10.904,52

Delta NDA 370,58 412,95 454,82 435,05 365,37 309,14 295,02 303,87 312,98 158,80 -10.904,52

Historisk finansiel gearing 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gennemsnit

Finansiel gearing 1,1629 1,1553 1,0462 0,8073 0,8711 1,0879 1,0218

Budgettering af netto finansielle aktiver 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Finansiel gearing 0,9000 0,9500 1,0000 1,0218 1,0218 1,0218 1,0218 1,0218 1,0218 1,0218 1,0218

Netto driftsaktiver 7.307 7.665 8.048 8.491 8.958 9.361 9.689 9.979 10.279 10.587 10.905

Netto finansielle aktiver 3.461 3.734 4.024 4.291 4.527 4.731 4.896 5.043 5.195 5.351 5.511

Delta NFA 272,98 289,89 267,08 236,01 203,72 165,58 146,89 151,30 155,84 160,52



EK 3.845,79 3.930,72 4.024,08 4.199,65 4.430,63 4.630,01 4.792,06 4.935,82 5.083,89 5.236,41 5.393,50

WACC : CAPM AKTIER 2005 2006 2007 2008 2009 Drivere 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

rf 0,0368 Antal aktier 7.848.070 7.848.070 7.848.070 7.848.070 7.848.070 Kortfristet aktiver 344,04 279,45 351,18 320,24 366,65 374,34 404,63

Selskabsspecifik risikotillæg på gæld (Rs) 0,0056 rm 0,0450 Nominel værdi 100 100 100 100 100 Kortfristet forpligtelser 213,00 250,00 284,50 343,60 325,00 475,30 369,60

Skatteprocenten 0,2500 Beta 0,2376 Kurs 1.875 1.920 2.315 1.120 1.225 Working Capital 131,04 29,45 66,68 -23,36 41,65 -100,97 35,03

Risikofri rente (rf) 0,0368 ke 0,0475 Børskurs (MDKK) 14.715 15.068 18.168 8.790 9.614 NWC 101,58 -37,23 90,05 -65,01 142,61 -135,99

FK's afkastkrav efter skat:Kg = (Rf+Rs)*(1-t) 0,0318 NFF 4.012 3.154 2.635 3.402 3.549 % revenue 4% -1% 3% -2% 5% -5%

Afkast på markedsportefølje (Rm) 0,0450 rf 0,0368 Gns. NWC 1%

Beta 0,2376 rs 0,0056 Gældsandel (%) 0,2142 0,1731 0,1267 0,2790 0,2696

EK's afkastkrav: Ke=Rf+Beta*(Rm-Rf) 0,0475 skat 0,2500 Egenkapitalandel (%) 0,7858 0,8269 0,8733 0,7210 0,7304

EK-andel 0,7304 kg 0,0318

WAAC 0,0433 CAPEX af nettoomsætning averge 23,18%

Long-term growth rate 0,03 NWC af netto oms 1%

DCF-model BASIS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nettoomsætning 2.485 2.738 2.884 2.925 3.114 2.923 3.069 3.222 3.384 3.570 3.766 3.935 4.073 4.195 4.321 4.451 4.584

EBIT 973,9 971,0 1.233,9 1.203,0 1.226,9 1.046,1 805,6 943,2 990,3 1.098,3 1.158,7 1.210,9 1.253,3 1.290,9 1.329,6 1.369,5 1.410,6

NOPLAT (EBIT (1-t)) 695 728 888 931 915 780 756 891 936 1.041 1.098 1.147 1.188 1.223 1.260 1.298 1.337

CAPEX 594,3 711,23 746,79 784,13 827,26 872,76 912,04 943,96 972,28 1001,44 1031,49 1062,43

NWC 18,18 19,09 20,05 21,15 22,31 23,32 24,13 24,86 25,60 26,37

FCFF 26,67 125,29 131,56 192,34 202,91 212,05 219,47 226,05 232,83 239,82

PV af FCFF 25,57 115,12 115,86 162,36 164,19 164,46 163,16 161,09 159,04 157,02 12.195,90

NVP af FCFF 13.583,77

NFF 3.549,13

Værdi af EK 10.034,64

Antal aktier 7.848,07

Værdi pr. aktie 1.278,61

Følsomhedsanalyse

Aktiekurs 1226,306776 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0%

WACC 4,37% 3,0% 887,37 1277,70 2058,36 4400,35 #DIV/0! -4967,59 -2625,61 -1844,95 -1454,62

Growth 3,00% 3,5% 608,65 832,86 1206,54 1953,91 4196,02 #DIV/0! -4772,41 -2530,30 -1782,93

4,0% 423,04 566,17 780,86 1138,69 1854,33 4001,27 #DIV/0! -4586,48 -2439,54

4,5% 290,64 388,56 525,64 731,26 1073,97 1759,38 3815,61 #DIV/0! -4409,32

5,0% 191,49 261,84 355,63 486,95 683,93 1012,22 1668,81 3638,58 #DIV/0!

5,5% 114,49 166,92 234,32 324,20 450,02 638,75 953,31 1582,41 3469,74
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Bilag 18. CPH – Budget og worst case valuation
Reformuleret resultatopgørelse (MDKK) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Trafikindtægter 1.319,7 1.435,1 1.454,3 1.512,8 1.675,9 1.566,3 1.474,26 1.430,03 1.387,13 1.345,52 1.305,15 1.331,26 1.357,88 1.385,04 1.412,74 1.440,99 1.469,81
Koncessionsindtægter 730,6 772,6 881,4 829,5 807,0 725,8 808,01 783,77 760,25 737,45 715,32 729,63 744,22 759,11 774,29 789,78 805,57
Lejeindtægter 176,6 200,2 213,5 229,7 243,1 251,7 212,63 206,25 200,07 194,07 188,24 192,01 195,85 199,77 203,76 207,84 211,99
Salg af tjenesteydelser med videre 258,4 330,5 334,6 352,6 387,5 379,0 340,21 330,01 320,11 310,50 301,19 307,21 313,36 319,62 326,02 332,54 339,19

Nettoomsætning 2.485 2.738 2.884 2.925 3.114 2.923 2.835 2.750 2.668 2.588 2.510 2.560 2.611 2.664 2.717 2.771 2.827

Personaleomkostninger (611,50) (741,20) (834,00) (888,30) (911,70) (923,70) (779,66) (756,27) (733,58) (711,57) (690,22) (704,03) (718,11) (732,47) (747,12) (762,06) (777,31)
Eksterne omkostninger (423,80) (668,40) (489,70) (478,80) (582,10) (481,90) (481,97) (467,51) (453,49) (439,88) (426,68) (435,22) (443,92) (452,80) (461,86) (471,09) (480,52)

EBITDA 1.450 1.329 1.560 1.558 1.620 1.517 1.573 1.526 1.480 1.436 1.393 1.421 1.449 1.478 1.508 1.538 1.569

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver (476,10) (357,80) (326,20) (354,50) (392,80) (471,10) (340,21) (330,01) (320,11) (310,50) (301,19) (307,21) (313,36) (319,62) (326,02) (332,54) (339,19)

Driftsoverskud fra salg (før skat) EBIT 973,9 971,0 1.233,9 1.203,0 1.226,9 1.046,1 1.233,3 1.196,3 1.160,4 1.125,6 1.091,8 1.113,6 1.135,9 1.158,6 1.181,8 1.205,4 1.229,6

Skat på driftsoverskud fra salg: (224,80) (183,10) (301,20) (239,10) (271,00) (205,20) (308,32) (299,07) (290,10) (281,39) (272,95) (278,41) (283,98) (289,66) (295,45) (301,36) (307,39)
Skattefordel af renteomkostninger (NFF) (54,36) (59,72) (44,91) (33,25) (40,53) (60,80) (28,35) (27,50) (26,68) (25,88) (25,10) (25,60) (26,11) (26,64) (27,17) (27,71) (28,27)

Driftsoverskud fra salg (efter skat) 695 728 888 931 915 780 897 870 844 818 794 810 826 842 859 876 894

Finansielle poster 51,40 175,60 (76,80) 436,00 2,80 (82,90) 56,03 56,03 56,03 56,03 56,03 56,03 56,03 56,03 56,03 56,03 56,03

Totalindkomst fra driften (Driftsoverskud) 746 904 811 1.367 918 697 953 926 900 874 850 866 882 898 915 932 950

Finansielle indtægter 41,90 0,50 27,00 29,20 18,50 17,40 28,35 27,50 26,68 25,88 25,10 25,60 26,11 26,64 27,17 27,71 28,27
Finansielle omkostninger (223,10) (213,80) (187,40) (162,20) (180,60) (260,60) (141,76) (137,50) (133,38) (129,38) (125,50) (128,01) (130,57) (133,18) (135,84) (138,56) (141,33)

Netto finansielle omkostninger/indtægter før skat (181,20) (213,30) (160,40) (133,00) (162,10) (243,20) (113,40) (110,00) (106,70) (103,50) (100,40) (102,40) (104,45) (106,54) (108,67) (110,85) (113,06)

Skatteeffekt 54,36 59,72 44,91 33,25 40,53 60,80 28,35 27,50 26,68 25,88 25,10 25,60 26,11 26,64 27,17 27,71 28,27

Netto finansielle omkostninger/indtægter efter skat (126,84) (153,58) (115,49) (99,75) (121,58) (182,40) (85,05) (82,50) (80,03) (77,63) (75,30) (76,80) (78,34) (79,91) (81,50) (83,13) (84,80)

Totalindkomst - Profit after tax incl fin. exp. 619,3 750,2 695,5 1.266,9 796,6 514,8 867,6 843,2 819,6 796,7 774,5 788,9 803,5 818,5 833,7 849,3 865,1

SKAT 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
OG 30% 33% 28% 47% 29% 24% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34%
ROE 19% 23% 20% 37% 23% 16% 24% 25% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26%
ROIC 11% 13% 12% 22% 14% 10% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
EBIT-margin 39% 35% 43% 41% 39% 36% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44%

VÆKST

Reformuleret resultatopgørelse (MDKK) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Trafikindtægter 8,7% 1,3% 4,0% 10,8% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Passagererark
Koncessionsindtægter 5,7% 14,1% -5,9% -2,7% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Tastet

Lejeindtægter 13,4% 6,6% 7,6% 5,8%
Salg af tjenesteydelser med videre 27,9% 1,2% 5,4% 9,9%

Nettoomsætning 10,2% 5,3% 1,4% 6,5% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Personaleomkostninger 21,2% 12,5% 6,5% 2,6%
Eksterne omkostninger 57,7% -26,7% -2,2% 21,6%

EBITDA -8,4% 17,4% -0,2% 4,0%

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver -24,8% -8,8% 8,7% 10,8%

Driftsoverskud fra salg (før skat) EBIT -0,3% 27,1% -2,5% 2,0%

Skat på driftsoverskud fra salg: -18,5% 64,5% -20,6% 13,3%
Skattefordel af renteomkostninger (NFF) 9,9% -24,8% -26,0% 21,9%

Driftsoverskud fra salg (efter skat) 4,8% 21,9% 4,8% -1,6%

Finansielle poster 241,6% -143,7% -667,7% -99,4%

Totalindkomst fra driften (Driftsoverskud) 21,1% -10,3% 68,5% -32,8%

Finansielle indtægter -98,8% 5300,0% 8,1% -36,6%
Finansielle omkostninger -4,2% -12,3% -13,4% 11,3%

Netto finansielle omkostninger/indtægter før skat - Net financial expenses pre tax 17,7% -24,8% -17,1% 21,9%

Skatteeffekt 9,9% -24,8% -26,0% 21,9%

Netto finansielle omkostninger/indtægter efter skat -Net financial expenses 21,1% -24,8% -13,6% 21,9%

Totalindkomst - Profit after tax incl fin. exp. 21,1% -7,3% 82,2% -37,1%

DÆKNINGSGRAD

Reformuleret resultatopgørelse (MDKK) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Trafikindtægter 53,1% 52,4% 50,4% 51,7% 53,8% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0%
Koncessionsindtægter 29,4% 28,2% 30,6% 28,4% 25,9% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% FORMEL
Lejeindtægter 7,1% 7,3% 7,4% 7,9% 7,8% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5%
Salg af tjenesteydelser med videre 10,4% 12,1% 11,6% 12,1% 12,4% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0%

Nettoomsætning 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Personaleomkostninger -24,6% -27,1% -28,9% -30,4% -29,3% -27,5% -27,5% -27,5% -27,5% -27,5% -27,5% -27,5% -27,5% -27,5% -27,5% -27,5% -27,5%
Eksterne omkostninger -17,1% -24,4% -17,0% -16,4% -18,7% -17,0% -17,0% -17,0% -17,0% -17,0% -17,0% -17,0% -17,0% -17,0% -17,0% -17,0% -17,0%

EBITDA 58,3% 48,5% 54,1% 53,3% 52,0%

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver -19,2% -13,1% -11,3% -12,1% -12,6% -12,0% -12,0% -12,0% -12,0% -12,0% -12,0% -12,0% -12,0% -12,0% -12,0% -12,0% -12,0%

Driftsoverskud fra salg (før skat) EBIT 39,2% 35,5% 42,8% 41,1% 39,4%

Skat på driftsoverskud fra salg: -9,0% -6,7% -10,4% -8,2% -8,7%
Skattefordel af renteomkostninger (NFF) -2,2% -2,2% -1,6% -1,1% -1,3%

Driftsoverskud fra salg (efter skat) 28,0% 26,6% 30,8% 31,8% 29,4%

Finansielle poster 2,1% 6,4% -2,7% 14,9% 0,1%

Totalindkomst fra driften (Driftsoverskud) 30,0% 33,0% 28,1% 46,7% 29,5%

Finansielle indtægter 1,7% 0,0% 0,9% 1,0% 0,6% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Finansielle omkostninger -9,0% -7,8% -6,5% -5,5% -5,8% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0%

Netto finansielle omkostninger/indtægter før skat - Net financial expenses pre tax -7,3% -7,8% -5,6% -4,5% -5,2%

Skatteeffekt 2,2% 2,2% 1,6% 1,1% 1,3%

Netto finansielle omkostninger/indtægter efter skat -Net financial expenses -5,1% -5,6% -4,0% -3,4% -3,9%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Totalindkomst - Profit after tax incl fin. exp. 24,9% 27,4% 24,1% 43,3% 25,6%

Historisk AOH 2004 2005 2006 2007 2008 2009Gennemsnit
Omsætningshastighed 0,3585 0,3826 0,4116 0,4513 0,4802 0,4382 0,4204

Budgettering af NDA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nettoomsætning 2.835,12 2.750,06 2.667,56 2.587,53 2.509,91 2.560,11 2.611,31 2.663,53 2.716,80 2.771,14 2.826,56
Aktivernes omsætningshastighed 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
Gns. Netto driftsaktiver 6.743,73 6.541,42 6.345,17 6.154,82 5.970,17 6.089,58 6.211,37 6.335,60 6.462,31 6.591,56 6.723,39
Ultimo netto driftsaktiver 6.642,57 6.443,30 6.250,00 6.062,50 6.029,88 6.150,47 6.273,48 6.398,95 6.526,93 6.657,47 6.723,39
Delta NDA -199,28 -193,30 -187,50 -32,62 120,60 123,01 125,47 127,98 130,54 65,92 -6.723,39

Historisk finansiel gearing 2004 2005 2006 2007 2008 2009Gennemsnit
Finansiel gearing 1,1629 1,1553 1,0462 0,8073 0,8711 1,0879 1,0218

Budgettering af netto finansielle aktiver 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Finansiel gearing 0,9000 0,9500 1,0000 1,0218 1,0218 1,0218 1,0218 1,0218 1,0218 1,0218 1,0218
Netto driftsaktiver 6.744 6.541 6.345 6.155 5.970 6.090 6.211 6.336 6.462 6.592 6.723
Netto finansielle aktiver 3.194 3.187 3.173 3.111 3.017 3.078 3.139 3.202 3.266 3.331 3.398
Delta NFA -7,55 -14,26 -62,01 -93,32 60,35 61,55 62,78 64,04 65,32 66,63

EK 3.549,33 3.354,57 3.172,59 3.044,24 2.952,92 3.011,97 3.072,21 3.133,66 3.196,33 3.260,26 3.325,46

WACC : CAPM AKTIER 2005 2006 2007 2008 2009 Drivere 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

rf 0,0368 Antal aktier 7.848.070 7.848.070 7.848.070 7.848.070 7.848.070 Kortfristet aktiver 344,04 279,45 351,18 320,24 366,65 374,34 404,63
Selskabsspecifik risikotillæg på gæld (Rs) 0,0056 rm 0,0450 Nominel værdi 100 100 100 100 100 Kortfristet forpligtelser 213,00 250,00 284,50 343,60 325,00 475,30 369,60
Skatteprocenten 0,2500 Beta 0,2376 Kurs 1.875 1.920 2.315 1.120 1.225 Working Capital 131,04 29,45 66,68 -23,36 41,65 -100,97 35,03
Risikofri rente (rf) 0,0368 ke 0,0475 Børskurs (MDKK) 14.715 15.068 18.168 8.790 9.614 NWC 101,58 -37,23 90,05 -65,01 142,61 -135,99
FK's afkastkrav efter skat:Kg = (Rf+Rs)*(1-t) 0,0318 NFF 4.012 3.154 2.635 3.402 3.549 % revenue 4% -1% 3% -2% 5% -5%

Afkast på markedsportefølje (Rm) 0,0450 rf 0,0368
Beta 0,2376 rs 0,0056 Gældsandel (%) 0,2142 0,1731 0,1267 0,2790 0,2696
EK's afkastkrav: Ke=Rf+Beta*(Rm-Rf) 0,0475 skat 0,2500 Egenkapitalandel (%) 0,7858 0,8269 0,8733 0,7210 0,7304
EK-andel 0,7304 kg 0,0318

WAAC 0,0433 CAPEX af nettoomsætning averge 23,18%
Long-term growth rate 0,03 NWC af nettoomsætning 1%

DCF-model WORST CASE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nettoomsætning 2.485 2.738 2.884 2.925 3.114 2.923 2.835 2.750 2.668 2.588 2.510 2.560 2.611 2.664 2.717 2.771 2.827
EBIT 973,9 971,0 1.233,9 1.203,0 1.226,9 1.046,1 925,0 897,2 870,3 844,2 818,9 835,2 851,9 869,0 886,4 904,1 922,2
NOPLAT (EBIT (1-t)) 695 728 888 931 915 780 897 870 844 818 794 810 826 842 859 876 894
CAPEX 594,3 657,04 637,33 618,21 599,67 581,68 593,31 605,18 617,28 629,62 642,22 655,06
NWC 28,35 27,50 26,68 25,88 25,10 25,60 26,11 26,64 27,17 27,71
FCFF 211,21 204,87 198,73 192,77 186,98 190,72 194,54 198,43 202,40 206,44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PV af FCFF 202,45 188,24 175,02 162,73 151,30 147,93 144,63 141,40 138,25 135,17 10.498,6926

NVP af FCFF 12.085,80
NFF 3.549,13
Værdi af EK 8.536,67
Værdi pr. aktie 1.087,74
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Bilag 19. CPH – Budget og best case valuation
Reformuleret resultatopgørelse (MDKK) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Trafikindtægter 1.319,7 1.435,1 1.454,3 1.512,8 1.675,9 1.566,3 1.633,85 1.756,38 1.888,11 2.029,72 2.181,95 2.345,60 2.462,88 2.561,39 2.638,23 2.717,38 2.798,90
Koncessionsindtægter 730,6 772,6 881,4 829,5 807,0 725,8 895,47 962,63 1.034,83 1.112,44 1.195,88 1.285,57 1.349,85 1.403,84 1.445,95 1.489,33 1.534,01
Lejeindtægter 176,6 200,2 213,5 229,7 243,1 251,7 235,65 253,32 272,32 292,75 314,70 338,31 355,22 369,43 380,51 391,93 403,69
Salg af tjenesteydelser med videre 258,4 330,5 334,6 352,6 387,5 379,0 377,04 405,32 435,72 468,40 503,53 541,29 568,36 591,09 608,82 627,09 645,90

Nettoomsætning 2.485 2.738 2.884 2.925 3.114 2.923 3.142 3.378 3.631 3.903 4.196 4.511 4.736 4.926 5.074 5.226 5.383

Personaleomkostninger (611,50) (741,20) (834,00) (888,30) (911,70) (923,70) (864,05) (928,86) (998,52) (1.073,41) (1.153,92) (1.240,46) (1.302,48) (1.354,58) (1.395,22) (1.437,08) (1.480,19)
Eksterne omkostninger (423,80) (668,40) (489,70) (478,80) (582,10) (481,90) (534,14) (574,20) (617,27) (663,56) (713,33) (766,83) (805,17) (837,38) (862,50) (888,37) (915,03)

EBITDA 1.450 1.329 1.560 1.558 1.620 1.517 1.744 1.875 2.015 2.166 2.329 2.503 2.629 2.734 2.816 2.900 2.987

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver (476,10) (357,80) (326,20) (354,50) (392,80) (471,10) (377,04) (405,32) (435,72) (468,40) (503,53) (541,29) (568,36) (591,09) (608,82) (627,09) (645,90)

Driftsoverskud fra salg (før skat) EBIT 973,9 971,0 1.233,9 1.203,0 1.226,9 1.046,1 1.366,8 1.469,3 1.579,5 1.697,9 1.825,3 1.962,2 2.060,3 2.142,7 2.207,0 2.273,2 2.341,4

Skat på driftsoverskud fra salg: (224,80) (183,10) (301,20) (239,10) (271,00) (205,20) (341,69) (367,32) (394,87) (424,48) (456,32) (490,55) (515,07) (535,68) (551,75) (568,30) (585,35)
Skattefordel af renteomkostninger (NFF) (54,36) (59,72) (44,91) (33,25) (40,53) (60,80) (31,42) (33,78) (36,31) (39,03) (41,96) (45,11) (47,36) (49,26) (50,74) (52,26) (53,83)

Driftsoverskud fra salg (efter skat) 695 728 888 931 915 780 994 1.068 1.148 1.234 1.327 1.427 1.498 1.558 1.605 1.653 1.702

Finansielle poster 51,40 175,60 (76,80) 436,00 2,80 (82,90) 56,03 56,03 56,03 56,03 56,03 56,03 56,03 56,03 56,03 56,03 56,03

Totalindkomst fra driften (Driftsoverskud) 746 904 811 1.367 918 697 1.050 1.124 1.204 1.290 1.383 1.483 1.554 1.614 1.661 1.709 1.758

Finansielle indtægter 41,90 0,50 27,00 29,20 18,50 17,40 31,42 33,78 36,31 39,03 41,96 45,11 47,36 49,26 50,74 52,26 53,83
Finansielle omkostninger (223,10) (213,80) (187,40) (162,20) (180,60) (260,60) (157,10) (168,88) (181,55) (195,17) (209,80) (225,54) (236,81) (246,29) (253,68) (261,29) (269,13)

Netto finansielle omkostninger/indtægter før skat (181,20) (213,30) (160,40) (133,00) (162,10) (243,20) (125,68) (135,11) (145,24) (156,13) (167,84) (180,43) (189,45) (197,03) (202,94) (209,03) (215,30)

Skatteeffekt 54,36 59,72 44,91 33,25 40,53 60,80 31,42 33,78 36,31 39,03 41,96 45,11 47,36 49,26 50,74 52,26 53,83

Netto finansielle omkostninger/indtægter efter skat (126,84) (153,58) (115,49) (99,75) (121,58) (182,40) (94,26) (101,33) (108,93) (117,10) (125,88) (135,32) (142,09) (147,77) (152,21) (156,77) (161,48)

Totalindkomst - Profit after tax incl fin. exp. 619,3 750,2 695,5 1.266,9 796,6 514,8 955,4 1.022,9 1.095,4 1.173,4 1.257,2 1.347,2 1.411,8 1.466,0 1.508,3 1.551,9 1.596,8

SKAT 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
OG 30% 33% 28% 47% 29% 24% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%
ROE 19% 23% 20% 37% 23% 16% 24% 25% 25% 26% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
ROIC 11% 13% 12% 22% 14% 10% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
EBIT-margin 39% 35% 43% 41% 39% 36% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44%

VÆKST

Reformuleret resultatopgørelse (MDKK) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Trafikindtægter 8,7% 1,3% 4,0% 10,8% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 5,0% 4,0% 3,0% 3,0% 3,0% Passagererark
Koncessionsindtægter 5,7% 14,1% -5,9% -2,7% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 5,0% 4,0% 3,0% 3,0% 3,0% Tastet

Lejeindtægter 13,4% 6,6% 7,6% 5,8%
Salg af tjenesteydelser med videre 27,9% 1,2% 5,4% 9,9%

Nettoomsætning 10,2% 5,3% 1,4% 6,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 5,0% 4,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Personaleomkostninger 21,2% 12,5% 6,5% 2,6%
Eksterne omkostninger 57,7% -26,7% -2,2% 21,6%

EBITDA -8,4% 17,4% -0,2% 4,0%

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver -24,8% -8,8% 8,7% 10,8%

Driftsoverskud fra salg (før skat) EBIT -0,3% 27,1% -2,5% 2,0%

Skat på driftsoverskud fra salg: -18,5% 64,5% -20,6% 13,3%
Skattefordel af renteomkostninger (NFF) 9,9% -24,8% -26,0% 21,9%

Driftsoverskud fra salg (efter skat) 4,8% 21,9% 4,8% -1,6%

Finansielle poster 241,6% -143,7% -667,7% -99,4%

Totalindkomst fra driften (Driftsoverskud) 21,1% -10,3% 68,5% -32,8%

Finansielle indtægter -98,8% 5300,0% 8,1% -36,6%
Finansielle omkostninger -4,2% -12,3% -13,4% 11,3%

Netto finansielle omkostninger/indtægter før skat - Net financial expenses pre tax 17,7% -24,8% -17,1% 21,9%

Skatteeffekt 9,9% -24,8% -26,0% 21,9%

Netto finansielle omkostninger/indtægter efter skat -Net financial expenses 21,1% -24,8% -13,6% 21,9%

Totalindkomst - Profit after tax incl fin. exp. 21,1% -7,3% 82,2% -37,1%

DÆKNINGSGRAD

Reformuleret resultatopgørelse (MDKK) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Trafikindtægter 53,1% 52,4% 50,4% 51,7% 53,8% 53,6% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0% 52,0%
Koncessionsindtægter 29,4% 28,2% 30,6% 28,4% 25,9% 24,8% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% FORMEL
Lejeindtægter 7,1% 7,3% 7,4% 7,9% 7,8% 8,6% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5%
Salg af tjenesteydelser med videre 10,4% 12,1% 11,6% 12,1% 12,4% 13,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0%

Nettoomsætning 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Personaleomkostninger -24,6% -27,1% -28,9% -30,4% -29,3% -31,6% -27,5% -27,5% -27,5% -27,5% -27,5% -27,5% -27,5% -27,5% -27,5% -27,5% -27,5%
Eksterne omkostninger -17,1% -24,4% -17,0% -16,4% -18,7% -16,5% -17,0% -17,0% -17,0% -17,0% -17,0% -17,0% -17,0% -17,0% -17,0% -17,0% -17,0%

EBITDA 58,3% 48,5% 54,1% 53,3% 52,0% 51,9%

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver -19,2% -13,1% -11,3% -12,1% -12,6% -16,1% -12,0% -12,0% -12,0% -12,0% -12,0% -12,0% -12,0% -12,0% -12,0% -12,0% -12,0%

Driftsoverskud fra salg (før skat) EBIT 39,2% 35,5% 42,8% 41,1% 39,4% 35,8%

Skat på driftsoverskud fra salg: -9,0% -6,7% -10,4% -8,2% -8,7% -7,0%
Skattefordel af renteomkostninger (NFF) -2,2% -2,2% -1,6% -1,1% -1,3% -2,1%

Driftsoverskud fra salg (efter skat) 28,0% 26,6% 30,8% 31,8% 29,4% 26,7%

Finansielle poster 2,1% 6,4% -2,7% 14,9% 0,1% -2,8%

Totalindkomst fra driften (Driftsoverskud) 30,0% 33,0% 28,1% 46,7% 29,5% 23,9%

Finansielle indtægter 1,7% 0,0% 0,9% 1,0% 0,6% 0,6% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Finansielle omkostninger -9,0% -7,8% -6,5% -5,5% -5,8% -8,9% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0%

Netto finansielle omkostninger/indtægter før skat - Net financial expenses pre tax -7,3% -7,8% -5,6% -4,5% -5,2% -8,3%

Skatteeffekt 2,2% 2,2% 1,6% 1,1% 1,3% 2,1%

Netto finansielle omkostninger/indtægter efter skat -Net financial expenses -5,1% -5,6% -4,0% -3,4% -3,9% -6,2%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Totalindkomst - Profit after tax incl fin. exp. 24,9% 27,4% 24,1% 43,3% 25,6% 17,6%

Historisk AOH 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gennemsnit
Omsætningshastighed 0,3585 0,3826 0,4116 0,4513 0,4802 0,4382 0,4204

Budgettering af NDA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nettoomsætning 3.142,01 3.377,66 3.630,99 3.903,31 4.196,06 4.510,76 4.736,30 4.925,75 5.073,52 5.225,73 5.382,50
Aktivernes omsætningshastighed 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
Gns. Netto driftsaktiver 7.473,72 8.034,25 8.636,82 9.284,58 9.980,92 10.729,49 11.265,97 11.716,61 12.068,10 12.430,15 12.803,05
Ultimo netto driftsaktiver 7.753,98 8.335,53 8.960,70 9.632,75 10.355,21 10.997,73 11.491,29 11.892,35 12.249,13 12.616,60 12.803,05
Delta NDA 581,55 625,17 672,05 722,46 642,52 493,56 401,07 356,77 367,47 186,45 -12.803,05

Historisk finansiel gearing 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gennemsnit
Finansiel gearing 1,1629 1,1553 1,0462 0,8073 0,8711 1,0879 1,0218

Budgettering af netto finansielle aktiver 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Finansiel gearing 0,9000 0,9500 1,0000 1,0218 1,0218 1,0218 1,0218 1,0218 1,0218 1,0218 1,0218
Netto driftsaktiver 7.474 8.034 8.637 9.285 9.981 10.729 11.266 11.717 12.068 12.430 12.803
Netto finansielle aktiver 3.540 3.914 4.318 4.692 5.044 5.423 5.694 5.921 6.099 6.282 6.471
Delta NFA 373,94 404,29 373,91 351,92 378,32 271,13 227,75 177,64 182,97 188,46

EK 3.933,54 4.120,13 4.318,41 4.592,26 4.936,68 5.306,93 5.572,28 5.795,17 5.969,02 6.148,09 6.332,53

WACC : CAPM AKTIER 2005 2006 2007 2008 2009 Drivere 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

rf 0,0368 Antal aktier 7.848.070 7.848.070 7.848.070 7.848.070 7.848.070 Kortfristet aktiver 344,04 279,45 351,18 320,24 366,65 374,34 404,63
Selskabsspecifik risikotillæg på gæld (Rs) 0,0056 rm 0,0450 Nominel værdi 100 100 100 100 100 Kortfristet forpligtelser 213,00 250,00 284,50 343,60 325,00 475,30 369,60
Skatteprocenten 0,2500 Beta 0,2376 Kurs 1.875 1.920 2.315 1.120 1.225 Working Capital 131,04 29,45 66,68 -23,36 41,65 -100,97 35,03
Risikofri rente (rf) 0,0368 ke 0,0475 Børskurs (MDKK) 14.715 15.068 18.168 8.790 9.614 NWC 101,58 -37,23 90,05 -65,01 142,61 -135,99
FK's afkastkrav efter skat:Kg = (Rf+Rs)*(1-t) 0,0318 NFF 4.012 3.154 2.635 3.402 3.549 % revenue 4% -1% 3% -2% 5% -5%

Afkast på markedsportefølje (Rm) 0,0450 rf 0,0368
Beta 0,2376 rs 0,0056 Gældsandel (%) 0,2142 0,1731 0,1267 0,2790 0,2696
EK's afkastkrav: Ke=Rf+Beta*(Rm-Rf) 0,0475 skat 0,2500 Egenkapitalandel (%) 0,7858 0,8269 0,8733 0,7210 0,7304
EK-andel 0,7304 kg 0,0318

WAAC 0,0433 CAPEX af nettoomsætning averge 23,18%
Long-term growth rate 0,03 NWC af nettoomsætning 1%

DCF-model BEST CASE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nettoomsætning 2.485 2.738 2.884 2.925 3.114 2.923 3.142 3.378 3.631 3.903 4.196 4.511 4.736 4.926 5.074 5.226 5.383
EBIT 973,9 971,0 1.233,9 1.203,0 1.226,9 1.046,1 1.025,1 1.102,0 1.184,6 1.273,5 1.369,0 1.471,6 1.545,2 1.607,0 1.655,2 1.704,9 1.756,0
NOPLAT (EBIT (1-t)) 695 728 888 931 915 780 994 1.068 1.148 1.234 1.327 1.427 1.498 1.558 1.605 1.653 1.702
CAPEX 594,3 728,17 782,78 841,49 904,60 972,44 1045,38 1097,65 1141,55 1175,80 1211,07 1247,41
NWC 31,42 33,78 36,31 39,03 41,96 45,11 47,36 49,26 50,74 52,26
FCFF 234,07 251,63 270,50 290,79 312,60 336,04 352,85 366,96 377,97 389,31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PV af FCFF 224,37 231,19 238,23 245,47 252,94 260,64 262,32 261,50 258,18 254,90 19.798,1022

NVP af FCFF 22.287,84
NFF 3.549,13
Værdi af EK 18.738,71
Værdi pr. aktie 2.387,68



Bilag 20. Benchmark - nøgletal
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Antallet passagerer (PAX)

CPH 19.034,6 19.981,9 20.877,5 21.409,5 21.530,0 19.715,5

LFV 27.560,0 28.836,6 29.600,8 30.112,9 30.263,6 27.100,0

OSL 14.865,0 15.896,0 17.672,0 19.044,0 19.344,0 18.000,0

AMS 42.541,0 44.163,0 46.066,0 47.795,0 47.430,0 43.500,0

ARN 16.253,9 17.101,5 17.539,4 17.912,9 18.136,1 16.064,0

Investeret kapital gns

CPH 6.746,6 7.174,1 6.447,5 5.964,7 6.311,9 6.680,5

LFV 12.851,0 12.131,0 11.808,5 12.071,0 12.114,5

OSL 7.771,6 7.503,0 7.182,3 6.902,9 6.517,3

AMS 3.093.667,5 3.084.167,5 3.270.441,0 3.615.463,5 4.160.752,0

NOPLAT

CPH 694,7 728,2 887,8 930,7 915,4 780,1

LFV 365,8 391,0 526,3 587,5 285,1

OSL 463,1 641,1 930,7 994,4 1.031,0

AMS 169.254,0 203.696,5 216.736,1 295.459,6 219.135,0

ROIC

CPH 10,8% 12,6% 11,6% 22,0% 14,2% 10,5%

LFV 2,8% 3,2% 4,5% 4,9% 2,4%

OSL 6,0% 8,5% 13,0% 14,4% 15,8%

AMS 5,5% 6,6% 6,6% 8,2% 5,3%

ROE

CPH 19,3% 22,6% 20,3% 36,9% 23,0% 16,1%

LFV 2,9% 5,3% 9,2% -13,8% 3,3%

OSL 16,3% 35,6% 60,2% 70,4% 78,3%

AMS 7,4% 8,7% 19,5% 10,7% 6,5%

AOH

CPH 35,9% 38,3% 41,2% 45,1% 48,0% 43,8%



LFV 37,3% 37,5% 40,4% 42,5% 45,2%

OSL 20,5% 23,8% 29,6% 32,3% 34,5%

AMS 25,8% 26,7% 27,4% 29,8% 24,2%

NOPLAT/Omsætning

CPH 28,0% 26,6% 30,8% 31,8% 29,4% 26,7%

LFV 6,3% 6,9% 8,8% 9,4% 4,5%

OSL 21,1% 25,3% 29,8% 29,6% 28,8%

AMS 18,6% 21,0% 20,1% 23,4% 18,6%

EBIT-margin
(EBIT/omsætning)

CPH 39,2% 35,5% 42,8% 41,1% 39,4% 35,8%

LFV 8,7% 9,6% 12,2% 13,0% 6,2%

OSL 29,3% 35,1% 41,4% 41,0% 39,9%

AMS 28,4% 32,1% 29,4% 33,3% 25,0%

Omsætning/PAX (DKK)

CPH 130,57 137,04 138,13 136,60 144,61 148,25

LFV 174,25 156,60 166,61 164,40 143,75

OSL 133,17 149,04 159,98 165,19 140,32

ARN 106,19 95,70 108,50 100,90 74,56

Omkostninger/PAX (DKK)

CPH 54,39 70,54 63,40 63,85 69,38 71,29

LFV 124,50 108,71 112,92 112,64 100,54

OSL 64,12 65,73 67,26 71,39 63,11

AMS 87.179,86 84.017,84 96.877,34 104.567,45 111.425,19

EBIT/PAX

CPH 51,16 48,59 59,10 56,19 56,99 53,06



LFV 15,21 14,96 20,37 21,39 8,90

OSL 39,04 52,34 66,21 67,81 56,05

AMS 45.180,59 52.535,35 51.211,32 65.476,26 46.205,50

OG

CPH 30,0% 33,0% 28,1% 48,7% 29,5% 23,9%

LFV 28,6% 30,6% 32,2% 31,5% 30,1%

OSL 51,9% 55,9% 58,0% 56,8% 55,0%

AMS 45,2% 48,7% 44,4% 46,8% 39,7%

r

CPH 3,4% 4,0% 3,2% 3,4% 4,0% 5,2%



Bilag 21. CPH – nøgletal

Nøgletal 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Totalindkomst (TI) 619,3 750,2 695,5 1.324,4 797,3 515,1

Totalindkomst fra drift (DO) 746,1 903,8 811,0 1.424,2 918,9 697,5

Gennemsnitlig egenkapital (Gns. EK) 3.321,2 3.424,3 3.585,6 3.464,9 3.193,1 3.190,6

Gennemsnitlige netto driftsaktiver (Gns. NDA) 6.931,6 7.158,1 7.006,9 6.480,0 6.483,3 6.669,8

Netto finansielle indtægter (NFI) -181,2 -213,3 -160,4 -133,0 -162,1 -243,2
Gennemsnitlige netto finansielle forpligtelser (Gns.
NFF) 3.726,8 3.836,9 3.582,6 2.894,4 3.018,4 3.475,3

Nettoomsætning 2.485,3 2.738,4 2.883,8 2.924,6 3.113,5 2.922,8

Rentabilitetsmål 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Egenkapitalens forrentning (ROE) 19,3% 22,6% 20,3% 36,9% 23,0% 16,1%

Afkast på investeret kapital (ROIC) 10,8% 12,6% 11,6% 22,0% 14,2% 10,5%

r 3,4% 4,0% 3,2% 3,4% 4,0% 5,2%

Spread (SPREAD) 7,4% 8,6% 8,4% 18,5% 10,1% 5,2%

Finansiel gearing (FGEAR) 1,16 1,16 1,05 0,81 0,87 1,09

Aktivernes omsætningshastighed (1/AOH) 2,79 2,61 2,43 2,22 2,08 2,28

Overskudsgrad (OG) 30,0% 33,0% 28,1% 48,7% 29,5% 23,9%

Overskudsgrad fra salg(OG salg) 28,0% 26,6% 30,8% 33,8% 29,4% 26,7%

Overskudsgrad fr andre poster (OG andet) 2,1% 6,4% -2,7% 14,9% 0,1% -2,8%

Kontrol af ROE (ROE) 19,3% 22,6% 20,3% 36,9% 23,0% 16,1%

Finansiel gearing 2004 2005 2006 2007 2008 2009

r 3,40% 4,00% 3,22% 3,45% 4,03% 0,00%

FGEARgns 1,16 1,16 1,05 0,81 0,87 1,09

SPREAD 7,36% 8,62% 8,35% 18,53% 10,15% 5,21%

Effekt af finansiel gearing FGEAR = ROE - ROIC 8,56% 9,96% 8,74% 14,96% 8,84% 5,67%

Omsætningshastigheder 2004 2005 2006 2007 2008 2009

AOH 0,36 0,38 0,41 0,45 0,48 0,44

Immaterielle aktiver 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,05

Materielle aktiver 2,47 2,27 2,25 2,34 2,31 2,55

Finansielle anlægsaktiver 0,63 0,63 0,46 0,17 0,06 0,05

Tilgodehavender fra salg 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10

Andre driftsaktiver 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03

3,24 3,03 2,84 2,65 2,52 2,79

Hensættelser -0,36 -0,32 -0,31 -0,31 -0,31 -0,36

Leverandører af varer og tjenesteydelser -0,05 -0,06 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07

Andre driftsforpligtelser -0,04 -0,03 -0,04 -0,04 -0,06 -0,07

(1/AOH) 2,79 2,61 2,43 2,22 2,08 2,28



Arbejdsdriftskapital -0,45 -0,42 -0,42 -0,43 -0,45 -0,50

Langsigtet NDA 3,24 3,03 2,84 2,65 2,52 2,78

(1/AOH) 2,79 2,61 2,43 2,22 2,08 2,28

Kontrol 2,79 2,61 2,43 2,22 2,08 2,28

2004 2005 2006 2007 2008 2009

NFF 3.662 4.012 3.154 2.635 3.402 3.549

EK 3.231 3.412 3.437 3.734 3.196 3.194

6.893 7.423 6.590 6.370 6.597 6.743

Kapitalstruktur 2004 2005 2006 2007 2008 2009

NFF 53% 54% 48% 41% 52% 53%

EK 47% 46% 52% 59% 48% 47%

NDA 2,79 2,61 2,43 2,22 2,08 2,28

DA 3,24 3,03 2,84 2,65 2,52 2,78

DF (0,45) (0,42) (0,42) (0,44) (0,44) (0,50)

NØGLETAL 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ROICgns (AG(NDA)) 0,108 0,126 0,116 0,220 0,142 0,105

SPREAD 7,36% 8,62% 8,35% 18,53% 10,15% 5,21%

r 3,40% 4,00% 3,22% 3,45% 4,03% 5,25%

ROE 19,32% 22,59% 20,31% 36,94% 23,01% 16,12%

OGsalg før skat 39,19% 35,46% 42,79% 41,13% 39,41% 35,79%

FGEAR 1,163 1,155 1,046 0,807 0,871 1,088

ROE -kontrol 0,193 0,226 0,203 0,369 0,230 0,161

Vækstdrivere 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Overskudsgrad (OG) 30,0% 33,0% 28,1% 48,7% 29,5% 23,9%

Overskudsgrad fra salg(OG salg) 28,0% 26,6% 30,8% 33,8% 29,4% 26,7%
Overskudsgrad fr andre poster (OG
andet) 2,1% 6,4% -2,7% 14,9% 0,1% -2,8%

ROE 19,3% 22,6% 20,3% 36,9% 23,0% 16,1%

ROIC 10,8% 12,6% 11,6% 22,0% 14,2% 10,5%

AOH 0,359 0,383 0,412 0,451 0,480 0,438

Effekt af finansiel gearing

Driftsmæssig risiko 2004 2005 2006 2007 2008 2009

OG risiko (DO/osmætning) 28,0% 26,6% 30,8% 33,8% 29,4% 26,7%

AOH risiko (Omsætning/NDA) 0,36 0,38 0,41 0,45 0,48 0,44

DGEAR-risiko (DF/NDA) 0,17 0,15 0,19 0,20 0,22 0,22



Bilag 22. Valutakurser

31-12-
2004

31-12-
2005

31-12-
2006

31-12-
2007

31-12-
2008

31-12-
2009

DKK/SEK 0,8250 0,7946 0,8247 0,7892 0,6804 0,7228

DKK/NOK 0,9023 0,9343 0,9051 0,9351 0,7572 0,8942

DKK/EURO 7,4381 7,4605 7,4560 7,4566 7,4506 7,4415

Kilde

http://nationalbanken.statistikbank.dk/nbf/100250


