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Executive Summary

The main purpose of the dissertation is to determine the value of SAS AB as a company with its primary

operations in the Nordic region. Through analysis, the dissertation will further identify the drivers that have a

significant effect on the value of the ongoing restructuring.

Through recent years, SAS AB has shown bad results, and in connection hereof it has been necessary to make

a capital contribution in order to maintain future operations. As a further action, SAS has initiated the

retrenchment program Core SAS, improved profitability in operations and SAS expects further positive effects

in the future.

With a sector that is materially affected by macroeconomic factors as well as by fierce competition, the

dissertation has analyzed both the surrounding environment and SAS internally in order to establish the basis

for the future expectations, and thereby SAS’ value.

In the strategic analysis, PEST-analysis, Porters Five Forces and Porters Generic Strategies are used to identify

the influence of the surrounding environment on aviation and SAS’ ability to operate herein. In this

connection, the significant factors are defined as being the close relation between development of GDP and the

number of sold seats per kilometer (RPK). Further, the distribution between Premium and Leisure tickets is

examined and thereby the earnings - Yield. At the cutoff date 17 August 2011, expectations for the future are

positive, which is converted into an expectation of increased RPK and Yield. Through SAS’ cost saving

strategy, the dissertation finds future reductions in Unit Cost. SAS is defined as ”Stuck-in-the- middle” as they

attempt to deliver a product that they cannot live up to, and this has an effect on SAS’ reputation and their

competitive strength. Through the financial analysis, the correlation between the utilized KPIs and the

profitability in aviation is analyzed. SAS’ approach of cost saving is assessed as the only solution, as increases

in both Yield and ASK result in reduced Load Factor, which in the end results in declining RASK compared to

Unit Cost.

The financial analysis examines the material items in SAS’ financial statements in order to forecast the future

effects of the IAS 19 conversion, fleet structure and the accounting treatment of leasing, respectively. With an

analysis of future CAPEX needs and risks of lawsuits, it gives the dissertation an off-set for preparation of

budget and hereafter an estimation of SAS’ future free cash flow.

The determination of value is based on three different theories as the determination is made with the capital

based model, the relative values model and the substantive value model. All three theories use the results

discovered in the previous sections. The conclusion of the objective determination of value is that SAS, if

future operations can be maintained, is determined at between SEK/Share 12.62 and 13.33, and in case of

immediate liquidation at a value of SEK/Share 2,29.
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1. Indledning

I et moderne samfund tager man luftfartsindustrien for givet, det er en integreret del af infrastrukturen. Men,

hvad mange ikke tænker over er, hvor svært det er at holde luftfartsselskaberne kørende, og at deres værdi er

meget volatil.

I Skandinavien kender alle ”vores” luftfartsselskab SAS, men den almene borger kender ikke så meget til de

problemer, SAS har haft i de seneste år. SAS har været nødt til at tilpasse deres strategi for derigennem at

kunne konkurrere med lavprisselskaberne, som de seneste år har gjort et væsentligt indtog på markedet.

Seneste strategi fra SAS hedder Core SAS og er den mest ambitiøse og radikale hidtil.

SAS realiserede i 2009 et underskud på Mia SEK 2,947 og i 2010 et underskud på Mia SEK 2,218. Dette

sammenholdt med nødvendige kapitalindsprøjtninger i både 2009 og 2010 på hhv. Mia SEK 5,757 og 4,960

har understreget, at monopol og storhedstiden er ovre, og at SAS har skullet tilpasse sig den frie

konkurrence, som luftfartsindustrien med tiden er blevet underlagt.

Core SAS er derfor et resultat af en erkendelse om, at der skal strammes op, hvis SAS fortsat skal eksistere

og drive luftfartsvirksomhed. Afhandlingen finder det derfor relevant, om planen reelt er blevet eksekveret,

og hvorvidt den har haft den positive effekt, den var tiltænkt at skulle have.

Ud over de kontrollerbare omstændigheder som er omfattet af Core SAS strategien, så er luftfartsbranchen

yderst konjunkturfølsom, hvilket gør det interessant at se på hvilke mekanismer fra omverdenen, der har

væsentlig indflydelse på SAS’ værdi.

Afhandlingen vil derfor behandle effekterne af Core SAS samt de hhv. makroøkonomiske og

konkurrencemæssige forhold, som både giver muligheder og trusler for et luftfartsselskab, der driver

virksomhed i Skandinavien. Disse vil blive omdannet til forventninger om fremtidige performances, hvilke

vil danne grundlag for budgettering af SAS’ fremtidige resultater.

Som tilføjelse til de strategiske dispositioner, så vil afhandlingen analysere SAS’ regnskab, for herigennem

af identificer de poster, der er væsentlige for SAS’ værdi, og derved de regnskabsposter investorerne skal

være opmærksomme på i forbindelse med deres købsovervejelser.

Analysen vil tage sit afsæt i en aktionærs synspunkt, idet der ses bort for virksomhedsopkøb samt de afledte

synergier. Det ville unægtelig give en anden værdiansættelse, men dette agtes behandlet i perspektiveringen

og ikke i analysen, idet synergierne ville være forskellige, alt efter hvem der ville købe SAS.
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Værdiansættelsen vil tage afsæt i de scenarier, omverdensanalysen og strategianalysen giver anledning til,

samt de dispositioner regnskabsanalysen afdækker, idet denne både vil have en ex post og ex ante tilgang for

herigennem at vurdere effekten af Core SAS og de fremtidige udfordninger/muligheder.

1.1 Problemformulering

Formålet med afhandlingen er, som nævnt i indledningen, at identificere og analysere de væsentlige

faktorer/drivere et luftfartsselskab opererer med samt beregne den teoretiske værdi af en SAS’ aktie på

tidspunktet for Q2 2011 regnskabet. Formålet er omsat til afhandlingens overordnede hovedspørgsmål, som

er;

 Hvad er den teoretisk beregnede værdi af en SAS AB aktie pr. 17/8 2011, og hvilke faktorer/drivere

har væsentlig betydning for værdiansættelse?

For at kunne afdække afhandlingens overordnede hovedspørgsmål er der opstillet en række underspørgsmål.

Strukturen for underspørgsmålene uddybes senere i nærværende kapitel, men overordnet set er

udgangspunktet en fundamentalundersøgelse, som omfatter både strategisk – og regnskabsmæssig analyse.

Herigennem vil afhandlingen give et grundigt billede af SAS og derved danne grundlag for en velbegrundet

købsvurdering / værdiansættelse.

Afhandlingens underspørgsmål er som følger;

 Hvordan påvirkes SAS af omverdenen set fra makro- og mikroøkonomiske perspektiver, og hvordan vil

disse forhold påvirke SAS’ forretning på hhv. kort, mellem og lang sigt?

 Hvordan vil SAS’ strategi påvirke udviklingen i KPI’er på hhv. kort, mellem og lang sigt?

 Hvordan kan rentabiliteten identificeres ved anvendelse af de luftfartsspecifikke KPI’er?

 Hvilke regnskabsposter er væsentlige for SAS’ værdi, og hvordan vil disse påvirke værdiansættelsen?

 Hvordan forventes det at SAS’ aktiviteter udvikler sig, og hvordan vil scenariet se ud hvis de eksterne

forhold ændre sig?

 Hvad er den teoretisk beregnede værdi af én SAS AB aktie pr. 17/8 2011?

 Hvilke fremtidsperspektiver er der for SAS?

1.2 Formål

SAS AB er børsnoteret i Skandinavien, idet den handles på børsen i både Stockholm, Oslo og København,

hvilket betyder, at der foreligger en markedsværdi på SAS. Denne markedsværdi vil være et udtryk for et

vægtet gennemsnit, idet der ligeledes skal tages højde for udbud og efterspørgsel. Markedsværdien vil være

et dagsestimat og vil adskille sig fra afhandlingens teoretisk beregnede værdi, idet markedets risikoaversitet

ikke nødvendigvis stemmer overens med afhandlingens fremfundne scenarier.
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Formålet med afhandlingen er således at identificere de forhold der vil påvirke fremtidige resultater og på

baggrund heraf at opstille nogle scenarier. Hvilket scenarie, afhandlingen anser som basisscenarie eller mest

sandsynligt, vil ikke nødvendigvis stemme overens med læsers, men her vil afhandlingen gøre det muligt for

læser at vælge dét scenarie – optimistisk eller pessimistisk scenarie – der stemmer overens med dennes

aversitet.

Afhandlingen vil analysere SAS pr. 30/6 2011, men samtidig give læseren mulighed for at bruge det fundne

til fremtidige dispositioner.

Afhandlingen er derfor rettet mod nuværende og fremtidige aktionærer samt andre interessenter så som

medarbejdere, leverandører eller kunder, som ønsker at sætte sig ind i SAS som selskab eller potentiel

investering.

1.3 Afgrænsning

Det ville være interessant at inddrage alle aspekter af SAS og inddrage alle oplysninger, men afhandlingen er

nødsaget til at lade sig afgrænse i sit omfang. De områder, der afgrænses fra, vil blive behandlet på et

overordnet niveau i forbindelse med perspektiveringen og vurderingen af fremtidsudsigterne for SAS i

kapitel 10.

Afhandlingen vil – som tidligere nævnt – operere ud fra en investors synsvinkel, hvorfor afhandlingen kun

vil anvende informationer, som er offentligt tilgængelige. Der er lavet en cut-off dato, der hedder 17/8 2011,

hvilket skyldes, at der den seneste tid har været meget uro på de finansielle markeder. Vi har derfor været

nødsaget til at sætte en fast dato, idet fokus med afhandlingen er at finde driverne og effekten af disse. Det er

derefter op til afhandlingens bruger at omdanne og ajourføre disse findings, så de passer ind i fremtidige

situationer.

Der har i de seneste år været mange rygter om, at SAS var ved at blive solgt, og dette kan meget vel være.

Afhandlingen afgrænser sig dog fra at behandle dette scenarie, idet det er vanskeligt at forudse, hvad den

direkte effekt ville være af et købstilbud. Der er imidlertid ingen tvivl om, at et eventuelt købstilbud ville

betyde, at prisen på en SAS AB aktie ville stige som følge af den øgede efterspørgsel, en potentiel køber ville

udvise.

Bæredygtighed og de miljømæssige faktorer vil ikke blive behandlet på trods af, at de med årene har fået en

mere central rolle i kundernes beslutningsgrundlag. En inddragelse af CSR forhold og disses effekt vurderes

at blive for omfattende i relation til afhandlingens formål og udbytte. Det samme gør sig gældende med

henblik på markedsføringsstrategier, der er rettet mod eksisterende kunder, selvom det er en væsentlig del af

SAS’ markedsføringsstrategi.
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SAS har med Core SAS besluttet, at der skal fokuseres på kerneområderne, hvilke er passagertransport. Der

er derfor truffet beslutning om, at ikke kerne områder i vid grad skal frasælges, hvilket er en løbende proces.

SAS er imidlertid et stort selskab, og SAS AB består således af flere forretningsområder, hvilket er illustreret

nedenfor samt nærmere i gennemgangen af koncernstruktur i kapitel 2.

Som det fremgår af tabellen nedenfor udgør passagertrafikken i 2010 74 % af den samlede omsætning i SAS

heraf står SAS for 88 % af omsætningen, idet datterselskaberne Widerøe og Blue1 står for resten.

Akkumuleret udgør passagerindtægterne i SAS 64 % af den samlede omsætning. Det ville være optimalt at

udskille regnskabsdata, som udelukkende dækker SAS’ kerneforretning, men sådanne tal er ikke offentligt

tilgængelige, hvorfor afhandlingen vil arbejde ud fra den forudsætning, at SAS er en enhed, som kun består

af SAS’ kerneforretning. Dispositioner og analyser vil tage udgangspunkt i SAS’ forretning alene og ikke de

andre områder/enheder.

Mio. SEK 2010 2009 Revenue

Passenger

revenue

Passenger revenue 29.939 32674 SAS 35.676 25.833

Charter 1.933 2176 Widerøe 3.473 2.499

Mail and freight 1.530 1011 Blue1 1.792 1.606

Other traffic revenue 1.906 1869 Other* -218 1

Traffic total 35.308 37.730 Total 40.723 29.939

In-flight sales 30 457

Pct. SAS of

total 88% 86%

Ground handling service 1.182 1349

Technical maintenance 263 604 * egen beregning

Terminal and forwarding

services 219 767

Sales commissions and

charges 434 398

Other operating revenue 3.287 3613

Other operating revenue: 5.415 7.188

Revenue 40.723 44.918

Tabel 1, Omsætningsstruktur - Kilde: SAS Årsrapport (2010) (egen tilvirkning)

Driften og indtjeningen fra datterselskaber, som ikke indgår i ”line for line konsolideringen”, og derfor ikke

er indeholdt i ovenstående saldi, vil kun blive behandlet i begrænset grad, idet de vil blive behandlet som
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potentielle muligheder og risici og ikke med de forventede fremtidige pengestrømme, de unægtelig ville

kunne generere.

1.4 Metode

Afhandlingen er bygget op som en traditionel fundamentalanalyse, idet den arbejder ud fra devisen, at man

først skal forstå selskabet, før man kan beregne dets værdi.1 Fundamentalanalysen indebærer ud over

forståelse af selskabet, at både regnskabsmæssige og strategiske elementer bliver analyseret, for derigennem

at have et meningsfuldt grundlag for at opstille proforma regnskaber for fremtiden.

Den overordnede fremgangsmåde kan illustreres som følger:

Figur 1, Strukturmodel - Kilde: Egen tilvirkning

Som støtte til fundamentalanalysen vil afhandlingen anvende teoretiske frameworks, hvilke skal danne

rammen for, at de mest væsentlige områder vil blive afdækket. De vil ligeledes give en grad af objektivitet,

som skal imødegå den helt centrale risiko, der foreligger, for at en analyse vil blive subjektiv.

Kapitel 1: Indledning og problemformulering vil sætte rammerne for afhandlingen, idet kapitlet vil

definere hhv. Incitament, det konkrete problem afhandlingen vil behandle, samt hvordan den røde tråd agtes

fulgt gennem afhandlingen.

1 Hawkins (1986)
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Kapitel 2: Virksomhedsbeskrivelsen vil være en gennemgang af SAS’ eksistensgrundlag herunder dets

oprindelse, udvikling, struktur og ejerforhold. Kapitlet skal give det fornødne grundlag for den videre

analyse, idet kapitlet vil belyse SAS’ interesser, hvilke er essentielle at kende til for en investor.

Kapitlet vil ligeledes opstille en Peer group, som gennem afhandlingen vil anvendes som

sammenligningsgrundlag og benchmark. Det anses som centralt, at der er et validt sammenligningsgrundlag,

hvilket kan hjælpe med at analysere dispositioner og finansielle resultater.

Kapitel 3: Strategisk analyse har til formål at afdække dels omverdenens betydning for SAS og dels,

hvordan SAS passer ind i omverdenen.

Kapitlet vil bevæge sig gennem flere niveauer, idet det vil tage sit afsæt i de Makroøkonomiske forhold som

i sagens natur ikke kun påvirker SAS. Afhandlingen vil dog omsætte de makroøkonomiske forhold til den

påvirkning, de har på luftfartsindustrien og herunder SAS, idet de behandlede områder vil blive omsat til

luftfartsspecifikke Key Point/Performance Indicators (KPI’er). Afhandlingen vil anvende PEST analysen,

som skal sikre at de mest væsentlige makroøkonomiske områder vil blive berørt.

I forlængelse af den makroøkonomiske analyse vil afhandlingen bruge Michael E. Porter’s framework;

Porter’s Five Forces, som skal bidrage med indsigt i den overordnede konkurrence situation SAS opererer i.

Den vil således arbejde med de forhold, der er specielle for luftfartsbranchen alene.

Afhandlingen har herefter defineret de omverdensspecifikke forhold, der spiller ind, og det dedikerede

underspørgsmål kan nu besvares fyldestgørende.

Den strategiske analyse vil herefter behandle SAS’ produkt, som jf. afgrænsningen ses som

kerneforretningen SAS. Hertil vil afhandlingen anvende Porters Generiske strategier for dels at se, hvordan

SAS klarer sig nu og dels se, hvilken betydning SAS’ offentliggjorte strategier vil have for fremtiden.

Den strategiske analyse vil nu kunne komme med delkonklusion i form af en SWOT matrice samt en

forventning til udvikling i de netop fundne værdidrivere. Disse forventninger vil sammen med kapitel 4

Regnskabsanalyse, danne grundlag for scenarierne i kapitel 5.

Kapitel 4: Regnskabsanalyse vil ”normalt” være det mest centrale i en fundamentalanalyse, men

afhandlingen vil ikke tillægge regnskabsanalysen den samme fokus som man måske normalt ville.

Baggrunden herfor er, at SAS med deres seneste strategi Core SAS går gennem en væsentlig transformation.

Man kan derfor argumentere for, at en rentabilitetsanalyse udelukkende ville underbygge det kendte, nemlig

at det ikke går godt for SAS.
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Med de store omstruktureringer som SAS pågår, vurderer afhandlingen, at den bedre kan identificere

effekterne gennem anvendelse af KPI’er, hvilket finder sted i den strategiske analyse. I dette kapitel vil der

således blive analyseret hvordan et luftfartsselskab skal arbejde, for derigennem at have en rentabel

forretningsmodel. Rentabilitetsforståelsen vil blive foretaget på KPI niveau, for derigennem at skabe et

fælles referencepunkt.

Afhandlingen vil herefter danne koblingen mellem KPI’erne og SAS’ regnskab, idet der vil dannes en

direkte sammenhæng mellem disse og det konkrete regnskab.

Herefter vil afhandlingen tage fat i de mest væsentlige poster i SAS’ regnskab, som vil blive analyseret, for

herigennem at identificere skjulte værdier eller identificere risici, der skal tages til overvejelse i forbindelse

med værdiansættelsen. Udvælgelsen af regnskabsposter til gennemgang sker på baggrund af postens vægt i

henholdsvis resultatopgørelse og balance, og ligeledes ud fra at afdække områder, hvor det er kendt, at der

kommer til at ske revidering af regnskabspraksis. Derudover skal identifikation af eventuelle skjulte værdier

direkte anvendes i forbindelse med værdiansættelsen efter Substansværdimetoden.

Regnskabsanalysen vil således bidrage til hovedspørgsmålets søgen efter væsentlige drivere som

investorerne skal holde for øje ved deres værdiansættelse af SAS.

Kapitel 5: Scenarier vil konsolidere konklusionerne fra kapitel 3 og 4 og med udgangspunkt i disse opstille

forventninger til fremtiden. Der opstilles - ud over afhandlings basis scenarie - ligeledes et positivt og

negativt scenarie.

Kapitel 6: Budgettering vil omdanne scenarierne fra det forrige kapitel til proformaregnskaber. Idet

afhandlingen afholder sig fra at reformulere SAS’ regnskab, så vil proformaregnskaberne udelukkende

fokusere på at udlede fremtidig cash flow, hvilke skal anvendes til brug for DCF beregningen i det

efterfølgende kapitel.

Kapitel 7: Værdiansættelse vil anvende budgetterne fra det foregående kapitel, idet det ligeledes vil

behandle de andre faktorer, der ligger i hhv. DCF, relativ værdiansættelse og substansværdimetoden.

Ved DCF modellen er det centrale element WACC’en herunder de elementer, denne består af. Afhandlingen

vil derfor både behandle afkastkrav fra investorer og långiver, risikofri rente, den systematiske risiko (beta)

og selskabets skattesats.

Ved den relative værdiansættelse vil afhandlingen indhente data fra sine Peers, som vil blive anvendt som

multipel til at estimere SAS’ værdi. Værdiansættelsen efter denne metode vil blive diskuteret, og der vil

foretages en generel sondring mellem Peer gruppen og SAS.
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Kapitel 8: Følsomhedsanalyse vil vise hvordan den teoretisk beregnede værdi vil blive påvirket hvis der

sker ændringer i de opstillede forventninger. Læser vil derfor kunne påføre sine egne forudsætninger og

derigennem finde den konkrete værdi.

Kapitel 9: Konklusion vil indeholde afhandlingens svar på det overordnede spørgsmål.

Kapitel 10: Perspektivering vil være en opsummering og udbygning af konklusionen, idet afhandlingen vil

følge op på konklusionen i forhold til nyeste viden. Fremtidscenarierne for SAS vil ligeledes blive

gennemgået, idet kapitlet ikke vil drage deciderede konklusioner, hvilket ligeledes er baggrunden for at det

er det sidste kapitel i afhandlingen.

1.5 Kildekritik

Afhandlingen arbejder med et bredt udvalg af informationer, idet den primære kilde er de respektive

selskabers årsregnskaber. På trods af at disse til dels vil være omfattet af subjektive holdninger, så holdes det

for øje, at alle regnskaber er forsynet med blanke påtegninger, hvilket alt andet lige betyder, at regnskaberne

er retvisende i al væsentlighed. Idet ledelsesberetningerne og den ikke finansielle information ikke er

omfattet af revisionspåtegningen, så vil afhandlingen forholde sig kritisk ved brug af disse informationer.

Afhandlingen har anvendt rapporten ”Luftfarten i Skandinavien – værdi og betydning” i forbindelse med

forståelse af Luftfartsbranchen og i forbindelse med den strategiske analyse. Idet rapporten er udarbejdet på

foranledning af SAS, så foreligger der en risiko for at konklusionerne er påvirket af SAS’ interesser.

Afhandlingen har dog vurderet, at produktet er acceptabelt til brug for understøttelse af strategier og

postulater, hvorfor rapporten bruges i vidt omfang.
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2. Virksomhedsbeskrivelse

Når man skal lave en værdiansættelse af et selskab, så er det væsentligt at lære selskabet at kende, hvad det

har af mission og vision, idet dette definerer dets eksistensgrundlag.

For at kunne lave en forståelig gennemgang af den strategiske analyse og regnskabsanalysen, er det

væsentligt at have et grundlæggende kendskab til virksomheden. Og med baggrund heri udarbejdelse

nærværende kapitel med SAS’ historie, ejerforhold, koncernstruktur og strategi, Star Alliance og Piers.

2.1 SAS historie.

SAS står for Scandinavian Airlines System, som er det nationale luftfartsselskab for Danmark, Norge og

Sverige.

SAS blev oprettet i 1946 som et konsortium af Det Danske Luftfartsselskab, Det Norske Luftfartsselskab

samt det Svensk Interkontinental Lufttrafik AB. Ideen med det oprindelige SAS-konsortium var kun et

samarbejdede om interkontinentale ruter, men i 1948 blev European SAS oprettet med samarbejde om

europæiske ruter, da synergierne gjorde, at dette rent økonomisk ville kunne svare sige at arbejde sammen.

Men i 1951 ophørte de tre nationale selskaber med at virke som selvstændige luftfartsselskaber, og SAS

overtog alle deres aktiviteter. Samme år blev selskaberne med tilbagevirkende kraft fra 1950 omdannet til

holdingselskaber; i 1996 ændrede de navn til hhv. SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB.

De første 10 år af SAS eksistens havde de ingen større interesse for hverken fragt- eller charterflyvning. Da

man omsider indså denne fejltagelse, havde Lufthansa og KLM imidlertid sat sig på fragtmarkedet, medens

en række danske charterselskaber som Conair og Sterling havde erobret dette område. I perioden 1961 til

1993 drev SAS charterselskabet Scanair.

I perioden 1971 til 1995 eksisterede indenrigsselskabet Danair, hvoraf SAS havde en andel på 51 %.

I 2001 blev SAS omskabt til ét stort aktieselskab, SAS AB, hvor den svenske stat ejer 21,4 % og den danske

og norske hver ejer 14,3 %. De resterende 50 % ejes af private aktionærer. Samme år købte SAS det norske

flyselskab Braathens.

I 2004 blev alle SAS' aktiviteter samlet under SAS Group. SAS' luftfartsselskaber blev organiseret under

Scandinavian Airlines Business, der omfattede: Scandinavian Airlines Danmark, SAS Braathens,

Scandinavian Airlines Sverige og Scandinavian Airlines International. SAS Group omfatter

derudover norske Widerøe, Estonian Air, finske Blue1 og lettiske airBaltic.
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SAS Group ejede også en større del af Air Greenland, som blev afhændet i 2007. Spanair, som SAS

oprettede i 1988, blev frasolgt i 2009 med et stort tab.

I 2005 havde SAS Group 217 hoteller organiseret under Rezidor SAS med bl.a. SAS Radisson som én af fem

hotelkæder. Heraf ejer SAS Group de 75 %, medens de resterende 25 % ejes af Carlson Hotels Worldwide.

I 2009 afhændede SAS sin 20 % aktiepost i British Midland (BMI), som man erhvervede i 1989, køberen var

Lufthansa. Salget skete som et led i CORE SAS, der blandt andet går ud på frasalg af ikke kerne aktiviteter.

SAS' hovedkontor ligger i Stockholm, men det vigtigste trafikknudepunkt er Københavns lufthavn CPH.

Koncernchef og administrerende direktør var i årene 2001 til 2006 den danske civilingeniør og

erhvervsmand Jørgen Lindegaard. Svenskeren Gunnar Reitan overtog posterne i perioden 2006 til 2010, og

nuværende koncernchef er Rickard Gustafson.

På grund af den voksende konkurrence i 1990'erne indgik SAS i 1997 et omfattende samarbejde om billetter,

passagerbonusordninger under navnet Star Alliance.

I februar 2009 gik de skandinaviske regeringer ind med en økonomisk støtte på 2,1 mia. DKK via en

aktiemission. Heraf var den danske regerings bidrag på 600 mio. Statsstøtten viste sig allerede i efteråret

2009 at være langt fra tilstrækkelig til at sikre selskabets fremtid.

I 2010 beslutter SAS’ bestyrelse endnu en aktiemission med en kapitalindtægt på ca.6 MSEK. Samtidig

besluttede generalforsamlingen at reducere aktiekapitalen med mia. SEK 1,2 ved, at den nominelle værdi per

eksisterende aktie sænkes fra 10 skr. til 2,5 skr.

SAS var grundet sin placering i Norden yderst påvirket af Eyjafjallajökulls vulkanens udbrud i april 2010.

SAS måtte, ligesom majoriteten af de andre europæiske flyselskaber, se sig nødsaget til at indstille

flyvningen grundet askeskyens skadende virkning på flyene.

I 2010 havde SAS et personale på 14.438, og moderselskabet har tilsammen 83 jetfly, der fordeler sig med 4

stk. Airbus 319-100, 8 stk. Airbus 321-200, 4 stk. Airbus 330-300, 5 stk. Airbus 340-300, 26 stk. Boeing 737

(fordelt med 16 stk. -600, 2 stk. -700 og 8 stk. -800), 25 stk. MD-80/90 (fordelt med 9 stk. MD-81, 14 stk.

MD-82 og 2 stk. MD-87) og 11 stk. Bombardier CRJ900.2

2.2 Vision, mission & strategi

SAS har et ønske om at om at være kundernes naturlige valg af luftfartsselskab i Skandinavien.3 Dette skal

opnås gennem kavitet og service samt mellem datterselskaber og alliancepartnere. Kunden skal opleve

2 http://www.denstoredanske.dk/Bil,_b%C3%A5d,_fly_m.m./Luftfart/Flyproducenter_og_flyselskaber
3 http://www.sasgroup.net/SASGroup/default.asp
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fleksibilitet, rimelige priser og valgfrihed mellem destinationer i Europa samt hele verden, både hvad angår,

om det er Leisure4 eller Premium5.

Fokus på strategien – Core SAS

I februar 2009 lancerede Core SAS, SAS Groups nye strategiske tilgang. Den er baseret på fem søjler, som

har til formål at fremme en mere effektiv og indtægtsgivende SAS.

SAS’ strategi har hidtil forløbet planmæssigt, og den forventes at være fuldt implementeret ved udgangen af

2011.

Figur 2, De fem søjler – Kilde: SAS Årsrapport (2010)

Pillar 1: Fokus på det nordiske marked.

Det fremgår af SAS årsrapport fra 2010, at 55 % af omsætningen stammer fra det nordiske marked og er der

med klart det vigtigste marked for SAS. Tilføjes Widerøre’s og Blue1’s omsætning udgør det nordiske

marked 65 % af den samlede omsætning. Core SAS vil lægge sit fokus på kerneaktiviteten, som er de

nordiske lande.

Pillar 2: Fokus forretningsrejsende og styrke kommercielle tilbud

SAS flåden skal nedbringes med 10 % i forhold til 2008, og rutenettet skal reduceres med 40 %.

Datterselskaber skal sælges fra og ikke rentable ruter skal nedlægges, og dette hænger fint sammen med

første element vedrørende fokus på det nordiske marked. Fokus på forretningsrejsende vil ske gennem

udvidet fleksibilitet og rutevalg på hjemmemarkedet.

4 Leisure er en betegnelse for de billige billetter, nærmere herom senere i afhandlingen.
5 Premium er en betegnelse for de dyre billetter så som det man typisk kender som businessclass.
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Pillar 3: Forbedrer omkostningsbasen;

Besparelser på SEK 6,7 mia., heraf SEK 1,3 mia. gennem overenskomst med fagforeningen, hvor 3.00o

medarbejdere skal opsiges over 3 år. Besparelser på alle centrale poster, hele organisationen skal trimmes,

flere urentable ruter nedskæres, fyringer og lønnedgang samt større omkostningsprogram igangsættes.

Pillar 4: Strømlining af organisationen og kundeorienteret kultur:

Strategien fokuserer på hjemmemarkedet. Frasalg af de aktiviteter der ikke har hovedfokus på SAS, med

dette menes, at de nordeuropæiske hjemmemarkeder er i fokus. Største frasalg er Spanair, hvor SAS har

frasolgt aktiemajoriteten og ejer således kun 19,9 % af aktierne. Udover dette er ejerandelen på 47,3 % i

AirBaltic blevet solgt til ledelsen for omkring mio. SEK 220, mens ejerandelene i Spirit, Air Greenland og

Trust ligeledes forsøges afhændet.

Efter frasalg af selskaber og ikke-kerneaktivitet vil den nye SAS AB struktur se således ud.

Figur 3, Organisationsdiagram - Kilde: SAS Årsrapport (2010)

Pillar 5: Styrke Kapitalberedskabet.

I 2009 og 2010 blev der gennemført to aktiemissioner på omkring mia. SEK 11 i alt. Udover dette er der

forlænget kreditfaciliteter på i alt mia. SEK 6,5, og der er udstedt virksomhedsobligationer for samlet mia.

SEK 2.

Realiseret Core SAS i 2010:

I forbindelse med offentliggørelsen af Q2 regnskabet annoncerede SAS, at man så godt som havde nået

målene, og man ville derfor ikke rapportere Core SAS udvikling længere. Man mente derved, at man var

kommet et godt stykke ad vejen mod de fire overordnede mål:

 At skabe betingelser for en profitabel vækst,

 Skabe et gunstigt klima for samarbejde,

 Styrket ledelse og en performance kultur,

 Lidenskabelige kundefokus
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Core SAS status for program for omkostningsbesparelser

Core SAS omkostningsbesparelse program blev oprindeligt lanceret i februar 2009, og i forbindelse med Q 2

regnskabet beløber omkostningsbesparelser programmet sig til mia. SEK 7,8, hvoraf man har nået de mia.

SEK 7,6.

Figur 4, Realiserede omkostningsbesparelse – Kilde: SAS Interim rapport (Q1 2011)

Core SAS har gennemført omkostningsbesparelserne som planlagt i løbet af det første kvartal, og yderligere

mio. SEK 300 besparelser blev gennemført i løbet af andet kvartal.6 Det reducerende antal ansatte i

administrationen medførte store besparelser, samtidig gav effektiviseringen af jord- og luftdriftsprocesserne

også besparelser for SAS.

Indtjeningen af effekten skabte i første halvår af de samlede omkostningsbesparelsers program mio. SEK 900

sammenlignet med samme periode i 2010.

Effekten af den opnåede indtjening i 2011 er mio. SEK 900 ud over den mia. SEK 3.6 opnået i 2010 og mia.

SEK 2.2 opnået i 2009. Virkningen af de resterende indtjeninger fra det samlede

omkostningsbesparelsesprogram skønnes således at udgøre ca. mia. SEK 1.4 i 2011-2012. Denne vurdering /

dette skøn er baseret på en antagelse om en reduktion i driftsomkostningerne som følge af besparelser på

foranstaltninger, såsom lønudgifter og vedligeholdelsesudgifter.

2.3 Ejerforhold og koncernstruktur

Den 6. juli 2001 blev en ny samlet aktie for SAS introduceret. Aktien er nu primært noteret i Stockholm og

sekundært i København og Oslo. I forbindelse med lanceringen af ”Core SAS” er den nominelle

aktiestørrelse reduceret fra 10 til 2,50 SEK.

Hovedaktionærerne er baseret på de tre skandinaviske lande, som er Danmark, Norge og Sverige, som

tilsammen har en ejerandel på 50 % af aktiekapitalen. Med det ”one share one vote” princip som anvendes,

6 SAS Interim rapport (Q1 2011)
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er der ingen forskel ved stemmefordelingen, og de tre lande har reelt kontrol over SAS, og de kan internt

blive enige om, hvordan selskabet skal drives.

En anden væsentlig aktionær er Wallenberg fonden, som har betydelige aktieposter på især det svenske

marked., idet de sidder med 7,6 % af aktierne.

Da de nordiske lande alle sammen har mere end 10 % af aktierne, kan de faktisk hver især blokere for et

fuldstændigt salg af SAS.

De større aktionærer ses i tabellen nedenfor, og den fuldstændige tabel med aktionærer over 5 % fremgår af

bilag 1.

Aktionære Total

The Swedish government 21.4%

The Danish government 14.3%

The Norwegian government 14.3%

Knut and Alice Wallenberg's

foundation

7.6%

Tabel 2, Aktionærer – Kilde: SAS hjemmeside.

Figur 5, Landefordeling – Kilde: Tabel 1.2 og egen tilvirkning

Ud fra fordelingerne ses det klart, at aktien ejes af Skandinaverne, og at der ikke er mange udenlandske

investorer, der har interesse for SAS. Dette kan selvfølgelig skyldes de seneste år med dårligt resultat, men

den store regerings indflydelse har også sin påvirkning.

2.3.1 Skandinavien Airlines

Som tidligere omtalt bestod Scandinavian Airlines før Core SAS af de fire selskaber, Scandinavian Airlines

Danmark, - Norge, - Sverige og – International. Nu er alle fire virksomheder blevet overdraget til ét selskab,

som hedder Scandinavian Airlines.

21,3

14,4

14,47,6

42,3

Sverige

Danmark

Sverige

Knut and Alice Wallenberg's foundation

Andre
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Scandinavian Airlines er det største flyselskab i Norden med 140 fly i tjeneste og gennemførte. De fløj i

2010 med 25,2 millioner passagerer til 127 destinationer i mere end 1.100 lande igennem deres netværk.7 Det

vigtigste marked for Scandinavian Airlines er den nordiske region, men destinationer er også nået i resten af

Europa, USA, Asien og Mellemøsten.

Scandinavian Airlines er det største af de tre forretningsområder og tegner sig for 88,5 % af den samlede

omsætning.

Flyselskabet har fokus på Premium segmentet, men de servicerer ligeledes Leisure kunderne, fokus er

udtrykkeligt at imødekomme kravene fra de forretningsrejsende.

2.3.2 Widerøe

Widerøe er det største regionale flyselskab i Norden, og samtidig har de eksisteret som en del af SAS siden

2002. Widerøe flyver til 40 indenlandske og 7 internationale destinationer og har mere end 273 start og

landinger hver dag gennem sine 30 fly i drift.

Widerøe transporterede i 2010 2,1 millioner passagerer og omsatte for samlet mia. SEK 3.5. Ved at være en

del af SAS er Widerøe en mindre aktør, som tegner sig for 7,4 % af de samlede indtægter og havde et FTE

gennemsnit på 1,186 i 2010.8

Hos Widerøe fokuseres der på, at der skal være plads til både Premium og Leisure kunder.

2.3.3 Blue1

Blue1, det finske luftfartsselskab, har været en del af SAS Gruppen siden1998. De opererer med 14 fly både

på indenlandske ruter i Finland og på ruter til Skandinavien og resten af Europa. Det bliver til i alt 68 daglige

afgange og 29 destinationer. Blue1 har på kort tid opnået en stabil markedsposition både i Finland og

internationalt ved at blive det næststørste luftfartsselskab i Finland. Men de er samtidig også det mindste

flyselskab i SAS. Det tegner sig kun for 4 % af den samlede omsætning og beskæftiger et gennemsnit på 430

FTE i 2009.9

I Blue1 fokuserer de på, at der skal være plads til både Premium og Leisure kunder.

2.4 Peer Group
Formålet med at fastlægge en relevant Peer gruppe er, at denne kan bruges til at benchmarke SAS i både den

strategiske og finansielle analyse. Det er vigtigt at der vælges en Peer Group som kan anvendes som

7 SAS Årsrapport (2010) side 11
8 SAS Årsrapport (2010), side 35
9 SAS Årsrapport (2010 og 2009) som følge af, at der i 2010 ikke fremgår FTE.
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sammenligningsgrundlag, idet der gerne skal sammenlignes inden for samme marked og derved samme

vilkår.

Peer gruppen fungerer som en målestok, som forventes anvendt gennem afhandlingen. Peer gruppen består

af virksomheder SAS kan sammenlignes med i både omfang og skala, således at virksomheder er mere

præcist sammenlignes, dog kan dette være svært som en identisk Peer gruppe måske ikke eksisterer.

I SAS’ årsrapport for 2010 listes konkurrenterne og deres relative markedsandel i dens nordiske

region op. Udover SAS, har Norwegian og Finnair den største markedsandel i de Nordiske regioner, hvilket

er SAS’ hjemmemarked. Afhandlingen vil derfor anvende disse to konkurrenter som Peer Group. Udover

disse vil der løbende blive anvendt Star Alliance til sammenligning.

Grunden til, at det er denne Peer gruppe, er først og fremmest, at SAS udtrykkeligt selv anvender Norwegian

og Finnair som vigtige konkurrenter på grund af de store markedsandele i Norden.

Gennem Core SAS strategi fokuseres der specielt på det nordiske marked, derfor vælges der en Nordisk Peer

gruppe

2.4.1 Norwegian Air Shuttle.

Norwegian er et norsk ejet luftfartsselskab, oprettet i januar 1992 under navnet Norwegian Air Shuttle.

Norwegian er bygget på dele af det krakkede Busy Bee of Norway, som har været på markedet siden 1966

med bl.a. chartervirksomhed. Dets sammenbrud skyldtes blandt andet, at det norske forsvar ophørte med at

benytte selskabet.

I Norwegians første ni år udførte det indenrigsflyvning langs den norske vestkyst med tre Fokker F. 50 i

samarbejde med Braathen. Flåden udvidedes i 2002 med yderligere tre stk. samtidig med oprettelse af en rute

til Newcastle. Gradvist blev selskabet Skandinaviens næststørste med ruter over hele Europa samt

destinationer i Nordafrika og Mellemøsten. I 2010 havde selskabet 13 millioner flyvende, 238 ruter samt 95

destinationer.10

Efter Sterlings konkurs i efteråret 2008 stod Norwegian klar med viden og medarbejdere og kaprede fra den

ene dag til den anden hovedpart af Sterlings rutenet og kundegruppe.

Norwegian fokuserer på at blive større, derfor vil de i perioden 2009-2014 modtage 58 nye Boeing 737-800

fly.11

10 http://www.norwegian.dk/om-norwegian/our-company/
11 http://www.norwegian.dk/om-norwegian/our-company/flight-operations/
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2.4.2 Finnair:

Finnair er et finsk luftfartsselskab, som har base i Helsinki (operating 66 aircrafts). De flyver til mere end 60

forskellige destinationer, 10 indenlandske og 50 internationale. I øjeblikket fokuserer Finnair stærkt på at

blive den foretrukne udbyder på flyvninger fra Europa til Asien på grund af Helsinkis placering, men de

tilbyder stadig fly inden for Skandinavien.

Finnair tilbyder den korteste flyvning fra Europa til Asien, og i forhold til deres konkurrenter vælger de at

fokusere på at levere service i høj kvalitet frem for lave billetpriser.

Finnair er et af verdens ældste konstante drift flyselskab. Firmaet blev grundlagt den 1. november 1923. I de

seneste år har en vigtig del af Finnair’ strategi ligget i at styrke selskabets position på det asiatiske marked,

og særligt i trafikken mellem Europa og Asien.

Finnair voksede med langdistance fly, og den gang til USA. Det startede i 1930’erne i selskabets tidlige år.

Men udvidelsen var nød til at vente, da planerne blev sat på hold efter udbruddet af Anden Verdenskrig.

Flyrejser med Finnair fra Helsinki via København og Amsterdam til New York begyndte den 15. maj 1969.

Den nye langdistancerute blev muliggjort af revolutionerende navigationssystemer. Finnair fløj til New

York med DC-8 fly, som havde næsten 200 passagerer.

Det voksede stærkt med langdistance-ruter og det betød, at virksomheden havde behov for at erhverve en

bred wide bodied flåde. I 1975 fik Finnair sit første wide bodied fly, som har gennemført rejser med næsten

300 passagerer.

2.4.3 Star Alliance

Star Alliance er en global partner, som har en netværksstrategi, der tilbyder kunder og rejsende pålidelige

problemfrie rejseprodukter og tjenester på verdensplan. I SAS Gruppen er alle tre selskaber medlemmer af

Star Alliance.

SAS er et af de stiftende selskaber i Star Alliance, som blev lanceret i maj 1997 som den første virkelig

globale flyselskabsalliance.

Star Alliance består i 2010 af 20 anerkendte flyselskaber, og 3 regionale medlemmer: Blue1, Brussels

Airlines, Air Canada, Air China, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, bmi, Continental

Airlines, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines , Shanghai Airlines, South African Airways,
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Singapore Airlines, Spanair, Swiss, TAP Portugal, thai, tyrkisk Airlines, United Airlines og US Airways.

Regionale medlemmer er: Adria Airways og Croatia Airlines.
12

Som Star Alliance medlem kan selskaberne tilbyde kunderne forbindelse til flere destinationer, koordinerede

bonusprogrammer og flere lounges sammen. Man kan for eksempel booke en Air-china billet fra SAS og få

bonus point på sit Air-china kort.

2.5 Introduktion til Luftfarts KPI’er

I luftfartsbranchen bruges der en række specielle nøgletal til måling af selskabernes konkurrence og

performance.

Alle flyselskaberne viser disse KPI’er i deres regnskaber og er derfor et rigtig godt analyseværktøj.

Nøgletallene gennemgås kort nedenfor, idet de vil blive anvendt gennem hele afhandlingen,

2.5.1 ASK

ASK er en forkortelse for Available Seat kilomenter og et udtryk, der måler et luftfartsselskabs kapacitet.

Tallet fremkommer ved følgende beregning.

ܽݐ݊ܣ §ݏ݈� ݀ ݂�݅�݁ݎ ݈݁ݕ �ൈݐ ܦ ܽݐ݅ݏ ݊ܿ݁ ݊�݂ ݈݁ݕ ܾ݈݅ݐ�ݐ ܽ݃ ݈݁ § ݃݃ ݁ݎ

ASK fremkommer også i en ASM udgave, hvor der anvendes miles frem for kilomenter. ASM vil ikke være

relevant for afhandlingen, idet alle selskaber i den definerede Peer group anvender ASK.

ASK kan anskues som en størrelse, som selskabet ”selv kan bestemme over” og løbende skal justere i

forhold til efterspørgslen og konkurrencesituationen for at optimere driften.

2.5.2 RPK

RPK er en forkortelse for Revenue Passenger Kilometer og er derfor et nøgletal, der viser passagertrafikken.

Det bliver ligeledes brugt som et tegn på efterspørgslen, idet det viser det, der bliver solgt. RPK beregnes

som følger:

݈ܵ ݁ݐ݃ �݂ ݁ݎ݈ݕ ݆݁ݏ ܽݐ݊ܣכݎ �݈݇ ݈݉݅ ݁݁ݐ ݁ݎ�ݎ ݆݁ݏ ݎ݁�݊

Derfor er RPK et sammenspil mellem summen af produktet mellem antal passagerer per flyvning og

flyvningens længde i km.

12 http://www.staralliance.com/en/press/ - Se bilag 2 for logooversigt



Værdiansættelse af SAS AB – Osman Kayhan
Et omstruktureret selskab på det Nordiske luftfartsmarked Nicolai F. S. Carøe

Kandidatafhandling 2011 CBS – Cand.merc.aud. 22 af 121

2.5.3 Load Faktor

Load factoren måler kapitaludnyttelsen og beregnes som RPK’s procentandel af ASK. Formlen opstilles

derfor som følger:

ܭܴܲ

ܣ ܵܭ

Load factoren bruges til at vurdere effektiviteten, idet den viser hvor god et selskab er til at få afsat sin

kapacitet. Den kan ligeledes vise de ruter som kunderne ikke er helt vilde med.

Men det skal bemærkes, at der ikke er taget højde for profitabiliteten. Derfor kan sæder solgt til

kampagnepriser eller til discountpris medregnes ligeledes som en normal billet.

2.5.4 RASK

RASK er en forkortelse for Revenue Available Seat kilomenter, og her tilføjes en ekstra dimension, idet

marginal indtjening på én fløjet kilometer identificeres. RASK beregnes som følger:

ܲ ݁ݏܽݏ ݊݃ ݁ݎ�݁ݎ ݁ݒ ݁ݑ݊

ܣ ܵܭ

RASK er med til at give os et indblik i forholdet mellem fortjenesten og kapaciteten.

2.5.5 Unit Cost

Unit Cost er en betegnelse for driftsomkostningen ved en fløjet kilometer. Unit Cost beregnes som følger:

݅ݎܦ ݉ݏ݂ݐ ݊ݐݏ݇ ݅݊ ݃ ݁ݎ ݁ܮ ݃݊݅ܽݏ ܣ ݂݇ݏ ݅ݎ ݊ݒ ݅݊ ݃݁

ܣ ܵܭ

Ligesom RASK viste en marginalværdi, så opererer Unit Cost ligeledes på marginalniveau. Der er derfor

mulighed for at foretage direkte sammenligning mellem RASK og Unit Cost, idet de har samme

fællesnævner.

2.5.6 Yield

Yield beskriver omsætningen pr. fløjet passagerkilometer. Yield kan bruges til at indikere om flyselskabet

booster sin load factor gennem salg af ledige sæder til nedsatte priser i en kampagne.
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3. Strategisk analyse

Det foregående kapitel har givet et dybdegående indblik i SAS, deres ejerstruktur og organisation. Med

udgangspunkt heri vil nærværende kapitel fokusere på strategiske og finansielle elementer, der påvirker den

monetære værdiansættelse.

Værdiansættelse af selskaber har tidligere primært været ex-post orienteret, hvor fokus alene har været den

finansielle situation ud fra de historiske regnskabstal. Med tiden har man dog revurderet, hvorvidt der bør

inddrages flere komponenter, idet man kunne stille spørgsmålstegn ved, hvor præcist man formulerer en

virksomheds fremtid på baggrund af dens fortid. Fokus på den strategiske analyse er derfor øget og er

dermed blevet ex-ante orienteret.

Formålet med den strategiske analyse er således, at afdækkede de ikke-finansielle værdidrivere, der vil

påvirke den fremtidige værdiskabelse. Det skal bemærkes at de ikke-finansielle værdidrivere kan påvirke i en

såvel positiv- som negativ retning.

Den strategiske analyse vil bevæge sig gennem tre niveauer; makroøkonomisk-, mikroøkonomisk- og internt

niveau, som samlet set skal afdække de handlinger/omstændigheder, der gør at ROIC>WACC, og derved

giver et merafkast i forhold til alternative investeringer.

Figur 6, Strategisk opbygning – Kilde: Egen tilvirkning

Makroniveau

Omverdenens indvirkning på
luftfartsindustrien

Mikroniveau

Luftfartsindustriens
indvirkning på SAS

Internt niveau

SAS strategi
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Som grundlag for den makroøkonomiske analyse vil der tages afsæt i en PEST analyse, som i sin struktur vil

komme ind på de væsentlige forhold, der definerer det makroøkonomiske niveau.

Ved den mikroøkonomiske analyse vil afhandlingenn anvende ”Porters-five-forces”, som i sin natur vil

fokusere på konkurrencen i flybranchen.

Nederste niveau er det interne, hvor afhandlingen vil anvende Porters Generiske Strategier, hvorved SAS’

strategier vil blive behandlet.

Hvert niveau vil blive afsluttet med en delkonklusion, der opstiller forventninger til fremtiden ud fra de

behandlede dispositioner. Forventningerne vil blive linket op til de luftfartsspecifikke KPI’er, som

gennemgået i kapitel 2.5.

Til slut vil den strategiske analyse summeres op i en ”SWOT-matrice”, hvor alle forhold oplistes, og der

dannes et billede af SAS. Med udgangspunkt heri vil der blive opstillet en konsolideret forventning, idet alle

tre niveauer inddrages. Denne vil være en væsentlig del af grundlaget for budgetteringen i kapitel 5.

3.1. Makroøkonomisk analyse – PEST

Som behandlet i kapitel 1 berører en PEST analyse de Politiske-, Økonomiske-, Sociokulturelle- og Tekniske

forhold. Analysen vil inddrage hvert område i kontekst med luftfartsindustrien generelt og til dels SAS

specifikt. Derved forventes de væsentligste makroøkonomiske forhold afdækket. Afhandlingen vil slutteligt

opsummere de fundne forhold, og dette vil bidrage til værdiansættelsen i forbindelse med budgettering af

fremtidige pengestrømme.

3.1.1. Politiske forhold

Politiske beslutninger sætter på en eller anden måde begrænsninger for alle industrier, og disse kan betyde

forskellen mellem konkurs eller succes. Flyindustrien har historisk set være stærkt reguleret af politiske

beslutninger/regulering, hvilket den stadigvæk er, på trods af en gradvis lempelse af politisk indblanding

gennem de seneste årtier.

Den ovenfor nævnte, gradvise lempelse af politisk regulering vil blive behandlet herefter, idet lempelserne

vil blive sat i relief med betydningen for branchen nu og i fremtiden.

Gradvise lempelser i politisk regulering

Flyindustrien havde sit store indtræf i kølevandet fra 2. verdenskrig og har vokset lige siden. Men der skulle

gå mange år, før det gik op for politikerne, at industrien ville udvikle sig mere uden deres indblanding.

Det første store skridt i forbindelse med lempelser i den politiske regulering blev taget i 1976, hvor CAB

(Civil Aeronautics Board) der var indsat som regulerende organ af flyindustrien i USA, anmodede den
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amerikanske kongres om at afvikle den omfattende regulering, der var af flyindustrien. Baggrunden for

anmodningen var, at CAB mente det var bedre for udviklingen hvis markedskræfterne tog over i stedet.

I 1978 blev beslutningen truffet, og reguleringen af indgangsbarrierer samt statslige prisreguleringer og

rutefordeling blev slettet.13 Der skulle ikke gå lang tid, før det Europæiske marked, reguleret centralt i EU,

skulle følge trop.

I kølevandet på dereguleringen indførtes der således ”Open skies”, hvilket er de rammeaftaler der lå til grund

for markedets fordeling af ruter mv.14 og 15 Med rammeaftalerne fulgte der muligheder for at flyve til og fra

andre lande, hvilket åbnede for konkurrencen, så man nu ligeledes konkurrerede med selskaberne i de andre

lande. Fænomenet med ”Open skies” opererer stadigvæk, og er i høj grad grundstenen i den frie konkurrence

i flyindustrien, idet det øger muligheden for at operere i andre markeder.

Statsligt ejerskab

Før den ovenfor nævnte deregulering, var amerikanske flyselskaber privatejet, og de europæiske var

statsejet. Ulemperne ved statsejede virksomheder er typisk, at beslutninger ikke altid stemmer overens med

de profitmaksimerende principper, og statsligt ejerskab kan hæmme den fri konkurrence idet statsejede

selskaber er underlagt restriktioner og andre prioriteter.16 Fokus for statsejede selskaber er til dels ikke-

finansielle værdier, jf. nedenfor, hvilket ikke stemmer overens med den kapitalistiske tankegang om

profitmaksimering.

Statslige selskaber skal tjene statslige interesser, hvorfor disse skal imødegå formål som velfungerende

infrastruktur såsom luftfart, togtrafik, vejnet mv. De skal ligeledes imødegå fokusområder såsom lav

arbejdsløshed og en positiv betalingsbalance.

Alle fokusområderne er linket sammen, idet betalingsbalancen ikke kan holdes positiv, hvis der ikke kan

eksporteres varer grundet dårlig infrastruktur. Og arbejdsløsheden kan ikke holdes nede, hvis staten ikke kan

råde over jobs, osv.

Hvis SAS skulle privatiseres, ville staterne ikke kunne råde over de muligheder SAS åbner op, jf. nedenfor:

Et af Nordens største eksportprodukter er viden, er det essentielt, at der opretholdes en velfungerende

infrastruktur med mulighed for rejser frem og tilbage til vore eksportlande. Hvis SAS skulle privatiseres ville

man nok opleve at nogle af de mindre rentable ruter ville blive lukket ned, hvilket dels ville påvirke Nordens

vækstmuligheder, men arbejdspladser ville ligeledes forsvinde. De afledte effekter af effektivisering og

13 http://adg.stanford.edu/aa241/intro/airlineindustry.html
14 http://www.econlib.org/library/Enc/AirlineDeregulation.html
15 http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6478651.stm
16http://www.fm.dk/Publikationer/2004/Staten%20som%20aktionaer/11%20Privatisering.aspx
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nedlukning af ikke-rentable ruter, vil bl.a. være faldende aktivitet i lufthavnene. Dette vil unægtelig betyde

afskedigelser, og idet f.eks. Københavns Lufthavn er Danmarks største arbejdsplads med 22.000 ansatte17, vil

der hurtigt være tale om væsentlige antal ansættelser, hvis der også tages højde for de andre lufthavne i

Norden.

Der er således flere faktorer, der spiller ind, når der er tale om statsligt ejerskab, og det har betydning for den

løbende drift af det statsejede selskab. Man har beholdt flere af de mindre lønsomme ruter, hvor Load Faktor

er lav, og man har forpligtet sig til primært at anvende skandinavisk arbejdskraft.18

På trods af at der er gradvis lempelse i den politiske regulering, og staterne ikke er repræsenteret i SAS’

bestyrelse, så vil et statsligt ejerskab altid have en vis effekt. Idet afhandlingen ikke er bekendte med

omstruktureringer i ejerkredsen og herunder omlægning af ruter, så vil der ikke blive kalkuleret med effekter

i rutenetværket.

Der vurderes derfor at være grundlag for at forvente samme omfang af ruter og afgange, og derved samme

ASK i budgetperioden.

Rejsemoms

De danske momsregler har været lempelige for, hvad der angår transport af personer, idet transporten har

været momsfritaget. Primo 2011 skete der dog en ændring i reglerne, idet der ikke længere er momsfritagelse

på rejser.

De nye regler er rettet mod henholdsvis avancen på rejser og alle rejser, der går ud af EU. En implementering

af moms på rejser der går ud af EU vil alt andet lige betyde, at omkostningerne vil blive højere, men det er

utroligt svært at kalkulere den direkte effekt.

Luftfartsbranchen har tidligere været god til at kanalisere regningen videre til forbrugerne, og i relation til

nærværende forventes dette også at blive tilfældet for rejsemomsen. Idet der ikke er differentiering mellem

selskaberne, så forventes det ikke at have effekt ved kundernes valg af billetter, hvorfor der ikke forventes at

kunne spores en effekt i RPK og derved fald i efterspørgselen.

Rejsemomsen vil i afhandlingens perspektiv ikke være indarbejdet i hverken RPK eller Yield, idet momsen

vurderes opkrævet og viderebetalt direkte i Yield. Rejsemomsen vil derfor ikke være at spore i opstillingen

af scenarierne i kapitel 5.

17 http://www.cph.dk/CPH/DK/OmCPH/Strategi+og+fakta/Fakta.htm
18 Se nærmere herom under Porters five forces.
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3.1.2 Økonomiske forhold

Ved økonomiske forhold i den makroøkonomiske referenceramme er der flere områder, der kunne være

relevante at inddrage. Afhandlingen har valgt at fokusere på Brutto National Produkt (herefter BNP) og

Oliepriserne. Grundlaget for, at det netop er disse områder, fremgår af de respektive afsnit herefter.

BNP

Incitamentet til at anvende BNP som benchmark i nærværende analyse er, at BNP er udtryk for hvordan et

lands/regions økonomi er. BNP bliver beregnet som en funktion af markedsværdien af varer og tjenester og

viser i en vid udstrækning landets levestandard. Levestandard og økonomi er derfor alt andet lige forhold, det

enkelte individ er nødt til at tage stilling til, før man køber/investerer i en rejse og blandt andet derfor er

luftfartsindustrien meget konjunkturfølsom.

I luftfartsindustrien arbejder man med en tommelfingerregel, som siger, at luftfarten vækster dobbelt så

hurtigt som BNP, samt at luftfarten rammes hårdere end den generelle økonomi i tilfælde af lavkonjunktur. I

industritermer defineres tommelfingerreglen ved at RPK stiger ca. dobbelt så hurtigt som BNP.19

Korrelationen er ydermere overordnet illustreret i SAS’ 2010 regnskab jf. figuren nedenfor;

Figur 7, Sammenhængen mellem BNP og RPK - Kilde: SAS Årsrapport (2010)

Der har de seneste 10 år været uro på de finansielle markeder, hvorfor der har været nogle kraftige udsving i

verdensøkonomien. Afhandlingen vurderer derfor, at historisk data ikke vil give et præcist billede af de

faktiske sammenhænge, Afhandlingen vurderer derfor, at tommelfingerreglen er relevant, idet der stadigvæk

er tale om en skønspost, som ikke vil kunne estimeres præcist.

Sammenholdes den nære sammenhæng, som defineret af Pat Halon, med forventningerne til BNP, så vil man

groft kunne estimere efterspørgslen i form af RPK. Der er tale om flere variable, idet der ikke er nogen der

19 Hanlon (2007), side 25
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præcist kan estimere udviklingen i verdensøkonomien, hvorfor der senere i kapitel 5 omhandlende scenarier,

behandles følsomhed og udsigter i forbindelse med budgetteringen.

Idet SAS primært opererer på det europæiske marked, vil budgettering

europæisk vækst. Den europæiske vækst er senest af IMF projekteret til at udvikl

tabellen nedenfor.

År 2010

Vækst 1,74 %

RPK 3,49 % 3,25 %

Tabel 3, RPK forventning - Kilde: IMF For

Som det fremgår af tabellen med forventningerne til fremtiden, og multiplikationen med

tommelfingerregel om RPK-vækst med en faktor 2 i forhold til BNP

ca. 3,5 % pr år for hele luftfartsindustrien i Ska

IMF’s forventning og Pat Hanlons tommelfingerregel er illustreret i grafen ned

den linære udvikling, som efter alt at dømme understøtter de identificerede 3,5 %.

Figur 8, RPK udvikling

Det teoretisk beregnede forecast synes lidt konservativt i forhold til IATA’s forventninger til den fremtidige

vækst, hvilket omtales i IATA Economic

stigninger til 4-5 % årligt.

Idet der er tale om skøn, vurderer afhandlingen, at en årlig stigning på 4 %

mellem BNP forecast og IATA’s for

basisscenarie i kapitel 5.
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præcist kan estimere udviklingen i verdensøkonomien, hvorfor der senere i kapitel 5 omhandlende scenarier,

behandles følsomhed og udsigter i forbindelse med budgetteringen.

på det europæiske marked, vil budgettering ske på baggrund af forventningerne til

europæisk vækst. Den europæiske vækst er senest af IMF projekteret til at udvikl

2011 2012 2013 2014 2015

1,63 % 1,77 % 1,83 % 1,85 % 1,76 %

3,25 % 3,55 % 3,67 % 3,70 % 3,53 %

Kilde: IMF Forecast BNP udvikling i Europa pr 01. august 2010.

Som det fremgår af tabellen med forventningerne til fremtiden, og multiplikationen med

vækst med en faktor 2 i forhold til BNP, så giver det en forventet årlig vækst på

tfartsindustrien i Skandinavien og herunder SAS koncernen.

IMF’s forventning og Pat Hanlons tommelfingerregel er illustreret i grafen nedenfor, idet denne identificerer

udvikling, som efter alt at dømme understøtter de identificerede 3,5 %.

RPK udvikling - Kilde: Tabel 3, egen tilvirkning

cast synes lidt konservativt i forhold til IATA’s forventninger til den fremtidige

vækst, hvilket omtales i IATA Economic Forecast Juni 2011. Her estimerer IATA de fremtidige RPK

vurderer afhandlingen, at en årlig stigning på 4 % virker plausibel, idet dette

cast og IATA’s forecast. Det er derfor 4 %, som afhandlingen vil anvend
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præcist kan estimere udviklingen i verdensøkonomien, hvorfor der senere i kapitel 5 omhandlende scenarier,

ske på baggrund af forventningerne til

europæisk vækst. Den europæiske vækst er senest af IMF projekteret til at udvikle sig som illustreret i

2015 2016

1,76 % 1,73 %

3,53 % 3,46 %

cast BNP udvikling i Europa pr 01. august 2010.

Som det fremgår af tabellen med forventningerne til fremtiden, og multiplikationen med Pat Hanlons

så giver det en forventet årlig vækst på

og herunder SAS koncernen.

enfor, idet denne identificerer

cast synes lidt konservativt i forhold til IATA’s forventninger til den fremtidige

rer IATA de fremtidige RPK

virker plausibel, idet dette ligger

som afhandlingen vil anvende som

RPK

BNP

Linear (RPK)

Linear (BNP)
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Oliepriser

Foruden effekten af BNP, så er oliepriserne en væsentlig faktor, når der tales om økonomisk påvirkning.

Årsagen, til at oliepriserne er så centrale er, at flybrændstofpriserne typisk udgør en væsentlig omkostning

for flyselskaber, mere væsentlig for LCC’er end HCC’er, men stadigvæk væsentlig. Ses der på SAS’

samlede omkostninger, så udgør Fuel cost20 16,3 %.

Figur 9, SAS’ Omkostningssammensætning - Kilde: SAS Årsrapport (2010)

Brændstofs priser har unægteligt haft en central rolle i enhedsomkostningerne, hvorfor det er centralt at

analysere forventningerne til udviklingen i brændstofpriserne nærmere.

Flybrændstof ikke er det samme som ”almindelig” brændstof, men der er en direkte sammenhæng mellem de

to brændstofs typer. Historisk set har de to brændstof priser fulgt hinanden, som det tydeligt fremgår af

grafen nedenfor.

Figur 10, Jet fuel og crude oil sammenhæng - Kilde: SAS Årsrapport (2010)

Lige som ved BNP er det ikke muligt at forudsige de fremtidige udviklinger i fly brændstofs priser, hvorfor

der er tale om en skønspost. Dette skal holdes for øje, når der senere budgetteres om fremtidige

pengestrømme ved DCF beregningen.

20 Herefter brændstofsomkostninger
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På trods af at 16,3 % % af SAS’ Operating expenses er fuel, og priserne historisk set er volatile, så er det

muligt at fremsige et forholdsvist konkret bud på brændstofsomkostningerne på kort sigt.

SAS har hedget 54 % af sit forventede 2011 forbrug til mellem 759 og 826 dollar pr ton, hvorfor det er

muligt at forecaste med en vis grad af sikkerhed.

Givet ASK forbliver den samme – hvilket det forudsættes – så vil det være muligt at beregne den sikre

omkostning og den eksponerede omkostning.

Af årsregnskabet for 2010 fremgår det, at SAS har haft en gennemsnitlig brændstofs pris på 773 USD/tonne,

hvilket omregnet til SEK giver 5.569,47 SEK/tonne21, med et samlet forbrug på mio. SEK 6.601 giver det

rundt regnet et forbrug på 1.185,000 tonne.

SAS’ har opstillet en forventningsanalyse, hvilket både tager højde for brændstof priserne og valutakursen.

Figur 11, SAS’ hedging priser - Kilde: SAS Årsrapport (2010)

Sammenholdes de hedgede priser med gennemsnitsprisen for 2010, så viser trenden, at brændstof prisen vil

stige, men det er ikke muligt at forudsige prisstigninger konkret, idet det skal holdes for øje, at oliepriserne

de seneste 10 år har været meget svære at forudsige, og derfor vil der i forbindelse med opstilling af

scenarier blive taget højde herfor.

Ses der på historikken, så regulerede OPEC22 oliepriserne markant ned medio 2008, efter at de havde nået et

kunstigt højt niveau. Det markante fald fik store aftagere til at hedge fremadrettede priser, idet

21 Årsgennemsnitlig valutakurs SEK/USD 7,2. Gennemsnitsprisen omregnet giver således 773*7,205 =
5.569,47 SEK/tonne
22 Organization of the Petrolium Countries
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forventningerne til priserne kun var stigninger, og hedging ville imødegå de mest markante stigninger.23

SAS’ hedging strategi vil udelukkende have effekt på kort sigt, herefter er det markedspriserne der anvendes.

Som det fremgår af de realiserede brændstofs omkostninger, så har de i 2011 ligget mellem 120 og 140

$/barrel, omregnet til tonne (7 barrels = 1 tone) så ligger prisen mellem 840 og 980 $/tonne. Forventningerne

til fremtiden er, at de kommer til at ligge på dette niveau, hvilket vil være forudsætningerne, der anvendes

gennem afhandlingen. Anvendes de hedgede brændstofs priser, så vil års gennemsnittet ligge nærmere de

840 end 980, hvorfor der forventes at være en gennemsnitlig tonne pris på 840 $ i 2011.

Figur 12, Prisudvikling Jet fuel - Kilde: IATA Economic forecast24

På sigt er det ikke muligt at opstille konkrete forventninger, hvorfor der i afhandlingens kontekst vil blive

arbejdet med en mindre årlig stigning på 2 % som følge af de almindelige prisstigninger i samfundet.

Ligesom den konkrete brændstof pris er central for brændstofsomkostninger, så er valutakursen mellem SEK

og USD ligeledes central. Grunden hertil er, at alt brændstof handles i USD, hvorfor et fald i fly brændstof

prisen ikke betyder fald i omkostninger, hvis valutakursen halveres. Brændstof prisen kan derfor ikke stå

alene, og valutakursen skal derfor også behandles, når der tales brændstof priser.

Som det fremgår af grafen nedenfor, så ses det, at der i 2011 har været et fald i valutakursen, hvilket alt andet

lige har en positiv effekt på brændstof omkostningerne.

23 OPEC
24 http://www.iata.org/whatwedo/economics/fuel_monitor/Pages/price_development.aspx
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Figur 13, SEK/USD kursudvikling - Kilde: Sveriges Riksbank, egen tilvirkning

Det forudsættes at valutakursen vil forblive på et niveau mellem 6-7% året ud, hvorfor der i forhold til 2010

er tale om et fald, hvilket vil blive afspejlet i forventningerne til brændstofs omkostningerne.

Med udgangspunkt i SAS’ egne følsomhedsberegninger som vist i figur 11, så forventes 2011 brændstofs

omkostningerne at ligge på 6,5 mia. SEK og fremadrettet forventes prisen at stige 2 % årligt.

Hvad angår selve mængden, hvilken blev opgjort til 1.185,000 ton i 2010, så vil afhandlingen behandle

forventninger til dette i forbindelse med de teknologiske forhold i kapitel 3.1.4.

3.1.3 Sociokulturelle forhold

Som identificeret ovenfor, så har verdensøkonomien stor effekt på flybranchen. Nærværende punkt vil

behandle, hvorvidt effekten er forskellig i de forskellige segmenter, privat rejsende og forretningsrejsende.

IATA som er ”The international Air Transport Association” udarbejder hver måned en statistik over bl.a.

udviklingen i lufttrafikken. De arbejder med to termer, Premium/Business og Economy/Leisure, hvilket groft

kan oversættes til hhv. Forretningsrejser og Privat rejser. Derudover arbejdes der med Charterrejser, men

disse behandles ikke nærmere, idet de falder udenfor afhandlingens omfang, herunder SAS’

forretningsstrategi.25

Som det fremgår af tabellen nedenfor, fremgår det tydeligt, at finanskrisen har haft en væsentlig effekt på

antallet af passagerer. Men som det ligeledes fremgår af figuren, så var det Premium billetterne (den der

starter øverst) der erfarede den største nedgang.

25 SAS’ Årsrapport 2010 viser at 5 % af SAS’ kunder er charter, den vurderes derfor som værende
uvæsentlig.
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Figur 14, Markedsudvikling Leisure og Premium - Kilde: IATA Economic forecast juli

Premium faldet kan skyldes flere forhold;

 Privatsegmentet køber billetter i bedre tid, og effekten vil derfor være forskudt,

 Erhvervssegmentet vil være mærket af krisen, hvorfor behovet for forretningsrejser der typisk er

Premium billetter vil falde,

 Erhvervssegmentet vil se sig nødsaget til at skære i deres omkostninger, hvorfor de må ty til de

billigere billetter, hvilket vil betyde fald i Premium og stigning i Leisure.

Mest plausibelt er det, at Erhvervssegmentet har skåret i deres omkostninger som følge af den finansielle

krise. En nærliggende og hurtig besparelse for selskaberne, der normalt flyver Premium, vil være at købe

Leisure billetter, idet transporten fra A til B er den samme, men prisen er markant anderledes.

Erhvervssegmentet, som er fokus for SAS, er således pludselig blevet aftagere af de billige billetter, og

derved kommer LCC26 selskaberne ligeledes i spil i konkurrencen om de vigtige kunder fra

Erhvervssegmentet.

Denne konkurrence kan blive meget bekosteligt for HCC selskaberne, idet deres priser ikke kan matche

LCC’ernes. Ser man i COWI’s rapport fra 2002, fremgår det, at Premium kunderne ikke fokuserer på

priserne, idet deres priselasticitet bliver beregnet til -0,9, og Economy segmentets bliver beregnet til -1,3.27

Udviklingen i billetsalget kunne dog betvivle denne beregning under finanskrisen, idet Premium segmentet

har lidt den største nedgang.

26 LCC er en forkortelse for Low Cost Carriers, det modsatte er HCC, High Cost Carriers. Gennemgås
yderligere under den interne analyse.
27 COWI (2011), side 111.
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Det skal holdes for øje, hvilket ligeledes kan tydes af udviklingen i figuren, at når krisen ebber ud, så

forventes erhvervssegmentet at vende tilbage til Premium selskaberne og herunder SAS, idet billetterne er

skræddersyet til at imødegå deres behov. Disse vil bredt oplistet være:

 Gode afgangstider som følge af SAS’ grantfather rights,

 Bedre check-in muligheder og Fasttrack.

 Nemmere transfer (Netværksselskaber) og Smart pass

 Højere comfort og bedre service

Stigning i salget af Premium billetter vil derfor have en positiv effekt på Yield og derved en positiv effekt på

omsætningen. Den præcise effekt kan være svær at forudsige, men den vil alt andet lige understrege positive

udsigter til udviklingen, som gennemgået i forbindelse med BNP tidligere, hvorfor de forventede effekter

som følge af Yield stigninger vil blive indregnet i RPK stigningen.

3.1.4 Teknologiske forhold

En af de mest markante faktorer for flyindustrien, er teknologi samt udviklingen heraf. Af områder der er

væsentligt påvirket af den teknologiske udvikling kan følgende nævnes;

 Udvikling af nye fly der flyver mere økonomisk,

 Biofuel,

 Forbedrede muligheder for at søge priser på rejser og bestilling heraf,

 Udvidelse af Check-in muligheder (kiosker, sms, internet)

 Udvikling af f.eks. Smart Pass28 som anvender mobilteknologi til at gøre transferrejser nemmere

 Internetopkobling på flyene for Premium passagerer29

Den teknologiske udvikling vil for så vidt ramme alle de konkurrerende selskaber, men effekten vil være

afhængig af, om der er tale om HCC eller LCC selskaber, samt hvorvidt der er tale om egenudviklede

produkter så som SAS’s Smart Pass, jf. senere.

Grunden, til at der vil være forskel på HCC og LCC selskaberne, er, at LCC’erne barberer omkostningerne

helt ned, så de kan tilbyde en så billig billet som muligt. Det vil derfor som udgangspunkt være HCC’erne

der tilbyder den ekstra service og højere kvalitet.

28 SAS Årsrapport (2010), side 17 + http://www.tic.travel/industry-releases/14062011/sas-smart-pass-
lanceres-i-hele-skandinavien
29 http://www.rejseliv.dk/internet-om-bord-paa-alle-sas-fly
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Flådefornyelse

SAS står overfor at skulle forny store dele af deres flyflåde, idet deres nuværende flåde er ved at være

gammel. Investeringsbehovet gennemgås nærmere under regnskabsanalysen i kapitel 4, men hvad der er

værd at hæfte sig ved er, at en fornyelse af flåden og derved en teknologisk forbedring forventes at give en

væsentlig bedre brændstofsforbrug. I SAS’ Capital marked release fra 20. juni, hvor SAS annoncerer

bestillingen af 30 nye Airbus 320 neo’er, vurderer SAS, at opgraderingen til nyere fly vil give en brændstofs

besparelse på op til 30 % pr ASK i forhold til deres ældre MD-80’ere.

Ser man på en uafhængig kilde, så vurderer man dog, at der kun er et besparelsespotentiale på 20 % ved

fornyelsen af flåden, for hvad der angår MD-80’er til Airbus 320-neo.30

Dette er en væsentlig besparelse, som helt overordnet set ville betyde en besparelse på mia. SEK 2 i

brændstofsomkostninger, såfremt der i 2010 kun blev fløjet MD-80’ere og givet at SAS ville realisere den

fulde besparelse på 30 procent. Tager man en mere konservativ tilgang til besparelsespotentialet, så kunne

det opstilles som følger;

SAS har jf. årsrapporten for 2010 187 fly i drift, heraf er 25 af disse MD-80’er, hvorfor besparelseseffekten

kun skal beregnes for disse. Der er ikke offentlige data om, hvor stor en andel af ASK MD-80’erne står for,

hvorfor det antages, at der flyves lige meget med alle flytyper. MD-80’erne udgør derfor 13 % af den

samlede flyflåde, hvorfor den endelige besparelse på totalpopulationen ved anvendelse af den eksterne kilde,

giver 13 % * 20 % -> 3 %.

Idet den konkrete flådefornyelse forventes implementeret ved udgangen af 2014, så vil effekten blive

indregnet fra 2015, hvilket vil sige på mellemlang sigt og fremadrettet. Flyene der modtages i 2014 er alle

leasede, og de vil løbende blive erstattet af de købte fly af samme type, når de modtages i perioden 2016-

2019.31

Biofuel

Luftfartsbranchen forsøger at frigøre sig fra Oliebranchens jerngreb på brændstof markedet, hvilket fremgår

af SAS’ redegørelser om sustainability på deres hjemmeside. Her redegør SAS for deres strategi, som

indebærer at de inden 2020 vil halvere deres fuel emmisions med 50 %, hvilket dels skal imødegås gennem

en forventet implementering af biofuel.

En forudsætning for anvendelsen af biofuel er dog, at denne bliver godkendt og kommer i produktion. Idet

der ikke er klare udsigter til godkendelsesprocessen, så er det besværligt at kalkulere den direkte effekt af

biofuel, samt hvornår effekten indtræder.

30 http://www.viviro.com/da/Nyheder/SAS-bestiller-30-nye-Airbus-fly.html
31 Nærmere herom i forbindelse med CAPEX behov u regnskabsanalysen
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Tages der udgangspunkt i SAS’ Sustainability rapport32, så forventer SAS, at der i den nærmeste fremtid vil

blive anvendt Biofuel, og derved kan industrien udfordre olieselskabernes jerngreb.

Reguleres der ikke for forventede stigninger i ASK, så er SAS’ mål, at deres nuværende forbrug (målt i ton)

falder med 20 % i år 2020.

Akkumuleres ovenstående for SAS, så forventes der at være en besparelse på det reelle forbrug (målt i ton og

ikke USD). På kort sigt vurderes der ikke at være besparelser, på mellemlang sigt vurderes der at være en

besparelse på 3 % som følge af flådefornyelse, og herefter forventes forbruget at falde linært til et samlet fald

på 20 % i år 2020.

Hvad angår brændstof priserne, så henvises der til det tidligere kapitel omhandlende økonomiske forhold.

Smart-pass, check-in og internet

Der sker en løbende udvikling indenfor de teknologiske forhold. Det vurderes dog mere relevant at

gennemgå disse i forbindelse med den Interne analyse af SAS, som findes senere.

3.1.5 Sammenfatning PEST-analyse

Som det fremgår af PEST analysen, så er SAS delvist ejet af de nordiske stater, hvilket kan betyde, at de er

underlagt bilaterale interesser. Derudover viser analysen, at luftfartsbranchen er yderst påvirket af

verdensøkonomien herunder væksten i BNP og udviklingen i brændstofs priser. BNP forecast er dog

positive, hvorfor der forventes at være en stigning på anslået 4 procent i RPK. Udviklingen i brændstof

omkostninger ser dog ikke lige så positiv ud, hvorfor der forventes at være en stigning i indkøbspriserne på

fly brændstof, men det opvejes af et fald i valutakursen, hvorfor 2011 forbruget forventes at stige til mia.

SEK 6,5 og herefter en årlig stigning på 2 % årligt.

Derudover står SAS overfor større omlægninger i sin flåde, hvilket på den ene side vil betyde

anlægsinvesteringer, hvilket gennemgås yderligere under den regnskabsmæssige analyse, men på den anden

side ligeledes betyde fald i brændstofsforbrug, idet de nye fly er mere driftseffektive. Brændstofsforbruget

forventes at være stabilt på kort sigt, hvorefter det forventes at falde med samlet 20 % i 2020.

På næste side er alle de i PEST analysen omtalte faktorer opsummeret med forventet effekt på KPI’erne.

32 Tilgængelig på SAS’ hjemmeside.
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KPI Driver Hvad Kort Mellem Lang

ASK Statsligt ejerskab og

bilaterale interesser.

Ingen annoncerede ændringer i ejer

strukturen, hvorfor rutenetværket

bibeholdes og derved ingen

ændringer i ASK.

Ingen Ingen Ingen

RPK +

load

BNP Der er forventning om stigning BNP

og derved stigning i efterspørgslen på

billetter. Dette giver en højere Load

Faktor og derved højere RPK

4 % 4 % 4 %

Yield Premium versus

Economy

Erhvervssegmentet går gradvist

tilbage til Premium billetter, hvilket

har en positiv effekt på Yield

0 % 1 % 1 %

Unit Cost Brændstof priser På kort sigt har man hedget priserne,

herefter forventes de at stige

1 % 2 % 2 %

Unit Cost Brændstofs

effektivisering ved

flådefornyelse

Der vil ske løbende fornyelser ved

flåden og dette giver brændstofs

besparelser.

- 0 % - 3 til

19 %

- 20 %

Tabel 4, Opsummering af PEST effekter – Kilde: Kapitel 3 egen tilvirkning

3.2. Mikroøkonomisk analyse – Porters five forces

Den makroøkonomiske analyse kan ikke stå alene, idet den udelukkende beskriver de overordnede rammer

som luftfartsindustrien arbejder i. Som beskrevet i indledningen til den strategiske analyse vil Porters Five

Forces anvendes til at gennemgå konkurrencen og truslerne, som SAS står overfor.

Sammen vil de to niveauer kunne bidrage betragteligt til den afsluttende SWOT matrice.

3.2.1 Kundernes forhandlingsmagt

Kundernes forhandlingsmagt er det, der forhindrer SAS eller ethvert andet selskab i at fastsætte priserne frit

uden at kunderne reagerer.
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I luftfartsindustrien opereres der med de to segmenter, Premium og Leisure, eller med andre termer Business

class og Economy class, som afhandlingen kort gennemgik under kapitel 3.1.3 ovenfor.

Premium segmentet er kendetegnet ved, at der typisk vil være tale om relativt faste rejsende som sætter

højere krav til både fly indretning, overholdelse af fly tider nemmere check-in samt det mest centrale – at der

udbydes den rigtige rute med de rigtige afrejsetidspunkter. Premium segmentet er ikke lige så

fleksible/indifferente med henblik på afrejsetidspunkterne som Leisure segmentet, hvorfor man kan anvende

det klassiske ordsprog – ”Tid er penge”. En Premium rejsende vil derfor være nødsaget til at vælge det

selskab, der udbyder destinationen med det afrejsetidspunkt der passer ind i arbejdsdagen.

Med henblik på priserne så er betydningen knap så væsentlig, idet pris elasticiteten i COWI rapporten fra

2004 vurderes til at være som værende uelastisk med en elasticitet på 0,9. Dette betyder alt andet lige, at

markedet i 2004 kunne klare en stigning i priserne, uden at det ville have en marginaleffekt, der oversteg

stigningen i omsætningen. Hvorvidt det stadigvæk gør sig gældende, vil afhandlingen ikke behandle, men

inddragelse af elasticitet vil udelukkende anvendes til at understrege, at prissætningen ikke er det primære

fokus for Premium segmentet.

Ruteudbuddet, fleksibiliteten, nem check-in og punktlighed vurderes derfor at være mere væsentlig for

Premium segmentet, jf. Cowi rapporten.

Premium kundernes forhandlerkraft vurderes dog marginalt intensiveret i takt med at udbuddet på Premium

ruter33 er steget samt ved, at den finansielle krise er indtruffet, hvilket specielt har påvirket Premium

segmentet34. Har en Premium kunde derfor mulighed for at vælge et andet flyselskab, der flyver samme rute

indenfor acceptable afrejsetidspunkter, så vurderes deres pris elasticitet som værende højere, end angivet i

COWI rapporten fra 2003, idet flere af erhvervskundernes selskaber er underlagt besparelser, hvilket betyder

at de skal købe de billige sæder.

Leisure segmentet er præget af et lavere tilhørsforhold til et flyselskab, idet de fokuserer mere på priserne,

hvilket det ligeledes uddybes i COWI rapporten fra 2004, hvor priselasticiteten vurderes til at være 1,6. En

høj priselasticitet understreger, at prisen har en mere central rolle for Leisure kunderne end for Premium

kunderne, og at Leisure segmentet vil reagere kraftigere end Premium ved Yield stigninger.

Sammenholdes priselasticiteten fra 2003 med forholdene i dag, hvor der er forbedrede muligheder for at

søge i priser på internettet, og der er kommet flere LCC’ere til, så vurderes Leisure segmentets elasticitet

33 Premium ruter defineres i denne kontekst som ruter til stører handelsbyer, med gode afrejsetidspunkter – se
også afsnittet omhandlende indgangsbarrierer.
34 Se ligeledes PEST analysen med BNP, samt sociokulturelle omstændigheder.
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ikke at være faldet, men nærmere at den er steget. Prisen vurderes derfor som værende det vigtigste ved

Leisure segmentet!

Sammenholdes kundernes forhandlerkraft på de to segmenter, så vurderes den at være høj for begge, idet der

er gode muligheder for at vælge alternative luftfartsselskaber, hvis man ikke er tilfreds med hhv. pris eller

afrejsetidspunkt.

SAS har i forbindelse med sin Core SAS strategi annonceret, at man ønsker at fokusere på Premium

segmentet, idet Premium segmentets præferencer stemmer overens med det produkt som SAS ønsker at

levere. Fokus skyldes desuden at der er en højere Yield på Premium35, og så er RPK mere stabil end ved

Leisure36, idet Premium kunder har en højere rejsefrekvens.

SAS har fokus på en gruppe, der tidligere ikke har fokuseret på priserne, hvilket har haft negativ effekt ved

den finansielle krises indtog, idet priserne har fået større betydning.

Ser man på SAS’ markedsandele fra 2003, hvor COWI rapporten blev udarbejdet, og i 2010 regnskabet, så

ses det tydeligt, at SAS har mistet markedsandele. Udviklingen skyldes flere omstændigheder, men central

forklaring er LCC’ernes indtog på markedet, og kundernes forhandlingsmagt er steget i takt med, at

udbuddet er blevet større.

Lande 2003 2010 Udvikling

Sverige 63 % 33 % -30 %

Norge 71 % 50 % -21 %

Denmark 82 % 40 % -42 %

Finland 20 % 16 % -4 %

Tabel 5, SAS’ markedsandele - Kilde SAS Årsrapporter, egen tilvirkning

Sammenholder man ydermere markedsandelene fra 2009 med 2010, så ses det, at SAS igen har mistet

markedsandele. Faldene fordeler sig som følger:

I Norge har man mistet 4 %, i Danmark 3 % og i Finland 1 %.

SAS omtaler i deres årsrapport, at de ser en stabilisering, hvorfor der ikke forventes at være store

fluktuationer i SAS’ markedsandele fremadrettet. Dette understøttes af det forventede tilbagetog af den

35 Hanlon (2007), Tabel 2.3, side 36
36 SAS Årsrapport (2010), side 24
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finansielle krise, hvilket alt andet lige vil betyde, at Erhvervssegmentet vender tilbage til Premium billetterne

og derved SAS.

Overordnet set forventes markedsandelene at være stabile fremadrettet, og der forventes ikke at ske

væsentlig udvikling i Yield, men alt andet lige en positiv udvikling.

3.2.2 Leverandørernes forhandlingsmagt

Luftfartsindustrien har flere forskellige leverandører, men af de mest centrale er der: lufthavnene der lettes

fra, der er flyene, der flyves med og der er medarbejderne, som er en del af den service, der leveres. De

forskellige grupper behandles særskilt herefter.

Lufthavne

Lufthavnen er en nødvendighed for, at et luftfartsselskab kan operere. I Skandinavien findes der kun få

lufthavne, der kan rumme den mængde afgange og behov, som de store selskaber aftager. Idet der ikke er

n0gen umiddelbare alternativer, så har lufthavnene stor magt, når det kommer til prisforhandlinger. Dog er

lufthavnene underlagt et prisregulativ, hvilket betyder, at der ikke må differentieres ved prissætningen.

Som det fremgår af CPH’s priser, så kommer der en stigning i de normale takster, og LCC taksterne vil

falde. Idet luftfartsbranchen typisk sender regningen videre til kunderne, så vil de bebudede prisstigninger

formodentligt ikke betyde noget for SAS.

Figur 15, CPH takster - Kilde: CPH og Samfundet (2010) – Prissætning fra oktober 2010

Ud over priserne, så er der andre forhold ved lufthavnene der har effekt på SAS’ forretning. Check-in

muligheder og hvilke terminaler, SAS har, kan have betydning for deres kunder. Som tidligere behandlet vil

Premium kunden gerne hurtigt gennem check-in og videre til gaten, for derved at spare tid, idet tiden er
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central for dette segment. SAS har et godt samarbejde med f.eks. CPH – Københavns lufthavn, hvorfor der er

gode check-in muligheder, der er en separat fast-track sikkerhedskontrol og deres terminaler ligger tæt,

hvorfor der kan ydes en bedre service over for deres kunder.

Det skal ligeledes bemærkes, at lufthavnene er delvist afhængige af SAS, idet SAS står for en væsentlig del

af de skandinaviske lufthavnes omsætning. Som vist i figuren under punkt 3.2.1 har SAS 40% af markedet i

Danmark, hvorfor CPH - Københavns Lufthavn ligeledes må vurderes at være delvist afhængig af SAS, idet

SAS er en væsentlig kunde.

Det skal dog bemærkes at Københavns Lufthavn i deres 2010 Årsrapport beretter, at dets fremtidige strategi

er at skulle være en af de førende lufthavne i Europa, og at den vil fokusere på vækst i lavprissektoren,

hvilket i 2010 udmøntedes i en prisdifferentiering mellem LCC og HCC for at imødegå den service de

aftager. 37

Det er klart at de differentierede priser vil give LCC’erne bedre konkurrencevilkår og derved en fordel i

konkurrencen mod HCC’erne, men prisdifferentieringen betyder ligeledes, at lufthavnen tjener mere på SAS

end på f.eks. Norwegian, hvorfor der ligeledes må forventes at være gunstige arbejdsforhold mellem SAS og

CPH.

Samlet set vurderes der ikke at være den store forhandlermagt fra lufthavnene, idet de er underlagt

prisregulativer, samt at de delvis er afhængige af SAS’ tilstedeværelse i lufthavnen. Både SAS og CPH tjener

på et sundt samarbejde, hvorfor der ikke påregnes fluktuationer ved denne leverandør.

Flyproducenter

Når der tales flyproducenter, så er der i nyere tid to væsentlige spillere, det europæiske Airbus og det

amerikanske Boeing. Som det fremgår af regnskabsanalysen i forbindelse med CAPEX, så anvender SAS

både Airbus og Boeing, idet man arbejder med Airbus fra Danmark og Boeing i Sverige og Norge.

I en pressemeddelelse 21/7 2011 beretter SAS at man netop har bestilt 30 nye Airbus A320neo med en

option på yderligere 11 stk. Herudover har man i efteråret 2010 ligeledes indgået aftale om leasing af 17

Boeing 737 Next Generation.

SAS engagerer derfor både Airbus og Boeing, og der må antages at være væsentlig konkurrence mellem de

to producenter, hvorfor der ikke vurderes at være væsentlig forhandler magt ved en enkelt af producenterne.

Derudover må selskaberne ligeledes være forhandlingsvillige, idet SAS kommer med større ordrer, og de

vurderes begge at være interesseret i at få ordren frem for deres konkurrent.

37 Københavns Lufthavne CPH Koncern Årsrapport (2010), side 14
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Medarbejdere

Som det fremgår af omkostningssplittet i kapitel 3.2.1, så udgør personaleomkostninger 33,3 % af de

samlede omkostninger, hvilket er den største enkeltstående post.

Som gennemgået i kapitel 2 har SAS været gennem en stor omstrukturering i forbindelse med Core SAS.

Her var en af hjørnestenene, at personaleomkostningerne skulle reduceres, og der skulle effektiviseres

gennem LEAN procedurer. Ser man herefter på udviklingen i personaleomkostninger, så fremgår det tydeligt

at SAS har trimmet personaleomkostningerne.

mio.SEK 2010 2009 Change

Payroll expenses (13.473) (17.998) -25,14%

Payroll part of total costs 33,3% 38,9% -5,6%

Average number of employees 14.862 17.371 -14,44%

Tabel 6, Udvikling i personaleomkostninger – Kilde SAS Årsrapport (2010) egen tilvirkning

Som gennemgået i kapitel 2, har det været en væsentlig det af SAS Core strategien, at FTE38 skulle nedsættes

samtidig med, at det generelle lønniveau skulle falde. CAU, som er fagforeningen for det danske

kabinepersonale, har været modstridige i forhandlingerne, men man er alt andet lige kommet til enighed om

lønreguleringer og afskedigelser, hvilket er kommet til syne i udviklingen i lønomkostningerne.

Af tabellen fremgår det, at SAS har formået at afskedige ca. 2.500 FTE over det seneste år, og det fremgår

ligeledes, at de generelle lønninger er faldet, hvis der fokuseres på gennemsnitslønningerne, hvilket ligeledes

omtales i SAS Årsrapport 2010.

Af Q2 2011 Interim rapporten fremgår det, at der stadigvæk mangler besparelser for samlet mio. SEK 200,

før man når den fulde effekt af Core SAS strategien.39

Besparelsen består primært i afskedigelser, hvilket fremgår af FTE planen. Her vurderes der stadigvæk, at

der skal fyres omkring 400 FTE.

38 Full time employee/equivalent
39 Se eventuelt figur 3
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Figur 16, Planlagte FTE reduktioner - Kilde: SAS Interim rapport (Q2 2011)

SAS har hidtil kunnet imødegå deres besparelser i forbindelse med Core SAS, hvorfor de forventes at

implementere de resterende besparelser uden væsentlige problemer.

Det er vigtigt at hæfte sig ved, at det er en længere proces at regulere personaleomkostningerne, og niveauet

efter Core SAS vurderes som værende sigende for fremtiden. Personalet vurderes akkumuleret set til at have

en høj forhandlerkraft, og det er en klar ”Akilles hæl” for SAS, at man skal arbejde fagforeningerne, når der

skal forhandles lønninger. SAS har dog formået at reducere lønomkostningerne, hvorfor den høje

forhandlerkraft til dels kan ses som middel.

Som følge af at SAS’ medarbejder er organiseret i fagforeninger, så antages det at opsigelsesvilkårene er

mere gunstige end i de respektive funktionærlove. Af disse ville en ansat i SAS typisk have mellem 240 og

641 måneders opsigelsesperiode, hvortil der formodentligt vil følge ekstra tillæg og omkostninger for SAS.

Idet afhandlingen antager at SAS’ ansatte har lang anciennitet, så vurderes der gennemsnitligt at være

opsigelsesvarsler på 4 måneder.

Forventningerne til fremtiden er, at SAS får indført de sidste besparelser og herved fyringer, hvorefter 2011

personaleomkostningerne vil falde til det niveau, Core SAS har lagt op til. Samlet forventes der et fald på 9

% i 2011, og i 2012 forventes der yderligere et fald på 2 % som følge af at personaleomkostningerne i første

halvår 2011 ikke har haft alle besparelser. Fra 2013 forventes omkostninger at nå et stabilt niveau, hvorfor

der ikke forventes yderligere fluktuationer.

3.2.3 Substituerende produkter

Siden luftfarten har gjort sit indtog på rejsemarkedet, så har det været omfattet af en vis prestige. At flyve er

unægtelig den nemmeste måde at rejse over længere afstande og svært fremkommeligt terræn. Det har derfor

klare konkurrencemæssige fordele, når der tales interkontinentale rejser, hvorimod indenrigsrejser har flere

substituerende produkter.

Ligesom mange af de andre facetter af luftfartsindustrien så kan der sondres mellem Premium og Leisur

segmenterne, idet formålet med rejserne er forskellig for de to segmenter.

40 I både Sverige og Norge er der som udgangspunkt 2 måneders opsigelsesvarsel.
41 Maksimal opsigelsesperiode for danske ansatte.
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Ved Leisure segmentet er der et helt klart formål med rejsen, det er at flytte en person fra et punkt til et andet

og typisk i forbindelse med en fornøjelsesrejse. Her vil den rejsende typisk hellere spare lidt penge på

billetten for derimod at have lidt ekstra til fornøjelser på rejsen.

Ved Premium rejserne er der selvfølgelig ligeledes tale om at flytte en person, men formålet med rejsen vil

typisk være, at en forretningsmand skal et sted hen for at udføre en funktion f.eks. for at deltage i et møde.

Her har teknologien gjort det muligt at lave videokonferencer mv., som kan anses som værende substitutter

for luftfarten. Er der et behov for at flytte personer, så er eneste substituerende produkt, der kan give den

mindste form for konkurrence - High Speed Trains.

Videokonferencer

Luftfartsindustrien har fået en ny trussel i forbindelse med den teknologiske udvikling inden for bredbånd og

internettet. Det er nu blevet nemt og bekvemt at afholde videokonferencer, hvor man bibeholder en del af det

personlige aspekt, idet man hele tiden kan se hinanden.

Videokonferencer er ligeledes tidsbesparende, idet man ikke behøver at skulle transportere den

forretningsdrivende frem og tilbage.

Det er ligeledes væsentligt billigere, ikke kun i besparelser ved ikke at skulle købe flybilletter, men man

sparer ligeledes tiden, som tit vil være en bekostelig affære, når der f.eks. tales om konsulenter eller

lignende, der fakturerer timer ud til kunderne.

Den finansielle krise har ligeledes bevirket, at selskaberne er nødt til at finde besparelser, og dette er et

meget relevant sted at finde nogen af dem. Men dertil skal det bemærkes, at videokonferencer ikke vil kunne

erstatte rejserne fuldt ud, hvorfor denne løsning kun vurderes at have begrænset effekt.

High Speed Trains

Når der skal flyttes personer er High Speed Trains en reel konkurrent til luftfarten. Nyeste teknologi indenfor

disse viser, at togene stille og roligt henter ind på de ellers så dominerende hastigheder, som flyene flyver

med, og i Japan har man i tests fået High Speed Trains op på 581 km/t42. Der er selvfølgelig lang vej til den

typiske hastighed, der flyves med, som for en Boeing 373 er 0,785 Mach43 hvilket omregnet til km/t er

(0,785*1225) 960 km/t. Det skal dog holdes for øje, at administrationstiden ikke er den samme, idet der ikke

er take off mv. hvorfor de to hastigheder ikke kan sammenholdes direkte, når der tales om samlet

transporttid.

42 http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nb20031203a1.html
43 http://www.boeing.com/commercial/737family/pf/pf_800tech.html
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I skrivende stund findes det hurtigste High Speed Train i kommerciel drift i Kina, og det kører med

hastigheder op til 431 km/t.44 Fokuseres der på det Europæiske marked, hvor SAS opererer, så er det kun det

franske TGV der er værd at nævne, men udviklingen viser, at der kan være flere på vej. I skrivende stund er

udsigterne dog forholdsvist lange i Danmark, hvorfor der midlertidigt er fremsat forslag om at styrke dansk

infrastruktur med fly traffik.45

High Speed Trains har, ud over de lange udsigter til fuld implementering, en væsentlig ulempe – de har

problemer i svært tilgængeligt terræn så som bjergkæder, store floder, de store have og oceaner. Der er

mulighed for at grave tunneler og lave broer, men disse kræver væsentlige investeringer, hvilket hæmmer

fleksibiliteten. Derudover er der i skrivende stund ikke teknologi der gør det muligt at rejse med tog over

f.eks. Atlanten. Luftfarten har den indlysende fordel, at de blot flyver over forhindringerne, hvilket giver

dem en klar fordel.

På de korte ruter er toget en reel mulighed, men fleksibiliteten in mente, vurderes togene ikke at udgøre en

risiko for luftfarten.

Samlet set står luftfarten med nogle stærke kort, og med udgangspunkt i det gennemgåede så vurderes der på

hhv. kort og mellemlang sigt ikke at være en reel trussel på de lange ruter. Der vil potentielt forsvinde

marginale markedsandele som følge af både videokonferencer og indenrigstoge, men det skal understreges,

at det er en begrænset effekt, som der ikke vil kalkuleres med i den efterfølgende analyse.

3.2.4 Indgangsbarrierer

Det er centralt at behandle indgangsbarriererne for nye konkurrenter, idet disse ville kunne true de

markedsandele som SAS sidder på i dag. En gennemgang af indgangsbarriererne vil ligeledes belyse enkelte

faktorer, der vil spille ind på gennemgangen af konkurrenceintensiteten.

Når der tales indgangsbarrierer i luftfartsindustrien, er der overordnet set følgende områder der spiller ind;

Statsejerskab, Runway slots og Kapital.

Statsejerskab

Som gennemgået i PEST analysen, så har europæisk luftfart været præget af statsligt ejerskab, hvilket har

gjort det svært for nye konkurrenter at komme ind på markedet. Baggrunden herfor er, at statslige interesser

ikke konkurrerer med dem fra en privat investor, hvorfor et stateligt selskab ikke har været underlagt de

samme afkastkrav, som et liberalt selskab er. Det er med andre ord meget svært at konkurrere med et selskab,

der ikke behøver at skabe overskud.

44 http://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Maglev_Train
45 http://politiken.dk/indland/ECE1349433/venstre-fly-skal-styrke-kollektiv-trafik/
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Statsejerskab skaber ligeledes en konkurrenceforvridning, idet der fortsat bliver postet penge i SAS på trods

af, at de ikke har vist, at de kan tjene penge i de seneste år. At der bliver skudt kapital i nødlidende selskaber

er ikke unormalt, men i SAS’ tilfælde mener enkelte kritikere, at der er tale om statsstøtte, idet der 2 år i

træk, i både 2010 og 2009, blev tilføjet kapital gennem fortegnings emissioner. Det strider ikke mod vanlige

principper at lave emissioner, men det strider mod vanlige principper at fortsætte med at tilføje kapital. Man

kan derfor indirekte konkludere, at SAS har en direkte effekt/fordel af at være statsejet, hvilket kan betyde at

der sker konkurrenceforvridning.46 Hvorvidt det vil få betydning for SAS, at kritikere kalder det ulovlig

statsstøtte, vides ikke før det bliver prøvet ved domstolene, hvilket der ikke er garant for, men forholdet

behandles yderligere under afsnittet, eksponering og risiko for retssager.

Runwayslots

En forudsætning for at kunne drive luftfart er, at man har en starts/landingstilladelse (i luftfartssprog ”slots”).

Ved fordeling af slots anvendes grandfather rights, hvilket betyder, at et luftfartsselskab kan beholde sit slot i

den efterfølgende periode (sommer/vinter), hvis det konkrete slot udnyttes 80 % eller mere. Hvis et selskab

ikke udnytter en slot 80 %, skal luftfartsselskabet ansøge om den konkrete slot igen, men der er en reel risiko

for, at et andet selskab har ansøgt om samme slot, og ved ansøgninger gælder først-til-mølle princippet.47

Det er derfor utroligt svært for et nyt selskab at trænge ind på de ”gode” slots, idet alle luftfartsselskaberne

holder på dem. Når slots bliver ledige, er der ligeledes rift om at få fat i dem, hvilket illustreres i CPH’s 2010

CSR rapport, hvor det berettes, at Transavia har opsagt sit engagement i CPH, men CPH ikke vurderer at

miste omsætning, idet de tre selskaber SAS, Norwegian og Cimber Sterling allerede har søgt om de ledige

slots.

Slots er med andre ord en begrænset ressource, hvor de gamle selskaber har en klar fordel. Pat Hanlon

beskriver i Global Airlines, at grandfather rights begrænser konkurrencen, og at der er behov for nytænkning

eller sågar begrænsninger på, hvor mange år et selskab må holde de samme slots.48

Det kan dog være, at der bliver mulighed for en mere åben konkurrence i København, idet der i skrivende

stund sker behandling af en klage ved konkurrence og forbrugerstyrelsen. Klagen er indsendt af den såkaldte

”Terminal A”49, som ønsker at lave en konkurrent til CPH’s monopol i København. Får de medhold, vil der

blive bygget en lavprislufthavn op ad den infrastruktur, København kender i dag. Idet alle selskaberne, der

ønsker at flyve fra denne, er nye, så vil grandfather rights ikke have betydning på kort sigt.

46 http://avisen.dk/ekspert-det-ligner-ulovlig-statsstoette_122396.aspx
47 CPH og Samfundet (2010) ordforklaringer.
48 Hanlon (2007) side 225
49 http://www.airportterminals.dk/
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Det vil ligeledes betyde, at konkurrencen på Leisure segmentet vil intensiveres. Overordnet set vurderes der

ikke at være en øget risiko for, at SAS mister markedsandele, idet de vil beholde deres nuværende slots i

CPH – givet at de udnytter dem 80 % som gennemgået oven for.

Kapital

Det mest anvendte fly i CPH er Boeing 373 familien50, som i den billigste udgave i gennemsnit koster USD

5751, og uanset hvem man er, så er der tale om en væsentlig anlægsinvestering. Skal man erhverve en

konkurrencedygtig flåde, så kræver det flere fly samt væsentlige opstartsomkostninger, som alt i alt vil kræve

kapital.

I luftfartsindustrien er man mere og mere gået over til at lease sine fly, hvorfor man minimerer den bundne

kapital, men til gengæld er man ekstra sårbar, hvis omsætningen falder, idet man typisk ikke har mulighed

for at udtræde af en leasing ordning på kort sigt, ligesom man ville have mulighed for at sælge sit fly, hvis

load factoren var lav.52

At indtræde i en leasingaftale begrænser derfor fleksibiliteten, hvorfor man skal have en vis sikkerhed for at

kunne afsætte sine sæder, hvis man skal indtræde i leasingordninger.

Er man ny på markedet, er der mange usikkerheder, og derfor ses leasing mulighederne kun som en fornuftig

udvej, hvis man er sikker på sine markedsandele. Kapitalkravet er derfor en væsentlig barriere for nye

selskaber.

Samlet set vurderes indgangsbarriererne at være høje, hvorfor SAS ikke skal frygte at der kommer flere

konkurrenter i den nærmeste fremtid. De skal blot fokusere på de konkurrenter der allerede er.

3.2.5 Konkurrenceintensitet

Luftfartsindustrien er uden tvivl en branche, der er meget atypisk, idet der på trods af deregulering stadigvæk

er en væsentlig indflydelse gennem statsligt ejerskab. Der er ikke en klar markedsleder, men SAS sidder dog

på en væsentlig del af omsætningen i Norden. Konkurrencen spidser dog til gennem aggressive

ekspansionsstrategier fra Peer gruppen.

Karakteristikken af branchen, som gennemgået ovenfor, viser at der er høje indgangsbarrierer og høje faste

omkostninger. I sådanne tilfælde er der tendens til priskrig i tider med overkapacitet, hvilket influerer

negativt på indtjeningen.53

50 CPH og Samfundet (2010), side 50
51 http://www.boeing.com/commercial/prices
52 Airline Capital Structure –side 7 - http://www.scribd.com/doc/27146898/Airline-Capital-Structure-One-
Parameter-in-The
53 Rådgivningsudvalget FSR (2002), side 24
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SAS fik i 2004 COWI til at analysere konkurrencen i Skandinavien, hvilket udmøntede sig i rapporten:

Luftfarten i Skandinavien – værdi og betydning. På trods af at rapporten efterhånden er nogle år gammel, så

fremkommer den med konklusioner, som afhandlingen ikke vil kunne gengive, idet COWI har fået stillet

SAS’ interne data til rådighed.

COWI behandler konkurrenceintensiteten ved brug af Hirchman-Herfindahl Indekset (herefter HHI), som er

et indeks, der beregnes efter konkurrenternes kvadrerede procentuelle markedsandele.

HHI kan maksimalt nå en værdi på 10.000, hvilket fremkommer ved et monopol, hvor

konkurrenceintensiteten er lavest. Værdien på 10.000 fremkommer ved at opløfte markedsandelen på 100 %

i anden, hvilket giver 100^2 = 10.000. Hvis der for eksempel er tale om en duopol hvor fordelingen er 60/40,

så vil det give en HHI værdi på (40^2 + 60^2) 5.200. Hvis der er tale om flere konkurrenter stiger

konkurrencen og derved konkurrenceintensiteten.

COWI konkluderer, at luftfartsbranchen har relativt få markedsaktører på trods af markedets størrelse,

hvorfor konkurrenceintensiteten er et centralt fokus. Det konkluderes ligeledes at det skandinaviske marked

ligger på samme niveau som de øvrige europæiske lande, hvis der måles i hhv. indenrigstrafik, europæisk

trafik og trafik til den resterende del af verdenen.

COWI har opstillet HHI tabeller for de tre grupper; Indenrigs, Europa og øvrig verden.

Ved indenrigsruterne viser tabellen at konkurrenceintensiteten er lavere for de mindre markeder, hvilket de

skandinaviske anses som værende.

Figur 17 og Figur 18, HHI Indenrigs og HHI internt i Europa fra 2002 –
Kilde: COWI (2004) siderne 58 og 60

Rettes fokus mod de europæiske ruter, så ses det at HHI værdierne falder, hvilket understreger at

konkurrenceintensiteten stiger. For SAS’ marked opereres der således i 2004 med en HHI værdi på 6.000.

Ser man til sidst på ruterne til resten af verdenen, så fremgår, det at konkurrencen stiger, idet HHI værdien

falder. De skandinaviske lander ligger igen i den høje ende med et snit på 5.000.
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Med udgangspunkt i COWI’s resultater, så konkluderes det, at de skandinaviske markeders størrelser kun

gør det muligt for 1-3 selskaber at operere, hvis det stadigvæk skal være lønsomt. Sammenlignes de tre

områder på tværs, så fremgår det, at konkurrencen er hårdest på udenrigsruterne, hvor HCC’erne, qua deres

netværksstruktur, står bedre i konkurrencen end LCC’erne.

Når markedsstrukturen lægger op til hårdere konkurrence, kan selskaberne ikke hæve priserne, hvorfor de

må konkurrere på lave omkostninger. Idet LCC’erne har haft deres indtog på det skandinaviske marked, så

har SAS været nødsaget til at reducere deres flåde, hvilket var en del af Core SAS, og derved trimmet deres

ruteudbud til at omfatte de mere profitable ruter, hvor Load factoren var bedre og derved mere lønsom.

Hvor SAS dengang havde en fordel ved deres netværksstruktur, er det relevant at se, hvordan konkurrencen

ser ud i dag. Idet det ikke er muligt at foretage de samme HHI beregninger, vurderes det relevant at se på

udviklingen i kapacitet - målt gennem ASK - for SAS.

Idet de forskellige selskaber rapporterer deres ASK på forskellig vis, hvilket gør det svært at foretage

sammenligninger. Fokuseres der udelukkende på SAS, så skriver de i deres 2004 regnskab, at de har omkring

55 % af det nordiske marked, hvilket i deres 2010 regnskab er blevet til 29 %. Som det fremgår af tabellen

nedenfor, så er markedet blevet større, idet ASK er steget løbende.

Year ASK Marked share

SAS Norwegian SAS Norwegian Nordic marked54

2004 60.173 2.301 55 % 2 % 109.405

2005 62.445 3.464 50 % 3 % 124.890

2006 63.555 5.371 45 % 4 % 141.233

2007 44.433 7.561 35 % 6 % 126.951

2008 45.764 11.530 35 % 9 % 130.754

2009 39.934 13.555 31 % 13 % 128.819

2010 38.851 17.804 29 % 13 % 133.969

Tabel 7, Markedsudvikling SAS og Norwegian - Kilde: Respektive årsrapporter egen tilvirkning

Af figuren nedenfor fremgår det at det tydeligt at SAS har mistet markedsandele, og at disse blandt andet er

blevet aftaget af Norwegian, idet deres ASK og markedsandele er steget støt hvert år.

54 Markedet er beregnet ud fra SAS’ rapporterede markedsandele gange deres ASK
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Figur 19, Udviklingen i Norden - Kilde: Egen tilvirkning efter tabel3.5 ovenfor55

Udviklingen understreger, at markedet ikke længere favoriserer netværksselskaberne, idet det er disse – i

form af SAS – der mister markedsandele. At Lavprisselskaberne udvider deres markedsandele understreger,

at billetpriserne er blevet vigtigere, og priskonkurrencen, som omtalt tidligere, er blevet mere aktuel.

SAS Marked

Nordic marked ASK (mio.) 38.851 133.969

Markedsandele Pct. ASK

SAS Group 29 % 38.851

Skandinavian Airlines 25 % 33.492

Norwegian 17 % 22.775

Finnair 10 % 13.397

Ryanair 9 % 12.057

Air France-KLM 3 % 4.019

airBaltic 3 % 4.019

British Airways 2 % 2.679

Blue1 2 % 2.679

Widerøe 2 % 2.679

Air Berlin 1 % 1.340

easyJet 1 % 1.340

HHI værdi 1.968

Tabel 8, 2010 HHI beregning - Kilde: SAS Årsrapport (2010), egen tilvirkning

55 Finnair er ikke inkluderet idet de ikke rapporterer markedsandele
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Med tilgængelige data, har afhandlingen beregnet en HHI værdi for det Nordiske marked samlet, idet det er

den eneste, der bliver rapporteret. Af beregningen nedenfor fremgår det at HHI værdien er blevet mindre, og

derved er konkurrencen intensiveret. Det skal dog bemærkes, at der ikke kan foretages fuldstændig

sammenligning med COWI rapporten, idet denne splitter konkurrencen op i tre markeder, og afhandlingen

kun har et marked. Hvis markedet er større, vil der alt andet lige være flere aktører, og derved en lavere HHI.

Luftfartsbranchen er efter alt at dømme en branche med en høj konkurrenceintensitet. Høje brændstof priser,

ringe finansiel situation og til dels overkapacitet har betydet konsolideringer i branchen. Lufthansa har i de

seneste år stået for mange opkøb, og dette kan være et tegn på at vende tilbage til en situation, hvor der er få

aktører og derved et ”højere” HHI, hvor der ikke skal dumpes priser for at blive i konkurrencen.

3.2.6 Sammenfatning Porters Five Forces

Luftfarten har en konkurrenceintensitet som samlet set vurderes som værende høj. Høje

indtrængningsbarrierer gør at markedsandelene ikke går til nye aktører, men det betyder ligeledes at de der

findes, kæmper indædt om hver kunde.

Det, at der ikke umiddelbart er nogen væsentlige substituerende produkter, der truer luftfarten, understreger

ligeledes, at der er tale om et lukket marked.

SAS arbejder med begge væsentlige flyproducenter, hvorfor de ikke er bundet af den ene og derfor underlagt

deres forhandlermagt. På medarbejderfronten har SAS nogle dyre medarbejdere, der er organiseret gennem

mange fagforeninger, hvilket gennem tiden har givet dem gode forhold. Det betyder dog, at de ikke har

mange andre muligheder for at finde luftfarts job, hvorfor forhandlerkraften primært ligger hos SAS.

På den negative front er branchen præget af væsentlig konkurrence fra LCC’er, som gradvist tager SAS’

markedsandele. Sammenholdes dette med både CPH’ strategi om flere lavprisafgange og en potentiel ekstra

lufthavn, så ligger der en væsentlig risiko for flere tabte markedsandele.

På den efterfølgende side er Forters five Forces effekterne opsummeret.
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KPI Driver Hvad Kort Mellem Lang

Yield Kunder Ved finanskrisens udløb
forventes kunderne stille og
roligt at vende tilbage til
Premium billetterne, hvorfor
der er en forventning om at
SAS' samlede Yield stiger

1 % 2 % 2 %

Unit cost Lufthavn Prisreguleringer sendes
videre til kunderne, hvorfor
der ikke forventes nogen
effekter

0 % 0 % 0 %

Unit Cost Fly producenterne SAS engagerer begge
flyproducenter, hvorfor de
kan forhandle gode priser, og
de er ikke bundet af én
producent. Der forventes
ingen udvikling her

0 % 0 % 0 %

Unit cost Personale SAS har i forbindelse med
Core SAS indført LEAN
procedurer og fyringer.

9%/2%/0% 0 % 0 %

RPK Substitutter Der kan kun være marginale
effekter af f.eks.
videokonferencer

-1 % 0 % 0 %

Yield Høj
konkurrenceintensitet

Høje excit barrierer og høj
konkurrenceintensitet
betyder krig på priserne

-1 % 0 % 0 %

Tabel 9, Porters five forces, delkonklusion – Kilde: Kapitel 3 egen tilvirkning
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3.3 Internt niveau – Pier groups

De foregående analyser har fokuseret på de eksterne forhold på hhv. Makro - og mikroniveau. Den følgende

analyse vil se på SAS overfor deres konkurrenter i den definerede Pier Group, hvorefter SAS’ styrker og

svagheder vil blive identificeret.

Analysen vil tage sit afsæt i Porters generiske konkurrence strategier, hvor der på den ene akse ses på

målgrupper, og på den anden akse ses på hhv. Omkostningsreducering – Cost Leadership, Differentiering og

Fokus.

Helt overordnet set lægger Porter med denne strategi op til, at man enten skal være billigst, have et specielt

produkt eller have en helt speciel målgruppe som de andre ikke kan sælge til. Lander man et sted midt i

mellem er man, som Porter beskriver det – ”stuck in the middle”, hvilket betyder at man ikke står godt i

konkurrencen.

3.3.1 Omkostningsreducering – Cost Leadership

Cost Leadership skal ses som en strategi, hvor de lave omkostninger giver den konkurrencemæssige fordel,

og hvor man henvender sig til et bredt segment, hvor det er prissætningen, der er central. I henhold til Porters

strategi, er dette kun en effektiv strategi såfremt man kan være den billigste på markedet.

Som det direkte kan tydes af betegnelserne HCC (High cost Carriers/Company) og LCC (Low Cost

Carriers/Company) ligger det i LCC’ernes genetik at være billige.

Hvass 2006 definerer forskellene mellem LCC og HCC, idet der arbejdes med en anden forkortelse for HCC.

Hvass bruger definitionen FSC, hvilken står for Full Service Company.

Figur 20, Forskellene LCC/HCC – Kilde: Hvass (2006)
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For at illustrere forskellene mellem HCC og LCC yderligere, sammenlignes SAS’ Unit Cost med Norwegian’.

Figur 21, HCC og LCC sammenligning - Kilde: SAS Årsrapport (2010)

Norwegian har således et forspring på 25 % i forhold til SAS, hvorfor de kan sætte deres billetpriser derefter.

Der er derfor ingen tvivl om, at SAS’ ikke kan konkurrere på Cost Leadership i forhold til LCC’erne.

Sammenligner man derimod SAS med deres HCC Peers, som i bredt omfang kan defineres som AEA Airline

Companies, så har SAS formået at bevæge sig ned under gennemsnittet. Dette fremgår af illustrationen

nedenfor, hvor SAS er markeret med årstal, for derved at markere deres Unit Cost udvikling i forhold til AEA.

Figur 22, Unit Cost sammenligning SAS vs. AEA - Kilde: SAS Årsrapport (2010)

Med Core SAS er der dannet grobund for en forbedret stilling i konkurrencen på priserne, men det er

udelukkende overfor de andre HCC’er, at SAS står stærkt. Overfor LCC’erne kan SAS ikke konkurrere på

priserne, hvorfor der skal fokuseres på andre områder i de generiske strategier.

3.3.2 Differentiering

Hvis man ifølge Porter ikke kan være Costleader, og derved have de laveste priser, er man nødt til at

differentiere sig selv og derved skille sig ud fra mængden. Ved Costleader er det på prisen, at man skiller sig

ud, men det vil for så vidt også være muligt at skille sig ud med henblik på kundetilfredshed, ankomster til

tiden, service (klassisk adskillelse mellem LCC og HCC), kvalitet osv.
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Som gennemgået i kapitel 3.1.4 gør udviklingen i teknologien, at der hele tiden er nye måder, hvor de enkelte

selskaber kan differentiere sig på, herunder online check-in, internet på flyene, Smart Pas (Fast track) osv. Som

gennemgået i kapitel 2 - Historien om SAS, har SAS i forbindelse med Core SAS fokuseret på forbedringer i

kvaliteten rettet mod Premium segmentet. SAS har derfor undergået en proces, hvor man har forsøgt at

differentiere sig fra mængden og leveret en højere kvalitet end specielt lavprisselskaberne, der er SAS’ primære

konkurrenter, som defineret i Peer Group gennemgangen i kapitel 2.

De punkter SAS selv lægger op til i forbindelse med deres differentieringsstrategi er;

 Being punctual

 Flying where customers want to fly

 Minimizing travel cost

 Maximizing the customer-experienced value during the flight

 Making it easy to travel

I relation til målet Being punctual formåede SAS i august at blive kåret til verdens mest punktlige selskab,56

hvorfor det i relation til dette mål må konkluderes, at de har imødegået deres strategiske fokus.

I relation til deres mål om at flyve de destinationer som kunderne gerne vil flyve, er SAS markedsleder på de

fleste af de destinationer, som SAS selv definerer som Key destinations.

Figur 23, SAS’ definerede Key destinations – Kilde: SAS Årsrapport (2010)

Ud over at flyve de vigtige destinationer handler det ligeledes om at flyve på de rigtige tidspunkter. Med

udgangspunkt i kapitlet omhandlende grandfather rights og ”open skies” har SAS en fordel, idet de har

eksisteret i lang tid, og derfor holder på de gode ruter og slots. Så på denne front ligger SAS rigtigt godt.

56 SAS press release 08-08-2011
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Med henblik på at minimere rejsetiden er SAS ligesom de andre flyselskaber underlagt

flysikkerhedsanvisningerne fra Naviair, og de kan derfor ikke differentiere sig på denne front. SAS har dog

investeret ressourcer i udviklingen af et bedre koordineringssystem, som er et samarbejde med de danske og

svenske fly myndigheder. Projektet hedder the Single European Sky.

Idet der ikke er forecast om, hvornår projektet er færdigt, vurderes der ikke effekter af dette på trods af, at SAS

i deres Sustainability rapport vurderer, at der er besparelsesmuligheder på mellem 10-15 % i brændstof.

Hvor der således ikke kan skrues på fly tiderne, kan SAS selv påvirke check-in, sikkerhedskontrol og til dels

gateplacering. Dette omtales overordnet i forbindelse med leverandørmagten tidligere.

En af SAS’ store satsninger er det såkaldte SAS Smart Pass, hvilket er en mobil service, der skal gøre dette

hurtigere og lettere at flyve med SAS. Hvorvidt SAS vil anvende den kommende NFC teknologi57, eller

hvorvidt det vil være en anden platform vides endnu ikke. Faktum er dog, at formålet med SAS Smart Pass er,

at man skal kunne rejse uden billetter, og det skal kunne identificere den rejsende ved både check-in,

sikkerhedskontrollen og ved gaten.

SAS påregner at rulle SAS Smart Pass ud i løbet af 2011, og det skal være en ekstra service til EuroBonus Gold

og Panion kunderne, hvilket skal være endnu et incitament for denne gruppe at flyve med SAS.

I relation til det sidste punkt omhandlende kundernes oplevelse, har SAS i 2010 oplevet den højeste

kundetilfredshed i 5 år, hvilket er illustreret i tabellen nedenfor.

Figur 24, SAS kundetilfredshed - Kilde: SAS Årsrapport 2010

Differentieringsstrategien kan dog jf. Porter medføre, at et selskab bliver for ufleksibelt, idet man har bundet

sig til dyre løsninger, som man ikke umiddelbart kan skære fra. Man har derfor ikke den nødvendige

fleksibilitet til at tilpasse sig markedet uden at realisere tab, hvis priserne (Yield) skulle falde som følge af

udviklingen i efterspørgsel og overkapacitet i ASK. Det var netop dette der var en af hovedårsagerne til, at man

indførte Core SAS, nærmere bestemt Pillar 3 i strategien.

57 Near field communication
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3.3.3 Fokus

Når der tales fokus, er det kundesegmentet der refereres til. Som nævnt i kapitel 3.2.1 opereres der primært med

to segmenter, Leisure og Premium. Ved at fokusere på en mindre målgruppe kan man lave et produkt der

præcis retter sig mod den mindre målgruppe, og derved differentierer sig.

Som tidligere gennemgået, er en væsentlig del af Core SAS Pillar 2, at der skal fokuseres på Premium

segmentet. Ifølge Årsrapporten for 2009 er det centrale i strategien, at der leveres et bedre produkt til Premium

kunderne, hvilket skal retfærdiggøre den højere pris end hvis man fløj LCC.

I SAS’s årsrapport har man en segmentopdeling (side 10) hvoraf det fremgår, at Premium kunder står for 50-55

% af kundeporteføljen, og Leisure står for 40-45 % og Charter 5 %. I forhold til 2009 Årsrapporten er det en

udvikling i den forkerte retning, idet man her havde en fordeling der hed Premium 60 % og Leisure 30 %,

Charter 10 %. Man kan derfor advokere for, at SAS ikke har disponeret rigtigt, idet udviklingen synes at gå den

forkerte vej. Men til SAS’ forsvar har krisen, som tidligere gennemgået, bevirket at Premium kunder begynder

at flyve Leisure, hvorfor den relativt forsimplede sammenligning ikke giver det præcise billede.

3.3.4 Stuck in the middle?

Som gennemgået er SAS ikke billigst, de vil gerne have et høj kvalitetsprodukt, og de vil gerne fokusere på en

separat målgruppe, men har ikke kunnet komme helt i mål med dette grundet den finansielle krise.

Nu hvor Core SAS er ved at være fuldt implementeret, kan man se, om strategien er lykkedes. Har de kunnet

skabe et højt kvalitetsprodukt?

SAS omtaler i deres 2010 Årsrapport, at kundetilfredsheden er steget, men idet undersøgelsen kommer direkte

fra SAS, anvender afhandlingen en ekstern kilde ”airlinequality.com” for derigennem af have valid data.

Airlinequality.com laver bedømmelser af luftfartsselskaber ud fra bedømmelser, der gives af kunder, der har

fløjet med luftfartsselskabet. Den nyeste bedømmelse af SAS er fra 2011, og her får de tre stjerner ud af 5. Tre

stjerner er en middel karakter, og ser man på nogle af bedømmelserne slår det igennem, at der leveres et

middelprodukt. Enkelte af bedømmelserne er meget fine, og enkelte er meget dårlige. De fleste er

middelkarakterer, hvilket afspejles i den samlede bedømmelse.

Sætter man herefter SAS op mod den definerede Pier Group, herunder ligeledes Star Alliance som helhed, viser

det en trend.
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Figur 25, SAS Stuck-in-the-middle

Som det fremgår af diagrammet ligger SAS i mid
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Punktlighed: SAS har styrket deres punktlighed og er på nuværende tidspunkt verdens mest punktlige selskab.

Omkostningsbesparelser: SAS har i forbindelse med deres Core SAS strategi fået trimmet deres

omkostningsbase til, så de nu har et mere konkurrencedygtigt grundlag.

Weaknesses – Svagheder

Høje Unit Cost: På trods af at SAS har sænket deres Unit Cost, kan de ikke konkurrere med LCC’erne, idet de

stadigvæk er markant billigere.

Ældre flåde: SAS’ flåde er ved at være ældre, og dette kan have en effekt på kvaliteten af de produkter SAS

sælger. Derudover står SAS til at skulle forny flåden, hvilket kommer til at kræve væsentlige investeringer, jf.

senere.

Statsligt ejerskab: Selvom statsligt ejerskab kan være en fordel, som nævnt tidligere, kan det også betyde, at der

er bilaterale interesser, der spiller ind, hvorfor det kan have betydning for SAS’ indtjening gennem dårlige

økonomiske beslutninger.

Stuck-in-the-middle: SAS leverer ikke et produkt, der matcher deres priser. Deres Cost/Quality forhold

efterlader dem i midten uden en klar identitet.

Volatil branche: Luftfartsbranchen er meget konjunkturfølsom, og SAS har med deres høje omkostninger og

mange forskellige initiativer svært ved at tilpasse sig udsving.

Opportunities - Muligheder

BNP udvikling: Der er positive udsigter til fremtiden, hvorfor SAS kan forvente en stigning i RPK og Yield og

derved højere indtjening.

Brændstofspriserne: I tilfælde af fald vil dette have en positiv effekt på SAS. Effekten er begrænset i forhold til

LCC selskaberne, idet brændstofsomkostningerne udgør en større andel i enhedsomkostningerne for LCC

selskaberne samtidig med, at SAS har hedget 40-60 % af brændstofs omkostningerne, og denne strategi har

LCC selskaberne ikke.

Fly fornyelse: Når SAS skal forny deres flåde, vil det automatisk betyde, at deres fly bliver mere lønsomme,

idet de variable brændstofsomkostninger vil falde.

Satsning på Premium markedet: Hvis finanskrisen vender, og erhvervssegmentet vender tilbage til Premium

rejser, vil SAS stå med gode kort, idet deres produkt henvender sig til dette segment. Yield forventes som følge

heraf at stige, og forretningen bliver derved mere lønsom.

Teknologisk udvikling: SAS forsøger hele tiden at følge udviklingen så de kan levere ”value for money”. De

investerer i udvikling, hvilket f.eks. har båret frugt i forbindelse med udviklingen af Smart Pass.
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Threats – Risici

BNP udvikling: Ligesom at de makroøkonomiske udsving kan udgøre en mulighed, udgør de også en risiko.

Falder BNP – som afhandlingen anvender som driver – vil de resultere i faldende RPK.

Brændstofspriserne: Ligesom det er en mulighed, er det også en risiko, idet SAS – og luftfartsbranchen – vil

blive påvirket negativt, såfremt priserne på Olie skulle stige. SAS har dog en væsentlig fordel i forhold til sin

Pier Group, idet de har en konservativ strategi om at hedge benzin frem i tiden.

Konkurrencen: De lave adgangsbarrierer giver LCC selskaberne – og specielt Norwegian – anledning til at

presse priserne for at få større markedsandele.

Yield: Hvis kundernes tendens til at fokusere på priserne fortsætter, vil SAS være nødsaget til at fokusere mere

på lavprissegmentet/Leisure, hvilket ikke vil være formålstjenstligt grundet omkostningsstrukturen.

Ud fra de oplistede styrker og svagheder, så er de afledte forventninger til fremtiden illustreret i tabellen

nedenfor. Det skal bemærkes at forventningerne udelukkende er baseret på de strategiske forhold, hvorfor det

ikke nødvendigvis kan sammenholdes direkte til scenarierne og budgettet i de senere afsnit.

KPI Driver Kort Mellem Lang

ASK - I forbindelse med Core SAS har man fjernet dårlige ruter
og der er ikke væsentlige planer om rutefornyelse, eller
kapacitetsforøgelser.

ingen ingen ingen

RPK - BNP forventes at stige hvilket får RPK til at stige med en
faktor 2.

+4 % +4 % +4 %

Yield - Forventning og tilbageforskydning til Premium billetter
får Yield til at stige.
- Konkurrencen vil intensiveres hvilket forventes at
påvirke Yield negativt.

ingen +2 % +2 %

Load - RPK forventes at stige, uden væsentlige
kapacitetsforøgelse, hvilket indirekte får Load til at stige.

+1 % +1 % +1 %

Unit
Cost58

- Brændstofs priserne forventes at være stabile på kort
sigt, men derefter at skulle stige.
- Personaleomkostninger forventes at falde som følge af
fyringer og LEAN procedurer under Core SAS.

-9 % -1 % -12 %

Tabel 10, Konklusion strategisk analyse – Kilde: Kapitel 3 egen tilvirkning

58 Der er foretaget en vægtet sammenligning, idet fuel repræsenterer 16 % af Unit cost, og Payroll 33 %



Værdiansættelse af SAS AB – Osman Kayhan
Et omstruktureret selskab på det Nordiske luftfartsmarked Nicolai F. S. Carøe

Kandidatafhandling 2011 CBS – Cand.merc.aud. 61 af 121

4. Regnskabsanalyse

SAS er med Core SAS i gang med en større omstrukturering, hvor besparelser, nedlukninger af ruter og

effektivisering er i højsædet. SAS Core skal strømline SAS’ forretning og forhåbentligt vende de seneste års

underskud til sorte tal på bundlinjen.

Som gennemgået i kapitel 1.4 Metode, vil nærværende kapitel blive brugt til at identificere de for SAS

væsentlige regnskabsposter, som der senere skal tages højde for i forbindelse med værdiansættelsen.

Regnskabsanalysen vil således afvige fra den klassiske fundamentalanalyse, idet der blandt anden afviges fra at

reformulere regnskab. De historiske regnskabstal har begrænset værdi, som følge af de omstruktureringer Core

SAS har bevirket.

SAS er et helt anderledes selskab end for bare nogle få år tilbage. Core SAS strategien har bevirket, at

SAS bevæger sig fra det gamle SAS, som var et mere ”statsstøttet” luftfartselskab, hvor bilaterale

interesser kunne skinne igennem. Det nye SAS vil være mere omkostningsbevist og herunder

fokusere på profitmaksimering ligesom ethvert andet privat selskab.

Effekten af Core SAS og til dels dens besparelses og omkostningsminimering har vist sig i 2009 samt

2010 årsrapporten, hvilket der indledningsvist er gennemgået under den strategiske analyse.

4.1 Regnskab 2010 – kvalitet og påtegning.

En forudsætning for at kunne anvende SAS’ regnskab til at lave en værdiansættelse er alt andet lige, at

regnskabets kvalitet er i orden og derved giver et retvisende billede af SAS’ forretning og herunder evne til at

tjene penge.

Årsrapporten for 2010 er blevet revideret af Deloitte AB, og de har afgivet en blank påtegning, idet der ikke

tages forbehold eller gives supplerende oplysninger. En blank revisionspåtegning betyder dog ikke, at

regnskabet er 100 % korrekt, hvilket der aldrig vil kunne gives en garanti for. En blank påtegning betyder

således, at revisor, i samråd med SAS’ revisionskomité/Audit committee, vurderer, at regnskabet i al

væsentlighed er retvisende.

I relation til regnskabspraksis og aflæggelse af regnskab efter gældende regnskabsregler, står revisor ligeledes

inde for, samt at regnskabet aflægges efter en Going Concern, hvilket menes at selskaber eksisterer minimum et

år frem i tid fra underskriftsdatoen.

SAS aflægger deres regnskab efter Svensk GAAS – hvilket for SAS’ vedkommende betyder, at der aflægges

regnskab efter Annual Accounts Act og International Financial Reporting Standards.
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Revisionspåtegningen omfatter kun selve regnskabet, hvorfor selve rapporten, som afhandlingen ellers baserer

en væsentlig del af analyser og kendskab på, ikke er omfattet af revisionen. Revisor er dog forpligtet til at lave

et konsistenscheck, hvorfor der i al væsentlighed ikke vurderes at være problemer med at anvende de angivne

data og oplysninger.

På baggrund af påtegningen vurderes SAS’ regnskab at indeholde valide data til analyseformål, hvorfor

regnskabet vil blive anvendt til den fortsatte værdiansættelse.

4.2 Ex Post Regnskabsanalyse

Hvor den strategiske analyse giver et billede af de ikke-finansielle værdidrivere, tjener den ex post

regnskabsanalyse det formål, at det viser de finansielle værdidrivere eller med andre termer, den viser, hvor

selskabet er sundt og samtidig, hvor det ikke er sundt.

Som argumenteret for i problemformuleringen har SAS været gennem en stor omstrukturering, hvorfor der kan

argumenteres for, at en ex post analyse ikke vil tjene det korrekte formål, idet den udelukkende behandler SAS

tilbage i tid, og hvor en værdiansættelse gælder frem i tid.

Afhandlingen har derfor vurderet det mere hensigtsmæssigt at fokusere på de luftfartsspecifikke KPI’er, idet de

giver et mere dybdegående indblik i industriens mekanismer samtidig med, at de giver grundlag for

sammenligning med SAS’ Peer Group.

På trods af at afhandlingen ikke vil udarbejde en normal ex post analyse, som typisk indeholder en

rentabilitetsanalyse, vil afhandlingen behandle de typiske Dirty Surplus poster, idet de forventes at have en

effekt på værdiansættelsen i kapitel 7.

4.2.1 Dirty surplus poster:

Ud fra lærebogen Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, defineres en Dirty surplus post

som følgende:

Posteringer af indtægter og omkostninger samt gevinster og tab uden om resultatopgørelsen.59

Der er således tale om posteringer som er del af selskabets drift, og derfor skal indeholdes i driftsanalysen.

Posterne vil typisk fremgå af Egenkapital opgørelsen, men de kan ligeledes være gemt andre steder i

regnskabet.

Der findes fire hovedgrupper indenfor Dirty surplus poster, og de er som følger:

 Poster der berører driftsoverskuddet

 Poster der berører finansielle indtægter eller omkostningskonti

59 Sørensen (2009), side 158
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 Poster, der berører driftsoverskuddet og/eller finansielle indtægter

 Poster, der kræver reklassifikation.

For SAS’ vedkommende er reelt kun poster, der berører driftsoverskuddet, relevante idet SAS hverken

opskriver materielle anlægsaktiver, gør brug af aktiebaseret vedlæggelse eller betaler udbytte (i

sammenligningsåret).

Under poster der vedrører driftsoverskuddet – og som SAS gør brug af – findes Aktuarmæssige gevinster/tab

ved ydelsesbaserede pensionsordninger (IAS 19) og Urealiserede gevinster/tab på afledte sikringsinstrumenter

ved sikring af fremtidige pengestrømme.

De aktuarmæssige gevinster/tab ved de ydelsesbaserede pensionsordninger er en Dirty Surplus post i det

tilfælde, hvor der gøres brug af korridormetoden, hvilket betyder, at indregningen af pensionsomkostninger

forskydes. SAS gør delvis brug af ordningen, idet de danske ansatte er omfattet af bidragsbaseret

pensionsordning, og de norske og svenske ansatte er omfattet af den ydelsesbaserede ordning. Det er

nødvendigt at regulere for den ydelsesbaserede pension for derigennem at harmonisere ordningen, herunder at

få de aktuarmæssige gevinster og tab ind som del af driftsoverskuddet.

De urealiserede gevinster/tab på afledte sikringsinstrumenter ved sikring af fremtidige pengestrømme vurderes

at være naturlige effekter i forbindelse med drift af et internationalt luftfartsselskab, hvor omsætningen

genereres i SEK/DKK/NOK, og brændstofsomkostninger afregnes i USD.

Såfremt der reguleres for de ovenstående Dirty Surplus poster, er balancen det, der omtales som Clean surplus

og derved egnet til værdiansættelse.

Afhandlingen har i forbindelse med valget om ikke at foretage reformulering vurderet det hensigtsmæssigt at

indregne Dirty surplus posterne i det omfang, de har effekt.

Som det vil fremgå af behandlingen af pensionsaktivet senere i nærværende kapitel, er der en overdækning på

den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse, idet finansieringen er mio. SEK 281 højere end forpligtelsen. Dette

skal der reguleres for ved værdiansættelsen.

Som det vil fremgå af behandlingen af hedging reserven senere i nærværende kapitel, er der hedging reserver

for samlet mio. SEK 696, hvilket alt andet lige er en gevinst, der ikke er indregnet endnu. Ved værdiansættelse

er det vigtigt, at denne gevinst indregnes i driftsoverskuddet.

De konkrete reguleringer vil fremgå af de senere afsnit, hvor posterne behandles.
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4.2.2 Rentabiliteten gennem luftfarts KPI’er

Der kan ligge flere incitamenter bag ved en beslutning om at investere i en aktie, men typisk vil en beslutning

herom bero på en forventning om nyttemaksimering. Nyttemaksimering kan være både finansielle afkast og

ikke finansielle værdier som for eksempel værdien, af at der er arbejdspladser i landet.

Afhandlingen arbejder ud fra en investors synsvinkel, hvorfor der udelukkende fokuseres på selskabets evne til

at forrente en investering, og derfor fokuseres der ikke på de ikke finansielle afkast.

Rentabilitetsanalysen skal derfor identificere de drivere der driver ROE, og herigennem opnå forståelse for

mekanismerne i luftfarten.

SAS arbejder ud fra en EBT tankegang, idet de i deres strategi har et mål om at nå en EBIT margin på 7 %. Det

vil alt andet lige være ved denne margin, at SAS opnår et niveau, hvor aktivernes omsætningshastighed og

investeringsbehov går op i en højere enhed, idet der ved marginen må antages at været et positivt afkast, der

imødeser investors forventede afkast.

Matematikken bag luftfarten siger således at for at skabe overskud, skal omsætningen overstige

omkostningerne, hvilket ved anvendelse af luftfartstermer betyder, at RASK skal overstige Unit Cost.

Som det fremgår af figur 4.1 har SAS i de seneste år fløjet med et gennemsnitligt underskud pr kilometer,

hvilket er illustreret ved RASK < Unit Cost.

Figur 26, RASK/Unit Cost forholdet - Kilde: SAS Årsrapport (2010)

Når SAS ønsker at få en RASK, der overstiger Unit Cost, kan det gøres ved enten at øge RASK, ved at sænke

Unit Cost eller begge i forening.

Øge RASK

Idet RASK beregnes ved Passenger revenue / ASK, så kan SAS øge RASK ved at hæve Yield eller sænke

ASK.
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Hæves Yield, vil det jf. den strategiske analyse, betyde at den samlede omsætning vil falde, idet analysen

konkluderer at priselasticiteten for Leisure segmentet er < - 1, og at Premium segmentet ligger omkring -1. At

hæve Yield er derfor ikke et alternativ.

Den intense konkurrence i den Nordiske luftfart har derimod betydet, at konkurrencen har været på priserne,

hvorfor Yield reelt er faldende.

Det er derfor nærliggende, at der ses på sammenhængen mellem den enkelte billetpris, og hvor mange af de

tilgængelige pladser, der er fyldt op på flyet, altså den såkaldte Load Faktor.

Ser man i den forbindelse på udviklingen i SAS’ Load Faktor, fremgår det tydeligt, at trenden er opadgående.

Figur 27, ASK og Load Faktor udvikling 2008-2010 – Kilde: SAS Årsrapporter egen tilvirkning

Forklaringen til en stigende load factor kan være én af to, enten er der flere passagerer eller også har man

reduceret kapaciteten.

Som det tydeligt fremgår af udviklingen i henholdsvis ASK og Load Faktor fra perioden under Core SAS,

tegner der sig et billede af, at SAS har justeret på kapaciteten. Grafen starter i 2008, hvorefter den i 2009 og

2010 viser et fald i ASK, men samtidig en stigning i Load Faktor.

Når man sænker ASK, vil det betyde, at omsætningen ligeledes vil falde. Det er derfor centralt, at der fokuseres

på hvilke ruter, man ønsker at skære fra, idet faldet i ASK gerne skal overstige faldet i Revenue, før det giver

en marginalgevinst.

Hvis blikket rettes mod RASK/Unit Cost grafen, ses det dog, at trenden stadigvæk er nedadgående, hvilket skal

finde sin forklaring i den intensive konkurrence, som gennemgået under den strategiske analyse. Her blev det

konkluderet at der var en intens konkurrence, hvilket sammen med de høje exitbarrierer betyder, at selskaberne

dumper priserne for at få fyldt op i flyene.
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Det samlede fald i RASK skal derfor udelukkende findes i faldende Yield.

Sænke Unit Cost

Unit Cost er et udtryk for omkostningerne pr. ASK, og måden man kan sænke denne er ved at arbejde med

omkostningsniveauer, både de faste og de variable omkostninger.

SAS har i forbindelse med Core SAS reduceret deres omkostningsbase, hvilket kommer til at betyde en

forbedret struktur, og det giver derfor grundlag for forbedret indtjening.

At SAS har nået et mere acceptabelt niveau fremgår af den interne analyse i kapitel 3.3.1, og ser man på

forventninger i nævnte kapitel, skulle Unit Cost gerne falde fremadrettet.

Idet SAS alt andet lige har flyene i deres ejerskab, handler det om at udnytte flyene så godt og så meget som

overhovedet muligt.

SAS offentliggør ikke data til at kunne analysere emnet, men det må forventes, at en homogen flyflåde af yngre

dato har en højere driftssikkerhed end en ældre og meget forskellig flåde. SAS’ strategi om at forny og

harmonisere flåden vil derfor kun betyde, at Unit Cost vil forbedres.

4.2.3 Delkonklusion

For at kunne føre en rentabel forretning, er det vigtigt at RASK > Unit Cost, idet dette vil give den marginale

indtjening pr. ASK.

SAS har gennem de seneste år opereret med et RASK niveau, der lå over Unit Cost, hvorfor der gennemsnitligt

blev tabt penge for hver ASK.

SAS’ approach til at forbedre dækningsbidraget har ikke været at hæve Yield, idet konkurrencen har fået denne

til at falde. De har derimod arbejdet med at identificere de ruter, hvor Load Factor og Yield til sammen var

dårlig, og disse ruter er blevet skåret fra, hvorefter den samlede ASK er faldet.

Ville al data være tilgængelig, ville det formodentligt kunne identificeres, at faldet i Yield har oversteget

effekterne ved frasorteringen af dårlige ruter, og derfor ville RASK udviklingen ved en stabil Yield have været

en stigning. Idet afhandlingen ikke direkte har identificeret effekterne, foretages der ikke yderligere herved.

SAS’ redning og kamp mod en rentabel forretning, har således gået mod omkostningsbesparelser, hvilket ser ud

til at få RASK/Unit Cost forholdet til at give et plus.

4.3 Regnskabsanalyse Ex ante
Den Ex ante orienterede regnskabsanalyse skal bibringe en dybdegående forståelse for de væsentlige poster i

SAS ’ regnskab, og gennem forståelse kunne estimere eventuelle engangsposter eller regnskabsmæssige skøn,

der vil få effekt i forbindelse med budgettering og værdiansættelsen i de efterfølgende kapitler.
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Væsentlighedsbetragtningen som der anvendes i forbindelse med nærværende analyse, er poster der dels er

monetært høje, men ligeledes poster der forventes at blive påvirket i fremtiden. Inddragelsen af regnskabsposter

vil ligeledes være begrundet i deres betydning for værdiansættelsen ved hhv. DCF, Multipler og substansværdi.

Informationsbehovet ved DCF metoden er udviklinger i Cash Flowet, hvorfor den ex ante orienterede

regnskabsanalyse skal afdække fremtidige investeringsbehov, NWC udvikling, indregning af hedging reserve,

overdækning ved pensionsforpligtelse, kapitalstruktur og skattesatser.

For at kunne bruge den relative værdiansættelse metode med anvendelse af multipler, er det vigtigt at kende og

forstå aktivstrukturen, idet f. eks operationelle leasingomkostninger kan give uhensigtsmæssige udsving ved

sammenligning med finansiel leasing, og herunder valget af enten EV/EBITDA eller EV/EBIT multipler.

Til brug for den senere substansværdimetode, er det nødvendigt at identificere skjulte værdier eller gæld,

hvilket vil vise sig at være hedging reserve, merværdi ved flyflåde, den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse og

eventuelle krav eller retssager.

4.3.1 Risikostyring og hedging

I den moderne verden har finansielle instrumenter fået en væsentlig rolle, idet de anvendes til at afdække risici

og blandt andet give sikre selskaber - der opererer i volatile brancher - en større sikkerhed ved fremtidige

omkostninger.

SAS har en klar strategi, der går ud på at hedge dele af både forventet brændstofsforbrug og dele af fremtidige

valutakurser.

Ved at hedge mellem 40 – 70 % af det forventede brændstofsforbrug på kort sigt, kan SAS imødegå volatile

udsving og derved sikre deres omkostninger. På valutafronten sondres der mellem Deficit og Surplus

currencies, idet Deficit currencies er de valutaer, hvor omkostningerne overstiger omsætningen. Risikoen ved

deficit currencies er således, at stiger kursen, så stiger de samlede omkostninger. Ved Surplus currencies gør

det modsatte sig gældende, idet stiger kursen, så stiger både omkostninger og omsætning, men idet omsætning

> omkostninger så tjener SAS samlet set.

Som gennemgået i den strategiske analyse udgør brændstofs forbruget i 2010 16,3 % af de samlede

omkostninger, og den må derfor vurderes som væsentlig. Brændstofs priserne er tæt korreleret med

valutakurserne, hvorfor man også har procedurer til sikring af kurserne.

Brændstof

Som beskrevet i den strategiske analyse er brændstof en væsentlig del af SAS’ største variable omkostninger,

som har en væsentlig påvirkning på regnskabet. Oliepriserne kan SAS ikke påvirke, da prisen styres at

markedskræfterne samt OPEC landende.
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Samlet har SAS sikret 56 % af dens forventede brændstof forbrug for perioden juli 2011 - juni 2012.60

Markedsværdien af det hedgede brændstofsforbrug pr. 30. juni 2011 udgør en værdi på mio. USD 113,

omregnet til SEK, mio. 717. SAS koncernens finansielle politik er at håndtere ændringer i

brændstofomkostninger primært gennem afdækning af flybrændstof og kursreguleringer. SAS’ hedging politik

for brændstofafdækning, kan dække priser i op til 18 måneder frem i tiden hvis der vurderes at være behov

herfor. Operationelt benytter de sig dog primært af en mere kortsigtet dækning, som vedrører perioden 12

måneder frem, hvoraf det forventede forbrug dækkes 40-70 %.

Under de nuværende planer for sædekapacitet, udgifter til brændstof i 2011 forventes at være i

overensstemmelse med nedenstående tabel, antage forskellige priser og USD satser.

I de seneste år har olieprisen svinget markant, og SAS’ omkostninger har ikke kunnet undgå at mærket

effekterne af det volatile marked.

Air France og Lufthansa har hedget forholdsvis 85 og 75 %61 af deres forbrug, hvorfor SAS har været mere

påvirket med deres 40-70 % hedging. SAS’ risikostrategi kan derfor diskuteres, da SAS på kort sigt kan få en

betydelig større regning end deres konkurrenter, men de kan ligeledes få større besparelse hvis priserne falder.

Med den nuværende uro i olieproducerende lande bør SAS vurdere sin position for hedging på trods af, at

fremtiden er umulig at forecaste. Argumentet for at SAS bør overveje sin risikoafdækninger er, at jo større

afdækning de gør brug af, jo mere kender de deres omkostninger og deres forretning og kan derfor være bedre

rustet til udsving.

For selve politikken er god, men SAS bør efter afhandlingens opfattelse hedge mere for derigennem ikke at

gamble i forhold til deres konkurrenter. Dette kom specielt til udtryk ved de seneste udsving, hvor SAS måtte

realisere højere omkostninger grundet deres begrænsede risikoafdækning.62

Selve værdiansættelsen har hedging ikke væsentlig betydning på lang sigt, men på kort sigt har den stor

betydning.

Valuta:

SAS er også eksponeret overfor valutarisici, da al brændstof samt køb af fly fra Boeing afregnes i USD, og al

omsætning er i de nordiske valutaer samt euro.

For udenlandske valuta, er den politik at afdække 60-90 %, og i juni 2011, havde SAS koncernen sikret 72 % af

dens forventede USD underskud for de næste 12 måneder.

60 SAS Interim rapport (Q2 2011)
61 Årsrapporterne 2010 for Lufthansa & Air France.
62 http://www.business.dk/transport/sas-er-selv-skyld-i-den-akutte-krise
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Af nedenstående følsomhedsmatrix fremgår det at SAS er yderst følsomme for stigninger i hhv. valutakurs og

brændstofs priser.

Figur 28, Følsomhed ved hedging - Kilde SAS Interim rapport (Q1 2011)

SAS koncernen har afdækket dens USD underskud ved hjælp af en kombination af terminskontrakter og call-

optioner. Andre valutaer har været afdækket med en hastighed på 60-90 % i overensstemmelse med den

finansielle politik.

Værdien af denne finansielle politik er i regnskabet for 2010 indregnet med mio. SEK 636, og dagsværdi

reguleringen er ført over egenkapitalen, idet der er tale om sikring af fremtidige pengestrømme.

For værdiansættelsen får hedging og SWAP værdier ikke effekt gennem surplus reguleringer, idet dagsværdien

er indregnet i forbindelse med forecastet af brændstofs priser på kort sigt.

Fremadrettet vil hedging politikken ligeledes ikke få effekt, idet værdien af kontrakterne udelukkende vil være

en tidsmæssig forskydning mellem den regnskabsmæssige behandling og cash flow effekten. Risikoen i

forbindelse med budgetteringen og værdiansættelse n er således udelukkende at tilbagediskonteringen ikke

bliver korrekt. Idet effekten er begrænset, foretages der ikke yderligere.

4.3.2 Leasingomkostninger / flyflåde

SAS har i deres årsrapport en samlet aktiv sum på MSEK 12.652. Det ville derfor være interessant, at se,

hvordan aktiverne er sammensat, herunder hvor stor en andel, der er leasing og hvor stor en andel der er

selvejet. Gennemgangen vil blandt andet give kendskab til, hvorvidt de bogførte værdier stemmer over ens med

den mulige markedsværdi i tilfælde af, at aktiverne skulle frasælges.

Et fly bliver optaget som et materielt aktiv, hvilket vil blive afskrevet lineært over en given årrække, der

matcher flyets levetid og givet, den regnskabsmæssige værdi ikke er lavere end markedsværdien, skal der ikke

foretages yderligere nedskrivninger. Dette betyder alt andet lige kun, at aktivet i hvert i fald er den

regnskabsmæssige værdi værd, men det siger intet om, hvorvidt markedsprisen stemmer overens med den

bogførte værdi, idet denne svinger meget i forhold til udbud og efterspørgsel på brugt fly markedet.
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Efterspørgslen på flyene er yderst påvirket af forventningerne til markedsudviklingen i RPK. Dette skyldes, at

en bestilling af et brugt fly fra Airbus eller Boeing først falder til levering 2-3 år, og markedet kan se meget

anderledes ud til den tid. Er der derfor positive udsigter til RPK udviklingen, stiger priserne på de brugte fly

markant, men falder forventningerne, falder priserne ligeledes, idet flyselskaberne helst ikke vil ligge inde med

fly, der ikke bruges, idet afskrivningerne og eventuelle lån stadigvæk er der på trods af, at flyet står stille.

Det er således en fin balancegang med hele tiden at have det korrekte antal fly, så man kan stille med den

nødvendige kapacitet, men ligeledes at man ikke skal have fly i hangaren, der ikke anvendes.

Leasing er hen over de sidste år blevet meget normalt i lufthavnsbranchen. Dette skyldes til dels, at

luftfartselskaberne, ønsker en mere fleksibel flyflåde, således at de ikke sidder inde med store anlæg og binder

likviditet.

Hos SAS ser man helst at der er balance i fordelingen mellem ejet fly og leasede fly for derigennem at skabe

fleksibilitet. I leasingstrukturen bruges en kombination mellem wet og dry leasing, idet wet leasing sker på kort

sigt inklusiv mandskab, vedligeholdelse og forsikring, og dry leasing er typisk finansiel leasing, hvor

kontrakten sidestilles med en finansieringsaftale.

SAS struktur

Som nævnt arbejder SAS med en kombination mellem ejede, wet- og dry leasing, og man bestræber sig på at

kunne tilpasse sin flåde til markedsvilkårene med så kort varsel som mulig. Der er dog ingen tvivl om at

synergierne ved selv at administrere alle sine fly frem for at skulle købe ydelserne gennem wetleasing betyder,

at det er billigst at enten leje eller dry lease, men så mister man fleksibiliteten.

Figur 29, Flyflåde – Kilde: SAS Årsrapport (2010)

45%

51%

4%

Owned Leased Wet Leased



Værdiansættelse af SAS AB – Osman Kayhan
Et omstruktureret selskab på det Nordiske luftfartsmarked Nicolai F. S. Carøe

Kandidatafhandling 2011 CBS – Cand.merc.aud. 71 af 121

I forhold til sine Peers minder SAS mest om Finnair, idet de også arbejder med en lige fordeling mellem leasing

og ejet fly. Det fremstår således tydeligt, at Norwegian har den mest fleksible flåde, idet de udelukkende gør

brug af operationel leasing.

Figur 30 og Figur 31, Peer flåder – Kilde: Norwegian og Finnair Årsrapporter (2010)

At Norwegian kan gøre brug af operationel leasing som anses som værende en dyr løsning, skyldes det, at de

har mere råderum til fleksibiliteten, idet deres andre omkostninger er markant lavere.

Indregning af leasing i årsrapporten.

IAS 17 fastlægger den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter for SAS. I IAS 17 lægges der til

grund for to typer af leasingkontrakter– hhv. finansiel og operationel leasing. Det er op til SAS(og revisoren) at

vurdere substansen i aftalen og ikke blot fokusere på aftalens juridiske formulering.

Finansiel leasing63

Dette defineres som en kontrakt eller en aftale, hvor alle væsentlige risici og fordele, der knytter sig til

ejendomsretten af aktivet, overdrages til leasingtager, uanset om ejendomsretten overgår til leasingtager ved

udløb af leasingperioden eller ej.

Konstateres det, at der er tale om finansiel leasing, skal kontrakten indregnes i balancen, idet flyet optages som

et aktiv og finansieringen/leasingkontrakten optages som gæld. Herefter afskrives der på aktivet med modpost i

gælden i takt med, at leasingydelsen betales. Omkostningen er at finde under afskrivninger i resultatopgørelsen.

Operationel leasing

Dette afgrænses negativt som enhver leasingkontrakt eller aftale, der ikke er finansiel leasing, og i andre termer

kan det tolkes som ren leje af et aktiv. Leasingforpligtelsen bliver ikke indregnet i balancen, men den bliver

optaget under eventualforpligtelser, hvilken for SAS’ vedkommende er at finde i note 35.

63 Deloitte (2010)
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Figur 32, Note 35 i SAS’ Årsrapport – Kilde: SAS Årsrapport (2010)

Som det fremgår af noten udgør flyene den største forpligtelse i de fremadrettede perioder. Idet afhandlingen

ikke kender de underliggende kontraktforhold, så antages det at det vil koste ét års leasingudgift at komme ud

af en aftale, eller alternativt finde en ny leasingtager.

Operationel leasing af fly vil fremkomme både som wet- og dryleasing aftaler, hvor wet leasingen typisk er de

meget korte aftaler, der anvendes i peak perioder, som for eksempel om sommeren.

Omklassificering af finansielt og operationelt leasede aktiver foretages ikke, idet der ikke foretages

reformulering. Der hvor det er interessant, er ved fordelingen mellem leasede fly og ejede fly, idet der i

forbindelse med DCF beregningen kun skal foretages regulering for ej cash flow poster, hvilket en afskrivning

er. Der skal således ikke foretages regulering for den del af afskrivningerne, der er leasingomkostninger, idet de

til fulde har Cash flow effekt.

Idet SAS har en flådestruktur hvor halvdelen er ejet, og hvor den anden halvdel er finansielt leaset - wet leasing

andelen vurderes uvæsentlig – og hvor den væsentlige baggrund for at lease et fly er finansieringen, vurderes

der ikke at være store forskelle i leasingydelserne og afskrivningerne. Der vil derfor arbejdes med en regulering

på 50 % af afskrivningerne, som anses som ikke at have Cash effekt.

Markedsværdi

Pr den 31. december 2010 oplyser SAS i deres årsrapport, at markedsværdien af koncernens ejede og lejede fly

beløb sig til cirka mia. SEK 25,7. (mia. SEK 29,6 i 2009). Af disse udgør de ejede fly mia SEK 10,9, idet der

tages højde for, at der er tale om et en skønnet værdi.

Sammenholdes den anslåede markedsværdi, med den regnskabsmæssige værdi af de ejede fly, ser det således

ud.
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Markedspris kontra bogført værdi

Markedsværdi for fly (oplyst af SAS) 10.900

Regnskabsmæssig værdi ejet fly (note 13) 7.008

Forskels værdi 3.892

Tabel 11, Skjulte fly værdier - Kilde: SAS Årsrapport (2010), side 49

Det ses tydeligt at der er et ”skjult” aktiv mia. SEK 3,892, hvilket ville komme til syne, hvis flyene skulle

sælges. At værdien ikke fremgår af balancen, beror på SAS’ valg af regnskabspraksis, idet IAS 16 giver

selskabet lov til at opskrive aktiver til dagsværdi, idet dette blot kræver, at det foretages konsekvent og

kontinuerligt ved alle aktiver i samme aktivgruppe. Idet dette ville være et administrativt arbejde, og det ville

give mange udsving, så gøres dette ikke.

Forskelle mellem den bogførte værdi og markedsværdien vil herefter indgå i værdiansættelsen ved brug af

substansværdimetoden.

4.3.3 Investeringsbehov (CAPEX)

CAPEX dækker over alle de indkøb der ikke fremgår af resultatopgørelse, idet omkostninger aktiveres.

Afhandlingen har valgt at se CAPEX i de tre hovedgrupper;

 Fly investeringer

 Investeringer i kapitalandele

 Andre investeringer

De tre hovedgrupper vil blive gennemgået herefter, idet forudsætninger og forventninger er forskellige for de

tre grupper.

Fly investeringer

SAS fik i løbet af 2008 og 2009 leveret 21 nye fly af modellen 11 af CRJ900 og 6 af modellen Q400. Disse

blev SAS nødt til at bestille, grundet de i 2007 måtte ”grounde” flere Q400 fly også kendt som Dash 8 fly, efter

havari i efteråret 2007.

SAS står ligeledes overfor generelle tilpasninger af deres flåde, idet mange af de nuværende leasingkontrakter

står til udløb, jf. illustrationen nedenfor.
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Figur 33, leasingkontrakternes udløbsprofiler – Kilde: SAS Årsrapport (2010), side 46.

Som følge af behovet for at forny flåden, udmeldte SAS i foråret 2011, at de har bestilt 30 nye Airbus A320neo

fly. Disse fly kendetegnes ved at de er de mest miljøvenlige og brændstofs besparende fly på markedet. Ud

over den konkrete bestilling, har SAS en option på yderligere 11 A320neo, som de kan vælge at bruge eller

sælge videre.

Markedsprisen for en Airbus A320neo ligger på ca. 90 millioner dollars, hvilket vil give en samlet pris på

omkring mia. SEK 18. 64 Idet SAS ikke har kapital til at finansiere købet udelukkende via egne reserver,

forventes købet at blive finansieret gennem en kombination af køb og leasing. . Det første fly forventer SAS at

modtage i anden halvdel af 2016 – og det sidste Airbus A320neo fly forventes at være leveret i løbet af 2019.

Ud over Airbus bestillingen har SAS underskrevet en lejeaftale af 17 Boeing 737 Next Generation, som i nogle

år vil resultere i en ensartet flyflåde, idet de vil flyve Airbus fra København og Boeing fra hhv. Stockholm og

Oslo. En harmonisk flåde vil gøre SAS mere konkurrencedygtig, idet der kan anvendes samme type

reservedele, men ligeledes at de nye fly er mere driftsøkonomiske, jf. PEST analysen.

Idet SAS samtidigt forventes at skulle skille sig af med nogle af deres ældre fly, når de nye modtages,

forventes det, at den reelle CAPEX investering mindskes, idet salg af ældre fly vil give en Cash flow

indtægt.

Derudover arbejder SAS med en finansiel strategi vedrørende Debt/Equity ikke må overstige 1,00,

hvilket alt andet lige betyder, at flyene ikke finansieres gennem 100 % fremmedkapital.

Den faktiske CAPEX effekt i anskaffelsesåret antages derfor som værende marginal i forhold til

flyenes værdi, og dette vil der alt andet lige blive taget højde for i forbindelse med budgetteringen.

64 http://epn.dk/brancher/transport/luft/article2467460.ece
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Idet kapaciteten gerne skal følge omsætningsudviklingen, vil der i budgettet blive arbejdet med et CAPEX der

udvikler sig i takt med omsætningen. Dog har afhandlingen kendskab til konkrete anlægsinvesteringer i 2016

frem til 2019, hvorfor de gennemsnitlige årlige fly investeringer bliver sat til et lavere niveau end tidligere.

På den anden side af de identificerede investeringer anvendes et højere gennemsnitligt niveau på 3,5 %, idet der

ikke er indeholdt konkrete investeringer herefter.

Investeringer i kapitalandele

Som gennemgået i kapitel 2, har SAS i forbindelse med deres Core SAS strategi besluttet, at der ikke skal

investeres i nye datterselskaber, men der skal fokuseres på kerneforretningen.

I de seneste år har SAS frasolgt, hvad de havde af selskaber under deres ejerskab, og grundet den marginale

værdi i 2010, forventes der ikke at ske salg eller køb af en sådan værdi, at de skal inddrages i afhandlingens

CAPEX forventninger.

Andre investeringer

Området dækker alle andre investeringer som SAS skal foretage, idet der løbende vil blive investeret i diverse

driftsaktiver, reservedele og lignende investeringer. Niveauet for sådanne investeringer har i perioden ligget på

1,5 % af omsætningen, hvorfor der vil blive arbejdet med fremtidige investeringer på samme niveau.

4.3.4 Kapitalstruktur

SAS har som tidligere oplyst være igennem en større kapitalstrukturændring i gennem Core SAS.

I årene frem til 2008 nød man god af de økonomiske opsving, men pludselig kom finanskrisen, og så manglede

man likvider til at kunne betale sine kreditorer, leasinggiver samt at opretholde sit investeringsniveau.

Alle omstruktureringerne er listet op nedenfor i tabellen nedenfor.

Year Transaction

Number of

new shares

(000)

No. of shares

(000)

after

transaction

Nominal

share

capital

MSEK

Quota

value,

SEK

2009

Share capital

reduction - 164,500,000 411.2 2.5

2009 Rights issue 2,303,000,000 2,467,500,000 6,168.7 2.5

2010

Share capital

reduction - 2,467,500,000 1,653.2 0.67

2010 Rights issue 7,402,500,000 9,870,000,000 6,612.9 0.67

2010 Reverse split 1:30

-

9,541,000,000 329,000,000 6,612.9 20.10

Tabel 12, Udvikling i kapitalstruktur – Kilde: http://www.sasgroup.net/SASGroup/default.asp
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Man startede ud med at reducere selskabskapitalen, hvilket i praksis betød, at den nominelle værdi af en aktie

gik fra 10 til 2,5 SEK. Dette var imidlertid blot en manøvre, der skulle sikre, at den kommende emission kom

til at matche de faktiske værdier, idet den nominelle værdi af aktierne ikke ville varierer væsentligt i forhold til

markedsværdien.

Ved fortegningsemissionen (Rights issue) blev der således rejst mia. SEK 6.057, idet de nye aktier blev handlet

til SEK 2,5, og forskellen til den handlede pris på o,13 øre blev indregnet i overført resultat (samlet mio. SEK

300).

I praksis betød det, at eksisterende aktionærer fik tildelt 14 tegningsretter pr aktie. Valgte man at takke nej, ville

aktierne blive handlet over OMX, og derved ville ens forholdsmæssige andel af SAS blive mindre, idet der nu

ville være flere aktier på markedet, og ens nominelle ejerandel nu var reduceret med 1/14 del

(164.500.000/2.303.000.000).

Efter 2009 kapitaltilførslen måtte man sande, at der var yderligere kapitalbehov, hvorefter man gentog

proceduren, og yderligere 7.402.500.000 aktier nominelt blev tegnet til en kurs på 0,67, hvilket indbragte mia.

SEK 4.960.

I forlængelse af de to emissioner valgte man pr. 9. juni 2010 at lave en aktiesammenlægning, idet hver 30

aktier nominelt blev til 1 aktie, hvilket samtidigt fik den nominelle værdi til at stige fra 0,67 til 20,10 (30

gange).

Med de to gange emissioner fik SAS næsten fordoblet selskabskapitalen, hvilket har forberedt den til IAS 19

indregningen i 2013, jf. gennemgangen heraf.

4.3.5 Pensionsforpligtelse:

Ved gennemgang af regnskabet, fremgår der et pensionsaktiv på mia. SEK 10.512, hvilket udgør 25 % procent

af den samlede balancesum.

Denne regnskabspost er interessant ud fra tre perspektiver, dels Dirty surplus perspektivet jf. tidligere, dels dens

kvantitative værdi og dels omskrivningen af IAS 19.

Overordnet set vil et aktiv på mia. SEK 10 få en regnskabslæser til at tro at dette er et ”aktiv” som er en form

for overdækning, og derved et aktiv som selskabet råder over. Dette er dog ikke tilfældet, idet

pensionsordningen er en del af den ydelsesbaserede pensionsordning, hvilken man ikke ser så tit i Danmark.

SAS arbejder med to typer af pensionsforpligtelser, en bidragsbaseret for danskerne og en ydelsesbaseret for de

ansatte i Sverige og Norge. Den grundlæggende forskel i mellem de to ordninger er hvem som der har risikoen,

idet SAS ved den bidragsbaserede ordning betaler et bidrag til et pensionsselskab, som efterfølgende skal betale

SAS’ ansatte deres pension. Ved den ydelsesbaserede ordning er det SAS, der skal stå for betaling af pensionen
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til den tidligere ansatte, og det er derfor SAS’ risiko hvis de ikke formår at forrente de løbende bidrag, mens

den ansatte arbejder.

Ydelsesbaseret ordninger:

Her ligger risikoen hos virksomheden, der skal tilsikre at der konstant er den fornødne likviditet til at kunne

betale denne. Virksomheden kan selvfølgelig vælge at udbetale det fornødne beløb til en

pensionsfond/administrator, således at risikoen er videregivet til ekstern side. For SAS’ vedkommende har man

selv risikoen, hvorfor investeringer og indskud med tillæg af afkast skal dække over virksomhedens

pensionsforpligtigelse.

Selskabet vil løbende indbetale midler til ordningen, idet man gør op hvad den ansatte forventes at skulle have

udbetalt i fremtiden. Hvis selve indskuddene inklusiv forrentningen af investeringen ikke kan dække denne

difference, skal SAS selv betale forskelsbeløbet, idet SAS har givet tilsagn overfor sin medarbejder om, at de

vil betale pensionen frem i tiden.

Udgangspunktet i den ydelsesbaserede pensionsordning er, at man skal finde den fremtidige forpligtelse.

Pensionsforpligtelsen er i høj grad afhængig af fremtidige begivenheder, idet forpligtelsen opgøres på baggrund

af forventet levetid for medarbejderne, forventninger til afkast på investeringer og lignende. Ændres

begivenhederne kan det føre til ændringer i betalinger til ordningen, hvilket kan føre til tab eller gevinster.

Derudover vil man hvert år se på forpligtelsen, hvorefter der kan blive reguleret i forventningerne og derved

forpligtelsen. Sådanne reguleringer kan have stor betydning, hvis de skal indregnes, hvorfor man efter IAS 19

arbejder med en korridormetode.

Korridormetoden fungerer ved, at udsving kan amortiseres, idet korridoren skal beregnes som det største beløb

af:

 10 % af dagsværdien af ordnings aktiver ved slutningen af det foregående regnskabsår,

 10 % af nutidsværdien af den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse ved udgangen af det foregående

regnskabsår (før fradrag af ordnings aktiver)

Ved anvendelse af metoden opnår man ikke lige så store fluktuationer på pensionsomkostningerne i

resultatopgørelsen, hvorfor korridormetoden har været den foretrukne metode ved de ydelsesbaserede

pensionsordninger.

Såfremt man ikke ønskede at gøre brug af korridoren skulle reguleringerne føres med modpost i egenkapitalen.

For SAS’ vedkommende har man valgt at gøre brug af korridormetoden, hvorfor de mia. SEK 10.512 på

aktivsiden ikke skal ses som en overdækning, men ses som en kombination af korridormetoden og

overdækning.
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Jf. note 16 i årsrapporten for 2010, så består de mi0. SEK 10.231 af korridoren og de resterende mio. SEK 281

er overdækning. Der er således ikke tale om et aktiv som SAS har rådigheden over, men nærmere en

omkostning der ikke er indregnet endnu.

NY IAS 19

IASB har i juni 2011 vedtaget ændringer til IAS 19 personaleydelser,65 og af ændringen fremgår det at

ydelsesbaseret pensionsordninger får nye vilkår, idet man har besluttet at fjerne muligheden for at anvende

korridormetoden.

Baggrunden for at fjerne korridormetoden er, at man ønsker at forpligtelsen indregnes den dag at forpligtelsen

opstår. Det vil med andre ord betyde, at SAS bliver nødsaget til at indregne forpligtelsen, når retten hertil

opstår, og modposten til indregningen er herefter egenkapitalen, idet der ikke er sket udbetaling endnu.

For SAS’ vedkommende vil omskrivningen betyde, at korridoren skal indregnes i 2013, hvor den nye IAS 19

vil træde i kraft. Og idet SAS har over mia. SEK 10 i korridoren, vil det regnskabsmæssige resultat i 2013 blive

væsentligt påvirket af omskrivningen.

I relation til værdiansættelsen efter DCF modellen, vil regelændringen ikke få betydning, idet den

regnskabsmæssige ændring ikke vil have Cash effekt. Ved DCF beregningen vil indregningen blive

tilbagereguleret, den ikke får betydning for beregningen af de frie pengestrømme. Derudover vil der blive

reguleret for den reelle overdækning, der er ved pensionsforpligtelsen (-aktivet), som beløb sig til mio. SEK

281. Denne vil få effekt ved opgørelsen af likvider og rentebærende gæld.

4.3.6 Eksponering risiko og for restsager.

SAS har gennem tiden købet datterselskaber, og de har slået sig sammen med mindre selskaber i deres tidligere

strategier om vækst. I forbindelse med disse aktiviteter samt driftsaktiviteter er SAS blevet stævnet i nogle

retssager og de har stillet kaution for aktiver i tidligere datterselskaber, som led i salgsaftaler. Begge dele

betyder, at SAS risikerer at skulle betale bøder eller hæfte for krav, såfremt de skulle tabe deres sager.

Retssager der ikke er afgjort vil ikke have fået cash effekt endnu, og det er slet ikke sikkert, at de er indregnet.

Jf. IAS 37 skal der indregnes en forpligtelse i regnskabet, såfremt der på balancedagen er en retslig/faktisk

forpligtelse, der kommer til at trække på økonomiske ressourcer, samt at denne kan opgøres pålideligt. Såfremt

der kun er en mulig forpligtelse, skal der udelukkende oplyses om denne i eventualforpligtelserne.

Hvis der ikke er en mulig forpligtelse, skal man ikke foretage noget regnskabsmæssigt.

Af eventualforpligtelserne i note 34 fremgår det, at SAS ser mulige forpligtelser for samlet mio. SEK 453,

hvilket relaterer sig til Goverment user fees, salget af BMI samt diverse andre.

65 PwC (2011)
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Ud over det der fremgår af regnskabet, ser afhandlingen yderligere 3 risici, hvilket SAS dog afskriver som

mulige forpligtelser, idet de ikke er listet op i regnskabet.

SAS Cargo.

I november 2010 besluttede EU – Kommissionen at SAS skal betale en bøde på EUR 70,2 vedrørende SAS

Cargo, idet man mente at SAS havde medvirket i karteldannelsen, hvilket pressede priserne op. Grunden til at

SAS har fået så høj en bøde skyldes, at de var med i en lignende sag i 2001, derfor får de en forhøjet bøde på 50

%.66

SAS har dog appelleret Europa Kommissionens beslutning, og sagen afventer behandling.

Karteldannelsen begrænser sig ikke kun til SAS Cargo i EU. Der er på nuværende tidspunkt en class-action

retssag i Californien om prisfastsættelse af flypassagerers takster på Trans-Pacific ruter. SAS, som ikke driver

disse ruter mener bestemt ikke at de har risiko for noget restkrav.

Der indregnes intet på baggrund af sagen idet SAS ikke har opereret på ruten.

Linjeflyg

I april 2010 gav 33 SAS-piloter i fællesskab en ansøgning til en stævning af SAS i Stockholm Byret. I

ansøgningen sagsøger piloterne SAS for at have visse betingelser i beskæftigelse for at være ugyldige og

hermed et deklaratorisk erstatningskrav.

Sagsøgerne er tidligere medarbejdere i det Svenske flyselskab Linjeflyg, der var ansat af SAS i forbindelse med

overtagelse af Linjeflyg i 1993. Sagsøgerne hævder, at vilkårene for beskæftigelse er diskriminerende og er i

strid med EU-retten om fri bevægelighed af arbejdskraft. SAS, der bestrider kravet i sin helhed, anser risikoen

for et negativt udfald at være begrænset, og ingen bestemmelser er blevet foretaget.

Der indregnes intet på baggrund af sagen

Aktie emission

Der er fra flere steder stillet tvivl omkring SAS aktie emission er sket på markedsmæssige vilkår. Særligt fordi

ratingbureauet Moody's nedjusterede luftfartselskabet få måneder efter kapitaludvidelsen.

Tvisten omkring emissionen kommer af, at to eksperter inden for EU-konkurrencelovgivning og tidligere

medlemmer af konkurrencerådet, Peter Vesterdorf og CBS-professor Peter Møllgaard, begge vurderer, at

Danmark kan risikere at havne i en sag om ulovlig støtte til SAS, især hvis statens støtte ikke umiddelbart er

sket med profit for øje.

"Det ligner en traktatstridig statsstøtte, når de tre nordiske regeringer tilfører et kriseramt flyselskab mere end

to mia. kr., hvorefter ratingbureauet Moody's få måneder senere downgrader selskabet til spekulationsaktie.

66 http://epn.dk/brancher/transport/luft/article2240751.ece
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Statens kapitalindsprøjtning forekommer ikke at være nogen sund forretningsmæssig disposition. Derfor opstår

mistanken om, at der ligger andre motiver bag kapitaltilførslen," udtaler Peter Vesterdorf til dagbladet

børsen.67

SAS mener dog ikke selv, at der kan være nogen tvist i og med at private investorer og de statslige aktionærer

har fået samme rettigheder som alle andre ved emissionen.

På nuværende tidspunkt er der ikke indgivet klage fra nogen. Lavpris selskabet easy-jet som har hovedbase i

Tyskland, har dog ikke besluttet sig, om de vil indgive en klage til EU-Kommissionen, da easy-jet ikke er tvivl

om, at der er sket en konkurrenceforvridning.

Spain Air

SAS solgte i 2009 80,1 % af sin andel i Span Air fra, idet Core SAS strategien blandt andet fokuserede på de

nordiske markeder. SAS’ andel blev solgt for 1 euro, og desuden har SAS operationelle forpligtelser i

forbindelse med nogle fly, der er leaset til Spanair. Oveni leasingforpligtelsen, har SAS ydet lån til Spanair for

mio. Eur 147, hvilket der er en reel risiko for, at de ikke får igen.

Summeres SAS’ risiko op vedrørende Spanair, kan SAS regnskabsmæssigt risikere at tabe mia. SEK 1.8, hvor

Cash effekten begrænser sig til mio. SEK 200-300, idet der er tale om at der allerede er ydet lån, og der således

udelukkende er tale om et regnskabsmæssigt tab.

Akkumuleres alle retslige krav og de iboende risici, anvender afhandlingen en samlet risiko på mio. SEK 500 i

den fortsatte behandling.

4.3.7 Skat

SAS er som før omtalt børsnoteret på den svenske børs. Skatteprocenten i Sverige er faldet fra 28 % i 2009 til

26,3 % i 2010 og derfor vil dette også være det som afhandlingen benytter af procent til værdiansættelsen.

Der vil ikke blive taget højde for den udskudte skat, idet der i DCF beregningen udelukkende vil anvendes en

beregning på 26,1 % af EBIT som den effektive skatte procent og i modellens anvendelse ligeledes betaling.

4.3.8 NWC

Net working capital defineres som forskellen mellem de kortfristede aktiver og de kortfristede forpligtelser,

hvilket vil sige forskellen mellem omsætningsaktiver og kortfristet gæld.

Alt efter hvilken branche man opererer i, vil NWC variere, hvorfor en negativ NWC ikke skal anses som

dårligt, ligesom en positiv ikke nødvendigvis er godt.

I luftfartsindustrien arbejder man primært med kunder der betaler deres billet inden de rejser, og man arbejder

B2B i forbindelse med ens omkostninger. Forudbetalingerne vil frem til dagen hvor rejsen blive bogført som

67 http://borsen.dk/nyheder/transport/artikel/1/166656/sas-emission_maaske_eu-stridig.html
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unearned transportation revenue i kredit og med banken som debet. Omkostningerne vil blive debiteret i

driften med modpost i kreditorerne.

Der vil derfor ikke være typiske debetposter i NWC, ud over hvad der findes på lageret og ved B2B billetter

med særaftaler.

Samlet set arbejdes der derfor med en negativ NWC for SAS’ vedkommende, og denne skal gerne afspejle

driften, hvorfor det er nærliggende at se sammenhængen mellem NWC og omsætningen.

Historisk set har NWC ligget gennemsnitligt på 18 %, idet der har været et markant udsving fra 2008 til 2009.

Gennemgang af balancen har identificeret, at udsvinget skyldes gældstrukturen, idet SAS har fået bedre

betingelser og flere korte lån.

Som følge deraf er NWC steget, men niveauet på 18 % vil blive anvendt som faktor fremadrettet ved DCF

beregningen.

Figur 34, NWC andel af Revenue – Kilde: SAS Årsrapport egen tilvirkning

4.4 Delkonklusion regnskabsanalyse
Regnskabsanalysen har behandlet driverne bag KPI’erne, og den har vist den positive udvikling i SAS’

forretningsmodel. Fortsætter SAS med de planlagte ændringer, kan de godt forvente at RASK overstiger Unit

Cost, givet at konkurrencen ikke intensiveres i en sådan grad at RASK bliver væsentlig påvirket.

Ved Ex ante analysen blev de væsentlige poster behandlet, idet fokus var at identificere de regnskabsposter der

forventes at få en væsentlig indvirkning på den senere værdiansættelse.
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Regnskabsposterne, der både var væsentlige fra et monetært eller regnskabsteknisk synspunkt, er blevet

analyseret og der er blevet opstillet fremtidige forventninger til udviklingerne.

Alle forventede effekter er listet op i nedenstående tabel, med de konklusioner afhandlingen har draget.

Område Konklusion

Dirty surplus poster Skal reguleres ved deres respektive regnskabslinjer, idet de indregnes over

egenkapitalen.

Risiko styring og hedging Ved værdiansættelsen anvendes de hedgede brændstofs priser på kort sigt,

hvorved der er taget højde for posten og risikoen

Leasingomkostninger/

flyflåde

- SAS benytter sig af en 50/5068 fordeling mellem ejet og leaset fly. Ved

reguleringen af poster uden Cash effekt reguleres der kun for 50 % af

afskrivningerne.

- SAS' regnskabspraksis betyder at der ikke værdiansættes efter markedsværdi.

Flyene indeholder skjulte værdier for samlet mio. SEK 3.892

CAPEX - Der er identificeret konkrete investeringer for mia. SEK 18, hvor der dog kun

forventes øjeblikkelig cash effekt på mia. SEK 3.

- Årlige investeringer sættes generelt til

- Fly 1 % (ej inklusiv konkrete investeringer),

- Kapitalandele 0 %, og

- Other investments 1,5 %.

Pensionsforpligtelse

IAS 19

Grundet ændring i regnskabspraksis skal korridoren på mia. SEK 10.512

indregnes i 2013. Indregningen har dog ikke Cash effekt.

Risici og retssager SAS har flere sager kørende, og de er eksponeret overfor konkursrisikoen ved

Spanair. Samlet konkluderes en risiko på mio. SEK 500.

NWC Net working capital er for SAS' vedkommende opgjort til at skulle ligge på -18

% af omsætningen, hvorfor dette vil blive anvendt fremadrettet.

Tabel 13, Regnskabsanalyse konklusion – Kilde: Kapitel 4, egen tilvirkning

68 Reelt 54 % ejet ultimo 2010, men strategien går på at fordelingen skal være 50/50
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5. Scenarier

Gennem den strategiske og den regnskabsmæssige analyse har afhandlingen identificeret de indre

sammenhænge mellem luftfarts KPI’er og herunder dannet forudsætninger til at bygge en værdiansættelse.

Det skal stå klart, at de opstillede forventninger er omfattet en væsentlig grad af usikkerhed, idet det er umuligt

at forudse fremtiden. Dette underbygges yderligere af, at SAS er i en branche, som er yderst volatil og derfor

påvirket af økonomiske konjunkturændringer. Der er mange faktorer, som spiller ind og påvirker SAS, hvorfor

usikkerheden skal holdes for øje.

For at kunne imødegå de mest væsentlige usikkerheder, har afhandlingen vurderet at der bør opstilles tre

scenarier. De tre scenarier skal dække en basis forventning et positivt scenarie og et negativt scenarie.

Basisscenariet er de forventninger, som afhandlingen vurder er mest plausible. Det er således dette scenarie, de

tidligere analyser har konkluderet.

De andre scenarier skal imødegå de områder, hvor SAS ikke har den direkte kontrol, idet de skal indeholde

effekterne ved hhv. positive eller negative udviklinger i de makroøkonomiske forhold, som danner rammen for

basisscenariet.

Det vil alt andet lige betyde følgende to (tre incl. valutakursen SEK/USD) risikoområder:

Risici KPI Effekt

BNP udviklingen imødegår ikke IMF’s forventning og stagnerer RPK, ASK og Yield Falder

BNP stiger ud over IMF’s forventninger RPK, ASK og Yield Stiger

Brændstof prisen og valutakurs stiger mere end afhandlingen har
kalkuleret med

Unit Cost Stiger

Brændstof pris og valutakurs falder mere end afhandlingen har
kalkuleret med

Unit Cost Falder

Tabel 14, Risici – Kilde: Egen tilvirkning

5.1 Basis scenarie
Basisscenariet er opstillet på baggrund af de forventninger, afhandlingen har identificeret som følge af Core

SAS effekter og omverdenens påvirkning på SAS.

Det helt centrale i nærværende scenarie er den positive forventning til BNP’s udvikling i Norden. Som

identificeret i kapitel 3.1.2 forventer afhandlingen, at RPK vil stige med 6 %, idet der anvendes Pat Hanlons

tommelfingerregel, som fortolker BNP samt SAS’ udmeldte forventninger til yderligere vækst.
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Idet afhandlingen har vurderet, at SAS’ Load faktor i 2010 har nået et flot niveau på 75,6 %, forventes RPK

stigningen ikke at kunne findes i den nuværende kapacitet. RPK forventningen skal derfor ses gengældt i en

ASK stigning, som ligeledes forventes at stige med 6 %.

Som gennemgået ved den sociokulturelle analyse i kapitel 3,1.3 forventes Erhvervssegmentet at vende gradvis

tilbage til Premium billetterne, hvilket alt andet lige vil få en positiv effekt på Yield. Forskydningen fra Leisure

til Premium ses udelukkende forklaret gennem den positive forventning til den generelle økonomi.

I relation til SAS’ Unit Cost, skal de underliggende drivere udledes gennem den strategiske analyse, idet der

opereres på flere planer. Core SAS har trimmet omkostningsbasen og har i den forbindelse formået at reducere

personaleomkostningerne markant. Personalebesparelserne forventes at opveje forventningerne om stigning i

Brændstofsomkostninger i fremtiden.

Basis scenariet er skitseret på kort sigt i tabellen nedfor.

Basis Scenarie

KPI vægte 2011E 2012E 2013E

ASK 6,0 % 4,0 % 4,0 %

RPK 6,0 % 4,0 % 4,0 %

∆ Load factor  0,0 % (75,6 %)  0,0 % (75,6 %)  0,0 % (75,6 %)  

Yield 1,0 % 1,0 % 1,0 %

Personale 33 % -9 % -2 % 0

Brændstof 16 % 1 % 2 % 2 %

Unit Cost ift ASK 50 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Unit cost ved stabil ASK -2,8 % -0,3 % 0,3 %

Unit Cost incl. ∆ ASK  5,83 % 3,99 % 4,01 % 

Tabel 15, Basis scenarie - Kilde: Egne beregninger

5.2 Positivt scenarie
Det positive skal, som forklaret i indledningen, imødegå de usikkerheder, der er omfattet af forudsigelse af

eksterne faktorer. Effekterne som illustreret i tabel 5.1 vil operationaliseres til KPI’er, så scenariet er

sammenligneligt med basisscenariet.

I relation til RPK vil denne stige proportionalt med en faktor 2 i forhold til BNP, jf. den strategiske analyse. I et

positivt scenarie vil afhandlingen arbejde med en lineær BNP vækst på 3,5 % årligt i forhold til de

gennemsnitlige 1,7 % i basisscenariet. Med tommelfingerreglen giver dette en gennemsnitlig stigning på 7 %,

idet 2011 ligeledes indeholder en ekstra stigning på 2 %, ligesom i basisscenariet.

Load faktoren fastholdes, hvorfor RPK stigningen ses gengældt i ASK, som får tilsvarende stigninger.

Yield vil blive påvirket positivt, idet erhvervssegmentet hurtigere vil flyve Premium end i basisscenariet, og

derfor forventes denne at stige med gennemsnitligt 2 %, mod den ene procent i basisscenariet.
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Som et tillæg til de positive effekter ved BNP, vil fald i brændstof priserne og valutakursen også give en effekt.

Der vil blive arbejdet med et årligt fald på 2 %, hvilket i år 2011 vil give et marginalt fald på 1 %, idet 56 % af

forbruget allerede er hedget til en 1 % stigning.

Da ASK forventes at stige, vil de generelle Unit Cost stige med samme faktor, hvilket er 7 % årligt, hvor år

2011 har en yderligere stigning på 2 % og dermed samlet 9 %.

De positive scenarie kan skitseres som følger:

Positivt Scenarie

KPI vægte 2011E 2012E 2013E

ASK 9,0 % 7,0 % 7,0 %

RPK 9,0 % 7,0 % 7,0 %

∆ Load factor  0,0 % (75,6 %)  0,0 % (75,6 %)  0,0 % (75,6 %)  

Yield 2,0 % 2,0 % 2,0 %

Personale 33 % -9 % -2 % 0

Brændstof 16 % -1 % -2 % -2 %

Unit Cost ift ASK 50 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Unit cost ved stabil ASK -3,2 % -1,0 % -0,3 %

Unit Cost incl. ∆ ASK  8,72 % 6,93 % 6,98 % 

Tabel 16, Positivt Scenarie – Kilde: Egne beregninger

5.3 Negativt scenarie
Ligesom ved det positive scenarie, tager det negative udgangspunkt i basis scenairet. Her anvendes blot

negative forventninger til den økonomiske udvikling samt negative forventninger til brændstof prisen og

valutakursens udvikling.

Hvis BNP skulle vise sig ikke at stige som IMF forudser, men derimod stagnerer, vil det jf. den strategiske

analyse have fatale følger for SAS. Ikke nok med at RPK ikke vil stige, så konkluderer kapitel 3.3 i forbindelse

med gennemgangen af de generiske konkurrence strategier, at der vil blive konkurreret på priserne, hvilket ikke

er optimalt for SAS. Der kan derfor argumenteres for, at RPK vil falde, hvilket vil gå ud over produktionen

målt i ASK. På kort sigt vil det ikke have effekt på ASK, men denne vil løbende blive tilpasset til at matche

RPK med en stabil Load faktor, idet SAS har indset vigtigheden af en god Load faktor.

RPK skydes ved stagnerende strategi til at falde med 2 % i 2011, hvorefter den forventes at falde med årligt 3

%. ASK forventes først at falde i 2012, idet man ikke er så omstillingsparate i luftfarts branchen, og dette vil

have betydning for Load faktoren.

Yield vil på sigt forventes at falde med 1 – 6 %, idet konkurrencen forventes intensiveret over tid, idet der

forventes at ske konkurrence på priserne.
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Stiger brændstof priserne vil enhedsomkostningerne stige. Stigningen sættes til årligt 4 %, hvilket dog først får

fuld effekt i 2012 grundet de hedgede priser. I 2011 vil SAS realisere en brændstofs stigning på 2,5 %.

Forventningerne kan skitseres som vist nedenfor.

Negativt Scenarie

KPI vægte 2011E 2012E 2013E

ASK 0,0 % -3,0 % -3,0 %

RPK -2,0 % -3,0 % -3,0 %

∆ Load factor  -0,2 % (74,1 %)  0,0 % (74,1 %)  0,0 % (74,1 %)  

Yield -1,0 % -4,0 % -6,0 %

Personale 33 % -9 % -2 % 0

Brændstof 16 % 2,5 % 4 % 4 %

Unit Cost ift ASK 50 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Unit cost ved satbil ASK -2,6 % 0,0 % 0,7 %

Unit Cost incl. ∆ ASK  0,00 % -3,00 % -3,02 % 

Tabel 17, Negativt Scenarie – Kilde: Egne beregninger

5.4 Scenarie delkonklusion
Det er basisscenariet der vil blive anvendt som de grundlæggende forventninger til fremtiden.

Sammensætningen og de interne forhold gør, at afhandlingen vurderer basisscenariet som værende sandsynligt,

idet det forudsættes at hhv. BNP og brændstof priserne udvikler sig som gennemgået i de foregående kapitler.

For afvigelser ved BNP eller brændstofs priser, henvises til følsomhedsanalysen i kapitel 10.
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6. Budget
Nærværende kapitel vil omdanne de i foregående kapitel opstillede scenarier til et konkret budget, idet der kun

vil blive fokuseret på de regnskabslinjer og områder, som der vil blive anvendt i forbindelse med

værdiansættelsen efter DCF metoden i det efterfølgende kapitel.

Det er centralt, at budgettet er af en tilstrækkelig kvalitet, idet budgettet er omdrejningspunktet for

værdiansættelsen. Afhandlingen har valgt at fokusere på netop disse regnskabslinjer og områder, idet de

tidligere er blevet behandlet i forbindelse med hhv. strategisk og regnskabsmæssige analyser samt scenarierne.

Omdrejningspunktet i denne henseende er at få omdannet luftfarts KPI’erne til et konkret budget, idet det er

disse analyserne er baseret på. Det er desuden centralt, at der ved en budgetfase anvendes realistiske

forudsætninger, herunder at de indre sammenhænge ikke negligeres. Imødegåelsen af sammenhængene sikres

blandt andet ved, at omkostningerne reguleres af ASK (kapaciteten), og at investeringsbehov og NWC

reguleres af omsætningen.

I en budgetteringsfase arbejdes der med to typer budgetter, en eksplicit budgetperiode og en terminalværdi. I

den eksplicitte budgetperiode budgetteres der for hvert år hvorimod der i en terminalværdi arbejdes med en

vækstfaktor, hvori det er indforstået at alle budgetvariable vokser med samme faktor i al fremtid.69

Sondringen mellem de to perioder er nødvendig, idet det vurderes urealistisk at opstille et præcist og

velunderbygget budget, der går 50 år frem i tiden. Af denne årsag har afhandlingen vurderet det

hensigtsmæssigt at arbejde med tre perioder;

 Kort sigt, 2011 til 2013

 Mellemlang sigt, 2014 til 2019

 Terminal periode, > 2020

Baggrunden for at terminalperioden ligger i 2020, er, at SAS selv kommer med forecast frem til 2020, og dette

vil afhandlingen gerne gøre brug af.

Anvendelse af en velbegrundet terminalværdi er vigtig, idet denne som oftest udgør mindst 50 % af den

beregnede værdi.

69 Sørensen (2009), side 316.
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6.1 Budgetforudsætninger
Det første skidt er derfor at definere FCF (det Frie Cash Flow) for at finde de regnskabslinjer og områder, der

skal arbejdes med.

FCF

Nettoomsætning

minus Driftsomkostninger

= Driftsresultat før skat EBIT

plus Afskrivninger og andre ikke likviditetskrævende omk.

minus Betalt skat (eller beregnet skat af driftsresultat)

= Cash earnings

plus/minus  Forskydning i arbejdskapital ∆NWC 

= Pengestrømme fra driften

plus/minus Anlægsinvesteringer og -frasalg CAPEX

= Frit cash flow til långivere og ejere FCF

Tabel 18, FCF beregningsforudsætninger – Kilde: Rådgivningsudvalget FSR (2002,) side 68

6.1.1 Regulering for askesky påvirkning

Som det kort har været omtalt gennem afhandlingen, var SAS i april 2010 ramt af flyvestop som følge af

vulkanen Eyjafjallajökulls udbrud. SAS har selv anslået effekten af udbruddet i deres årsrapport, idet de

forventer at den har kostet mio. SEK 700 i manglende omsætning.

Ligesom SAS har mistet omsætning, har de haft besparelser i deres driftsomkostninger, idet flyene har stået

stille. Besparelserne har primært været på de variable omkostninger, hvorfor der ligeledes skal tages højde

herfor.

Idet afhandlingen ikke har haft adgang til interne data, vil den ikke kunne opgøre besparelserne direkte, hvorfor

der må laves et skøn. Bedste bud vil således være at kalkulere den tabte omsætning som del af den samlede

omsætning og derefter anvende procentsatsen som multiplikator ved de variable omkostninger.

Reguleringen vil give det bedste bud på et ”normalt” år 2010, idet år 2011 forventes at være uden specielle

forhold såsom askeskyen.
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Reguleringen opgøres som følger:

2010 Regulering Procent

Revenue 40.723 70070 1,72 %

Payroll -13.473 -232 1,72 %

Other operational -18.609 -320 1,72 %

Fuel expenses -6.601 -113 1,72 %

Tabel 19, Primo regulering – Kilde SAS Årsrapport (2010), egen tilvirkning

De enkelte linjer vil herefter blive behandlet successivt, idet der tages udgangspunkt i basisscenariet.

6.1.2 Nettoomsætning / Revenue

Som illustreret i tabel 1.1 er SAS’ omsætning opdelt i flere punkter, hvoraf det direkte fremgår, at traffic

revenue udgør 74 % af den samlede omsætning. Afhandlingen har dog afgrænset sig fra at forecaste på

undergrupperne, hvilket kan forsvares ved at non-traffic revenue stadigvæk er kapacitetsafhængig (ASK). Idet

afhandlingen har konkluderet en tæt sammenhæng mellem RPK og AKS, foretages der ikke yderlig sondring

mellem traffic og non-traffic revenue.

Revenue er, som tidligere gennemgået, direkte afledt af RPK * Yield, idet dette udtrykker solgte kilometer *

prisen på hver enhed.

I foregående kapitel blev basisscenariet på kort sigt defineret og omdannet til reel udvikling i revenue. I 2011

kan budgetteret revenue således opgøres til ASK + Yield = ∆ Revenue (6 % + 1 % = 7 %).

For den mellemlange periode anvendes en årlig stigning på 4 % frem til 2017, hvor der forventes at ske en

stabilisering, og herved opnås en EBT-margin på 7 procent, hvilket ligeledes er målet for SAS jf.

regnskabsanalysen.

Alle værdierne og forecasts fremgår af budgettet i bilagene.

6.1.3 Personaleomkostninger / Payroll

Personaleomkostningerne er i høj grad en del af de variable omkostninger, og de vil derfor være påvirket af

udviklingen i ASK. Derudover har lønningerne en central rolle i Core SAS programmet.

Som gennemgået i scenarierne er der en klar forventning om at Unit Cost falder, hvilket i sidste ende får stor

betydning på EBIT, idet personaleomkostningerne i 2010 udgjorde 33,3 % af de samlede omkostninger.

70 SAS Årsrapport (2010), side 50
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Ved budgetteringen skal der både tages højde for faldet i lønninger, men der skal ligeledes tages højde for

stigning i kapacitet, som måles i ASK. For 2011 vil dette betyde et 9 % fald i omkostningerne og en stigning på

6 % i kapaciteten. Den samlede effekt beregnes til (100*-9% * +6% = -3,5%). Samme princip gør sig gældende

for de fremtidige perioder.

IAS 19

Som konkluderet i regnskabsanalysen, står SAS over for at skulle indregne den ydelsesbaserede

pensionsordning i 2013 hvor den opdaterede IAS 19 træder i kraft. Indregning i 2013 bliver en

engangsomkostning i driften på mio. SEK 10.231, hvilket er markedsværdien pr 31/12 2010. Den

regnskabsmæssige indregning giver en stor effekt på det regnskabsmæssige resultat i 2013, men ikke

nødvendigvis på driftsoverskuddet, jf. værdiansættelsen senere.

For de samlede budgettet henvises til bilagene 3, 4 og 5, hvilke dog ligeledes indeholder DCF beregningen.

6.1.4 Eksterne omkostninger / Other operational expenses

Der er ikke foretaget videre gennemgang af de eksterne omkostninger, men der er en generel forventning om, at

omkostningerne stiger i takt med kapaciteten. Omkostningerne er således sat til at udvikle sig i takt med ASK.

Forventningen for 2011 er således identisk med ASK udviklingen, som er på 4 %.

6.1.5 Brændstofsomkostninger / Fuel cost

Udviklingen på omkostningerne til brændstof tager sit afsæt i flere planer, idet både mængde, pris og

driftseffektivitet spiller ind.

Forbrug af brændstof

Jo flere kilometer der flyves, jo flere ton brændstof bruges der. Derfor er det nærliggende at tage fat i

udviklingen i ASK, og udviklingen i perioden 2011 til 2015 sidestilles med denne uden nogen form for

reguleringer.

Derudover har den strategiske analyse behandlet omkostningseffektiviseringerne ved indkøb af nye fly, hvilket

ligeledes kommer til at få en indvirkning i mængden, der anvendes, idet der i 2015 forventes et fald i

brændstofsforbrug pr. ASK på 3 %.

I den strategiske analyse identificeres ydermere at der i perioden 2015 – 2020 sker et yderligere fald i

brændstofs forbruget, så der i 2020 er et samlet fald på 20 %. Denne besparelse indregnes lineært, hvorfor den

kan skitseres som følger:
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År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Besparelse Index 100 3,0 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 3,1 %

I forhold til 2014 Index 100 103 106,19 109,48 112,8 116,38 120,0

Tabel 20, Brændstof besparelse mellemlang sigt – Kilde: Strategisk analyse, egen tilvirkning

Tages der højde for udviklingen i ASK, forventes der i perioden 2011 – 2014 at være en direkte sammenhæng

mellem ASK og brændstofsforbrug, og ses der på perioden 2015 – 2020 skal besparelsen og ASK ses i forhold

til hinanden. Dette giver for eksempel et forventet forbrugsfald i 2015 på 1,1 %, idet ASK stiger 2 % og forbrug

pr. ASK falder med 3 %.

Brændstof priser

Den strategiske analyse slår fast at forecastning af brændstof priser og valuta kurser er yderst besværligt.

Afhandlingen arbejder med et en løbende stigning på 2 %, idet der i år 2011 kun anvendes en 1 % stigning som

følge af hedging strategien.

Samlet set forventes brændstofs omkostningerne at udvikle sig efter ligningen (∆ ASK * ∆ besparelse * ∆ pris),

hvilket er for budgetperioden, som er illustreret nedenfor.

Tabel 21, Udvikling i brændstofsomkostningerne – Kilde: Egne beregninger efter Basis Scenariet

6.1.6 Leasing costs

Leasing costs omfatter omkostninger i forbindelse med de finansielle leasingkontrakter herunder gebyrer samt

de operationelle leasingkontrakter.

Sammenholdes leasingomkostningerne med omsætningen i den faktiske periode 2008-2010, ses det at disse

udgør gennemsnitligt 4,6 % af omsætningen. Det vurderes relevant at lade leasingomkostningerne være afledt

af omsætningen, idet øget kapacitet alt andet lige vil betyde større ressourcebehov og derfor en stigning i

leasingomkostningerne.

6.1.7 Afskrivninger / Depreciations

Afskrivningerne indeholder både almindelige afskrivninger, men også de månedlige afdrag på de finansielle

leasingkontrakter, idet restancen mellem afdrag og ydelse fremgår af leasing costs ovenfor.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ASK 6,0 % 4,0 % 4,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %

Besparelse -3,0 % -3,1 % -3,1 % -3,1 % -3,1 % -3,1 %

Pris 1,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %

Fuel cost 7,1 % 6,1 % 6,1 % 4,0 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 %
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Afskrivningerne er, ligesom leasingomkostningerne, sat som en funktion af omsætningen, idet dette er det

bedste bud. I den perfekte verden ville der blive anvendt afskrivningsprofiler og forskellige aktivgrupper samt

stigninger i indkøbsværdier. Afhandlingen har dog valgt at arbejde med denne profil, og der foretages ikke

yderligere herved.

I den realiserede periode 2008 til 2010 har der gennemsnitligt været årlige afskrivninger på 3,8 % af

omsætningen, hvorfor dette fremføres i hele budgetperioden og i terminalværdien.

Som gennemgået i regnskabsanalysen arbejderes med et generelt forhold på 1:1 mellem reelle afskrivninger og

afdrag på de finansielle leasingkontrakter. Forholdet fastholdes gennem hele budgetperioden.

6.1.8 Skat

Der arbejdes med en årlig skattebetaling på 26,3 % af EBIT. Dette er velvidende at der for SAS’ vedkommende

er et udskudt skatteaktiv, samt at der årligt vil være midlertidige forskelle mellem det regnskabsmæssige og

skattemæssige resultat.

Idet afhandlingen afgrænser sig fra at behandle disse forskelle, indregnes den effektive skatteprocent løbende,

både i positive og negative scenarier.

6.1.9 CAPEX

I regnskabsanalysen blev det konstateret at investeringsbehov skal ses i to grupper,

 Investeringer i fly,

 Andre investeringer

Ved investeringer i fly konkluderede analysen, at der som udgangspunkt er en løbende investering som er afledt

af kapaciteten, som dog er faldet markant, idet man har valgt at harmonisere flåden samt at gennemsnitsalderen

er faldende. I den faktiske perioden er de generelle investeringer gennemsnitligt 3,5 %. Disse forventes faldet

til 1,5 % grundet den yngre flåde, samt at der er kalkuleret med konkrete fly investeringer jf. nedenfor

Derudover har afhandlingen identificeret konkrete investeringer i 2016-2019 på forventeligt mia. SEK 18. Idet

SAS arbejder med et debt/equity target på <1.0, og der i årene op til investeringerne ikke er foretaget væsentlige

investeringer, men udelukkende stigning i egenkapitalen, forudsætter afhandlingen, at en væsentlig del af

investeringen vil være fremmed finansieret.

Med fradrag for indtægterne fra salg af de fly der bliver erstattet, antages det, at SAS’ kapitaleffekt beløber sig

til mio. SEK 1.000 pr år.

Med henblik på de andre investeringer forventes der ikke at ske ændringer i investeringslysten, men de

generelle besparelser vil højest sandsynligt give lavere investeringslyst end tidligere. Det gennemsnitlige

investeringsbehov fra 2008-2010 på 2,3 % i den resterende budgetperiode skæres ned til 1 %.
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6.1.10 NWC

Som gennemgået i regnskabsanalysen har SAS’ NWC en negativ, idet de ikke arbejder med væsentlige

debitorer, men derimod har kreditbetingelser overfor deres leverandører. Idet NWC er afledt af driftsaktiviteten,

vil den i budget øjemed været afledt af omsætningen.

Budgettet arbejder med gennemsnittet over de sidste 10 år, hvilket er 18 % af omsætningen.

6.2 Delkonklusion - Budget
Scenariene er omdannet til tre budgetter, hvilket alle fremgår af bilagene.

Basis scenariet vil være det budget, der danner ramme om den endelige værdiansættelse i det efterfølgende

afsnit. Budgettet er vist i hovedtræk nedenfor, idet årene 2017-2020 er vist i gennemsnit.

Regnskab/Budget Estimat kort sigt Estimat mellemlang sigt Mellem

Gns.

Lang

sigt

2011 2012 2013 2014 2015 2016 ’17-20 >2020

Revenue * 44.323 46.539 48.866 50.820 52.853 54.967 57.415 60.095

- vækst 7,0% 5,0% 5,0% 4,0% 4,0% 4,0% 1,80% 2,00%

EBIT 121 660 -
9.258

1.704 2.760 3.884 4.016 4.171

EBIT-margin 0% 1% -19% 3% 5% 7% 7% 7%

Driftsoverskud (EBIT minus 964 1.545 1.883 2.669 3.764 4.928 5.108 5.333

50% depriciations og IAS 19)

Betalte skatter -32 -174 -251 -448 -726 -1.022 -1.056 -1.097

- Pct. af EBIT (exclusive IAS19) 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3%

Cash earnings 932 1.371 1.632 2.221 3.038 3.907 4.051 4.236

CAPEX -1.108 -1.163 -1.222 -1.271 -1.321 -2.874 -2.916 -3.486

Change NWC -714 -399 -419 -352 -366 -381 -178 -212

Frie cash flow -891 -191 -9 599 1.351 652 958 539

Tabel 22, Basis budget – Kilde: Egen tilvirkning
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7. Værdiansættelse

De foregående kapitler har alle lagt op til udarbejdelsen af et begrundet budget og derved dannet grundlaget for

planlægning af den fremtidige udvikling af SAS. I dette afsnit vil afhandlingen i stedet fokusere på den aktuelle

værdiansættelse af SAS.

I værdiansættelsesteorien er der grundlæggende fire slags teorier. Disse kan inddeles i henholdsvis

kapitalværdibaserende -, relative - og substans værdiansættelsesmodeller.

Afhandlingen finder det hensigtsmæssigt at efterprøve modeller i de forskellige kategorier, idet disse vil blive

behandlet successivt herefter.

7.1 Kapitalværdiansættelsesmodellen

Indenfor den kapitalbaserede værdiansættelses teori finder man Discounted Cash Flow Model (DCF)71 som i

dag er blandt de mest udbredte værdiansættelsesmodeller.

DCF-modellen har en forudsætning om, at virksomheden skal være ”Going Concern”, idet værdiansættelse sker

på baggrund af en beregning ud i al fremtid. I forbindelse med gennemgangen af regnskabets kvalitet blev dette

konstateret, hvorfor modellen kan anvende.

DCF-modellen er uafhængig af anvendt regnskabspraksis, hvilket har været et af hovedkritikpunkterne mod de

regnskabsbaserede værdiansættelsesmodeller. Det interessante ved selv DCF-modellen er, den både har Cash

flow fra ejere og långivere, samt at der er lavet en tilbagediskontering, der tilgodeser begge grupper.

Tilbagediskonteringen er således med en form for afkastkrav. Afkastkravet defineres i lærebogen som ”de

vejede gennemsnitlige omkostninger” nemlig WACC. Dette gennemgås senere i kapitlet.

Formelen for den to periodiske DCF ses nedenfor:72

ܧ ܸ = 
FCFt

(1 + WACC)୲

୬

௧ୀଵ

+
FCF୬ାଵ
WACC − g

∗
1

(1 + WACC)୲

g= konstant vækst i FCF terminalperioden

n= Antal af år med (høj/lav) vækst i budgetperioden

Ved værdiansættelsesprocessen inddeles budgettet i to perioder:

 Den eksplicitte budgetperiode

 Terminalperiode

71 Rådgivningsudvalget FSR (2002)
72 Rådgivningsudvalget FSR (2002), side 44
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Første led er den eksplicitte budgetperiode, hvilket i afhandlingen perspektiv er estimeret til 10 år.

Terminal perioden er alle fremtidlige perioder fra 10 år og i al uendelighed. Der tages udgangspunkt i et frit og

voksende Cash flow. Herved menes, at terminalen er uendelig og dermed en beregnet annuitet.

Da terminalperioden imidlertid kendetegnes ved et konstant budget estimat, før det første år også kaldt ”steady-

state”73 niveauet, behøves der kun at laves et korrekt estimat for det første år. Det er derfor vigtigt ved den to

periodiske værdiansættelsesmodel at sikre sig, at alle budgetvariable udvikler sig konstant i terminalperioden.

DCF-modellen kræver at der laves en estimering og fastlæggelse af en række krævet parametre. Disse er alle

udarbejdet i det foruddefinerede scenarie(-er), hvor afhandlingen har argumenteret for, og har udarbejdet et

budget. Det er vigtigst at der er sammenhæng mellem opgørelsen af det frie cash flow og den anvendte

diskonteringsrente.

Forudsætningerne ved DCF-modellen er, at input selvfølgelige er realistisk. Igen må princippet om ”Clean

Surplus74” forventes overholdt. Efter gennemgang af regnskab er der som udgangspunkt ingen indtægter og

omkostninger, som der skal posteres ind over egenkapitalen.

7.1.1 DCF-modellens gennemgang

DCF værdiansættelsen vil arbejde sig gennem følgende faser:

 Estimering af det frie cash flow i budgetperioden (dette er foretaget under budget og scenarie fasen)

 Fastlæggelse af det vejede gennemsnit kapitalomkostninger (WACC)

 Estimering af terminalperioden (dette er foretaget under budget og scenariefasen)

 Estimering af markedsværdien af virksomhedens nettogæld (dette er foretaget under budget- og

scenariefasen)

7.1.2 WACC

Fastlæggelse af de vejede kapitalomkostninger (WACC) kommer til at ske løbende herefter.

WACC repræsenterer kort fortalt virksomhedens kapitalomkostninger af den kapital der genereres. Den giver

således en samlet omkostning ved hele selskabets kapitalandele og på en efter skat basis af

fremmedkapitalomkostningerne. Ved brug af DCF-modellen skal følgende være overholdt ved fastlæggelse af

afkastkravet for at overholde konsistensprincippet, som er omtalt i teorien.

Afkastkravet er estimeret som et gennemsnit af alle kapitalindskyderes afkastkrav, da FCF er likvider til

distribution mellem alle kapitalindskydere. Vægtene beregnes med udgangspunkt i markedsværdier – ikke

bogførte værdier. Afkastkravet estimeres i løbende priser, da FCF estimeres i løbende priser. Afkastkravet for

hver type af kapitalindskydere skal tage højde for den systematiske risiko (den ikke diversificer bare risiko).

73 Sørensen (2009), side 64.
74 Sørensen (2009), side 154.
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Den generelle formel for estimeringen af WACC er følgende:

ܹ ܥܥܣ ൌ ܣܩ ൈ ௗ݇  �ൈܣܭܧ� ݇

Idet elementerne defineres som følger:

GA = gældsandel (nettobærende gæld)

EKA = egenkapitalandel

Kd = Fremmedkapitalomkostninger efter skat (lånerente – lang varighed)

Ke = Ejernes afkastgrad

Ved estimering af fremmedkapitalomkostninger er der i praksis ikke den samme usikkerhed, som ved

estimeringen af ejernes afkastkrav. Dette skyldes, at det frie Cash flow opgøres efter skat, og låneomkostninger

skal dermed også opgøres efter skat.

For at kunne finde de respektive parametre kan fremmedkapitalomkostninger efter skat estimere, således:

ௗܭ = ൫ݎ  ×ௗ൯ݎ (ͳെ (ݐ

Idet elementerne defineres ved:

rf= Risikofri rente

rd = Selskabsspecifik risikotillæg

t = Selskabsskattesats

Estimeringen af ovenstående parametre behandles løbende i dette kapitel.

Den risikofri rente

Der findes ikke en situation med en risikofri rente, men typisk vil man anvende renten på en 10-årig

statsobligation, idet dette er så tæt på en risikofri investering, som noget kan være.

Da SAS opererer i flere valutaer, kan dens risikofrie rente ses som et split mellem de optagede valutaer. Da

SAS i 2010 har udstedt obligationer på i alt 2.000.000 i henholdsvis euro og svenske kroner, anvendes denne

fordeling som udtryk for vægtet fordeling mellem EUR og SEK.

Valuta Rente 10-årige
starsobl.

Fordeling ved
obligationsudstedelse

Vægtet Vægtet risikofri
rente

EUR 2,21 % 700.000.000 35 % 0,77 %

SEK 2,14 % 1.300.000.000 65 % 1,39 %

gns. 2,18 % 2.000.000.000 100 % 2,16 %
Tabel 23, Vægtet risikofri rente – Kilde: www.Riksbanken.se samt SAS Årsrapport (2010)
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Afhandlingen har valgt den 17.8 2011 som skærings dato for værdiansættelsen, hvorfor det er kurserne fra den

svenske nationalbank75 fra netop den dag, der anvendes.

Ud fra ovenstående beregning er den gennemsnitlige vægtet risikofrie rente 2,16 %, hvilket er lavt, men dette er

alt andet lige den nuværende markedsrente for at være så tæt på risikofri som muligt.

Selskabsspecifik tillægsrente

Der findes flere metoder til at finde tillægsrenten. Afhandlingen vil benytte sig af metoderne, hvor der ses på

kreditvurderinger og obligationsudstedelsen i de foregående år.

Den første metode er at se på kreditværdigheden for SAS, og hvorledes SAS ligger i forhold til sine

konkurrenter. Der tages udgangspunkt i kreditvurderingsbureauer som SAS selv oplyser i regnskabet, hvilket er

Moody’s og Standard & Poor’s. Begge er anerkendte bureauer, som vil være valide til analysen.

Figur 35, SAS’ kreditvurderinger - Kilde: SAS Årsrapport (2010), side 48.

Kreditvurderingerne gives på baggrund af flere parameter og afhandlingen har ikke efterregnet eller på anden

vis valideret vurderingerne.

Ved forståelse af kreditvurderinger, handler det om at opnå en så høj kreditvurdering som mulig, jo højere

denne er, jo højere er ens ”investment” grade. Og en høj investment grade betyder at risikoen for at investerer i

selskabet alt andet lige bør være lavere.

Det kan være utrolig svært at udregne det selskabsspecifikke risikotillæg ud fra en grade, men figuren nedenfor

giver en indikation omkring, hvor niveauet ligger.

75 www.Riksbanken.se
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Figur 36, Forståelse af kreditvurderinger – Kilde: Rådgivningsudvalget FSR (2002)

SAS har fået en kreditvurdering på B- og Caa1, hvilket ikke er inkluderet i ovenstående tabel, men da den er

dårligere end en B’er, så vurderes risikotillægget som værende i omegnen af 4 %.

Som supplement til ovenstående vurdering, er der ligeledes en mere konkret vurdering, og denne beror på de

udstedte obligationer fra obligationsudstedelse i 2011.

SAS solgte obligationer til henholdsvis 9,65 % og 10,30 % i rente. Fratrækkes den risikofrie rente vil residualen

alt andet lige være det selskabsspecifikke risikotillæg. De udstedte obligationer er dog af kortere varighed end

de 10 år som den næsten risiko frie rente findes ved, hvorfor nedenstående vil give et højere risikotillæg end det

fundne via kreditvurderingerne.

Valuta Udstedt af

obligationer

Rente

(obl)

Risikofri

rente

Beregnet

risikotilæg

Vægte Vægtet

risikopræmie

EUR 700.000.000 9,65 % 2,14 % 7,51 % 35 % 2,63 %

SEK 1.300.000.000 10,30 % 2,21 % 8,09 % 65 % 5,26 %

7,89 %

Tabel 24, beregning af risikopræmie – Kilde: Egen tilvirkning

Hvis der tages udgangspunkt i kreditvurdering og rentetillægget fra ovenstående beregning, giver dette et

gennemsnit på 5,8 % i tillægsrente. Forskellen mellem de to er dog meget markant, hvorfor anvendelse af et

gennemsnit af de to modeller ikke vurderes at afspejle et realistisk billede.

Da tabel 24 beregnes ved at trække den 10 årige rente fra en tre årig obligation, så vurderes det mest

hensigtsmæssig at ned, hvorfor afhandlingen vil arbejde med et selskabsspecifikt risikotillæg på 5 %.

Selskabsskattesats

Som omtalt i regnskabsanalysen er SAS registeret i Sverige og er derfor pålagt at skulle betale skat dertil.

Afhandlingen vil derfor anvende Svensk selskabsskat som er 26,3 %. Nu hvor denne kendes, kan skatteskjoldet

beregnes og derved det fradrag, som selskabet har ved at skulle betale eksterne renter.
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Afhandlingen kan således beregne den samlede omkostning ved fremmedkapital til at være:

Kd = (rf + rs) * (1-t)

Kd = (2,16 % + 5 %) * (1 - 26,3 %) = 5,28 %

Ejernes afkastgrad - 

I dette afsnit vil der tages der udgangspunkt i Capital Pricing-Modellen (CAPM):

Ke = rf+ E(rm))ߚ - rf)

Hvor elementerne defineres ved:

rf = Risikofri rente

E(rm) = Forventet afkast ved investeringen i markedsportefølgen.

ߚ =Beta

Kravet til risikoen hænger sammen afkastgraden. Således at jo større risiko der tages, jo større er investors

afkastkrav. CAPM beregner risikoen uden fra beta, som er en systematisk risiko i forhold til

markedsporteføljens risiko.

Beta

Beta skal ses som en graduering af en investering, idet den fortæller noget om investeringen i forhold til

markedsporteføljen, hvilket vil sige en typisk investering. Beta kan derfor beskrives som følger:

ߚ ൌ ܱ�ܴ ݅݅ݏ ݂݇ ݅ݎ �݅݊ ݁ݒ ݁ݐݏ ݃݊݅ݎ

ߚ ൏ ͳ�Investering med mindre risiko end markedsporteføljen

ߚ ൌ ͳ�Investering med samme risiko end markedsporteføljen

ߚ  ͳ�Investering med større risiko end markedsporteføljen

Afhandlingen arbejder med tre metoder til at estimerer beta; Der ses på SAS’ offentliggjorte beta, der beregnes

efter Peer’s og der anvendes ”Common sense”.

SAS offentliggør en BETA værdi gennem deres Årsrapport, den de seneste tre år er skitseret nedenfor.

beta

FTSE adjusted

31-12-2008 1,33 %

31-12-2009 1,34 %

31-12-2010 1,25 % 1,17 %

Tabel 25, SAS’ opgjorte beta - Kilde: SAS Årsrapporter for 2008, 2009 og 2010
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For de af SAS oplyste beta værdier er den underliggende dokumentation ikke offentliggjort, hvorfor det ikke

har været muligt at efterprøve beregningsforudsætningerne.

FTSE beta er den beta som ”Finansiel Times Stock Exchange” har opgjort, og den er udtryk for historisk data.

SAS viser således også en fremadrettet beta, idet man siger at den historiske ikke kan anvendes 100 %. Den

tilrettede beta beregnes gennem formlen:

2
3ൗ ൈ ܶܨ ܵܧ  �1 3ൗ × 1

Fremadrettet opgøres beta’en ved denne tilgangsvinkel til 1,17 %.

Hvis der findes sammenlignelige selskaber på Børsen, kan man også anvende deres betaværdier som

sammenligningsgrundlag. Oplysningerne skal dog være valide og sammenlignelige. Før de kan anvendes.

Tabel 26 er trukket fra Blomberg Fiancial og viser både Star Alliance, Norwegian og Finnair, idet der er fjernet

de Peer’s fra Star Alliance der enten havde en lav R2 eller et højt D/E forhold.76

R2 indikerer regressionens forklaringsgrad, hvorfor det kun er selskaber/betaværdier med en forklaringsgrad/ R2

på over 0,15 som inddrages i analysen. D/E= Gældsandelen i forholdt til deres egenkapital. Alle selskaber med

et D/E forhold over 1 er fravalgt, grundet at disse har en væsentlig anderledes kapitalstruktur i forhold til SAS.

Selskab Relativt indeks Justeret
beta

R2 D/E Ugearet
beta

Ugearet
beta (Peer

gruppe)

Udvalgt til
analyse

AIR CHINA LTD-H HSI Index 1,12 0,30 0,55 0,72 0,72 0,72

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DAX Index 1,04 0,56 0,35 0,77 0,77 0,77

SINGAPORE AIRLINES LTD FSSTI Index 0,86 0,39 0,00 0,86 0,86 0,86

TURK HAVA YOLLARI AO XU100 Index 1,02 0,45 0,47 0,69 0,69 0,69

UNITED CONTINENTAL
HOLDINGS

SPX Index 1,28 0,17 0,83 0,70 0,70 0,70

NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS OBX Index 0,86 0,16 0,18 0,73 0,73 0,73

FINNAIR OYJ HEXP Index 0,78 0,27 0,81 0,43 0,43 0,43

Gennemsnit 0,97 1,28 0,52 0,58 0,70

Median 0,93 0,85 0,46 0,69 0,72

Tabel 26, Sammenlignelige betaværdier – Kilde: Bloomberg fianancial

Efter frasorteringerne findes en gennemsnitlig ugearet beta på 0,70 %. For at kunne anvende denne ved SAS,

skal den geares efter SAS’ D/E forhold, som i deres årsrapport er opgjort til 0,89. Gearing af beta foretages

efter formlen:

௧ൌߚ ௨௧ൈߚ� ൬ͳ
ܦ

ܧ
൰

SAS’ beta opgøres derfor til 1,32 % ud fra deres Peer’s.

76 Den fulde tabel, inden frasortering findes i bilag 3.
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Den sidste metode er ”Commom sense” metoden, hvilken er en anerkendt metode til at estimere beta. I denne

metode tages udgangspunkt i finansiel risiko og den driftmæssige risiko.

Faktorer, som kan påvirke den finansielle risiko ville kunne være finansiel gearing, lånerentens volatilitet,

afdragsprofil, valutakurs og lignende.

Faktorer der kan påvirke den driftmæssige risiko, kendetegnes ved prisstigninger, konjukturfølsomhed,

prisjusteringer, driftmæssig gearing m.m.

Figur 35 på den efterfølgende side opsummerer og omdanner risikovurderingerne til et beta interval.

Figur 37, ”Common sense” metode - Kilde: Rådgivningsudvalget FSR (2002)

Driftsmæssig risiko hos SAS vurderes som Høj, idet branchen er meget volatil, der er høj konkurrence, og SAS

har høje faste omkostninger

Finansiel risiko vurderes neutral/høj, idet man sikrer sig via hedging, men dette er ikke udtømmende. Deres

kapitalbinding er ligeledes høj.

Samlet set estimeres beta efter common sence til at ligge mellem, 1,15-1,4, hvilket sættes til 1,20 %

Akkumuleret set kan de tre metoder anskues som følger:

Tabel 26, Samlet betavurdering – Kilde: Opsummering af afsnit, egen tilvirkning

Afhandlingen vil i den fortsatte værdiansættelse anvende en beta på 1,20 %

77 Der anvendes metode som beskrevet under FTSE

Vurdering FTSE Peers FSR Gns.

Beta 1,25 1,32 1,20 1,26

Adjusted77 1,17 1,22 1,20 1,20
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Risikopræmien

Risikopræmien, kan betragtes som det merafkast en investor vil have for at have aktier i SAS, i stedet for at

investerer i de risikofrie obligationer.

Der er gennem tiden lavet en række studier omkring, hvad den risikofrie rente bør være. Christiansen og

Lystbæk har beregnet, at risikopræmien i perioden 1915-1993 var ca. 2 %, Nielsen og Risager beregnede

præmien til ca. 3 % fra 1922-1995 og Parum vurderede også præmien til ca. 3 % med udgangspunkt i data fra

1925-1997.

Med udgangspunkt i praksis vurderes 2 – 3 % som værende for lidt og ofte ses en 4 % risikopræmie.78

Med finanskrise in mente vurderes det ikke hensigtsmæssigt ”kun” at have en risikopræmie på 2-3 %. Hvorfor

afhandlingen vurderer, at den skal højere op.

Ses der på de gennemsnitlige afkast på OMXS og sammenholdes denne med obligationsafkastet, kan

risikopræmien udledes. Den gennemsnitlige forskel mellem afkast på aktierne noteret på OMXS og en 10 årig

statsobligation skitseres som følger:

Afkast Obl SE Afkast OMXS Merafkast

Gns. 1988 - 2010 6,75% 11,34% 4,59%

Anvender -> 4,50%
Tabel 27, Beregning af risikopræmie – Kilde: OMXS og Riksbanken, egen tilvirkning79

Afhandlingen vælger på baggrund af beregningerne at anvende 4,5 % i risikopræmie.

Samlet man elementerne til beregning af CAPM så giver det et afkastkrav på:

Ke = rf+ E(rm))ߚ - rf)
7,56 = 2,16 + 1,20* 4,5

I en WACC beregning er der tale om en konstant kapital struktur som skal afspejle virksomhedens endelige

kapitalstruktur. SAS oplyser i deres årsrapport for 2010 (side 41), at man ønsker en gearing på under 1 samt en

soliditetsgrad på 35 %.

I forhold til oplysningerne, samt faktummet at WACC skal afspejle fremtiden, så vil der blive arbejdet med et

D/E forhold på 1, i WACC beregningen.

78 Rådgivningsudvalget FSR (2002), side 60
79 For fuldstændig beregning henvises der til bilag 6
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6,42 % WACC = GA * Kd + EKA * Ke

50 % GA Gældsandel

5,28 % Kd Omkostninger ved fremmedkapitel

26,30 % t Skatte procent i Sverige 26,3 %

50 % EKA Egenkapital andel

7,56 % Ke Omkostninger ved egenkapital

Tabel 28, WACC sammenfattet – Kilde: Nærværende afsnit, egen tilvirkning

7.1.3 Værdiansættelse

Værdiansættelsen er fortaget for de tre scenarier og ses i bilag 3, 4 og 4, de er dog opsummeret nedenfor.

Basis scenarie

Enterprise Value 9.179,44

+likvider - rentebærende gæld -5.088,00

+associerede selskaber - minoriteter 294 Aktier (mio) 329

Markedsværdi (MV) 4.385,44 MV pr aktie 13,33

Tabel 29, DCF værdi basis scenarie – Kilde: Egen tilvirkning, bilag 3

Basisscenariet estimerer værdien af SAS til 13,33 SEK. pr. aktie pr. 18. august 2010. SAS aktien blev handlet

til kurs 14,8 svenske kroner per aktie, hvilket betyder at afhandlingens estimat afviger med 1,47 SEK.

At handelsprisen er højere kan skyldes flere forhold, men et væsentligt forhold kunne være at SAS den dag

kom med en halvårsrapport, der for første gang i 3 år havde positive udsigter, og dette kan påvirke priserne i

positiv retning.

Positive scenarie

Enterprise Value 21.592,95

+likvider - rentebærende gæld -5.088,00

+associerede selskaber - minoriteter 294 Aktier (mio) 329

Markedsværdi (MV) 16.798,95 MV pr aktie 51,06

Tabel 30, DCF værdi Positivt scenarie – Kilde: Egen tilvirkning, bilag 4

I det positive scenarie beregnes der en estimeret værdi på SEK 51,06 pr. aktie. Dette vil dog kræve en kraftig

vækst i økonomien, samt at SAS kan opnå en kraftig stigning i omsætningen. Derudover skal omkostninger til

brændstof ligeledes falde markant.
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Negative scenarie

Enterprise Value 5.071,53

+likvider - rentebærende gæld -5.088,00

+associerede selskaber - minoriteter 294 Aktier (mio) 329

Markedsværdi (MV) 277,53 MV pr aktie 0,84

Tabel 31, DCF værdi negativt scenarie – Kilde: Egen tilvirkning, bilag 5

Det negative scenarie tager udgangspunkt i Finanskrisen, hvor aktieprisen falder til SEK 0,84. For at det skal gå

så galt, skal omsætningen falde og brændstofprisen stige samtidig med højere faste omkostninger.

Idet basisscenariet er det, der gennem afhandlingen er vurderet mest plausibel, og idet det ligger tæt op af den

aktuelle aktiekurs ved skæringstidspunktet, vurderes værdiansættelsen på SEK 13.33 pr aktie som den

kapitalværdibaserede værdi.

7.2 Relativ værdiansættelse

Ved en relativ værdiansættelse forstås det, at der foretages sammenligning med lignende selskaber der er

børsnoteret, eller andre transaktioner der kan sammenlignes med det konkrete selskab der ønskes værdiansat.

Den relative værdiansættelse er meget brugt og grunden til at den er så populær er, at der ikke skal mange

faktorer til for at uarbejde den. Selve modellen er meget simpel, den viser om virksomheden er mere eller

mindre værd i forhold til sine konkurrenter eller Peer’s om man vil.

De relative værdiansættelsesmodeller er baseret på økonomiske nøgletal eller konkrete salgstransaktioner ved

sammenlignelige virksomheder indenfor industrien. Ved hjælp af multipler eller salgsværdier vil man således

kunne estimere en værdi af virksomheden, idet der skal reguleres for de forhold der gør selskabet anderledes i

forhold til de sammenlignelige virksomheder.

Som gennemgået i kapitel 2.4 arbejder afhandlingen med en defineret Peer Group som består af Norwegian,

Finnair og Star Alliance som helhed. Af væsentlige salgstransaktioner i de nordiske markeder i nyere tid, findes

kun Manswell Enterprise’s køb af Cimber Sterling i 2011.

7.2.1 Valg af relativ metode

Afhandlingen har vurderet at SAS og Cimber Sterling er for forskellige til at kunne foretage en relativ

værdiansættelse ud fra denne transaktion. Der vil derfor udelukkende sammenlignes med den definerede Peer

Group.
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De ovenfor omtalte nøgletal bliver omtalt som multipler, og viser forhold mellem den børsnoteret værdi

(Enterprise value/EV) og den valgte parameter. Det er for så vidt ikke en udtømmende liste, men i praksis80

arbejdes der typisk med P/E, EV/EBIT, EV/EBITDA og EV/Omsætning.

P/E

Price/Earnings metoden afspejler et selskabsaktie sat i forhold til selskabets resultat før skat. Der er imidlertid

ikke vurderet hensigtsmæssigt at anvende nærværende multipel, idet SAS stadigvæk er omlagt

omstruktureringer samt at brændstofsomkostningerne er svær at forudsige. Earning niveauet for 2010 er derfor

ikke repræsentativt, hvilket det jf. budgettet heller ikke forventes at være for hverken 2011 eller 2012.

At DCF kan anvendes på trods af argumenter om usikkerheden ved brændstofs omkostningerne og de ikke

repræsentative earning niveauer, beror på at DCF anvender, er længere periode, og usikkerheden derved

fordeles over flere år. Ved P/E skal der være et mere præcist tal i anvendelsesåret.

EV/EBIT og EV/EBITDA

Fordelen ved at anvende disse modeller er, at man undgår effekterne af den finansielle gearing, idet der

anvendes resultat før renter og skat. Markedsværdien af den netto rentebærende gæld lægges dog til i EV,

hvorfor gælden ikke undlades helt.

At anvende EBITDA frem for EBIT vil betyde at man ligeledes inddrager afskrivninger på anlægsaktiver og

goodwill. Da luftfarten arbejder med høje anlægsinvesteringer, samt forskelle mellem operationel og finansiel

leasing, så vil man foretrække EBITDA frem for EBIT.

Som argumenteret under P/E står SAS overfor omstruktureringer, hvorfor EBIT ikke er repræsentativt, og

derfor ikke vil blive anvendt som værdiansættelsesmetode.

EV/Omsætning

Hvis et selskab har en negativ Earning, EBIT eller EBITDA, så kan det være svært at anvende disse multipler,

hvorfor anvendelse af omsætning har den fordel, at den aldrig er negativ.

For luftfartsselskabernes vedkommende er der stører sikkerhed ved estimering af omsætningen, idet denne til

en vis grad er selvbestemt, idet selskaberne selv sætter Yield og ASK.

Afhandlingen har vurderet det relevant at anvende EV/Omsætning som multipel, hvorfor der skal indhentes

Peer Group data hertil. Kilden til data er Bloomberg Financial Markets, og udtrækket som fremgår af bilag 7,

viser multiplerne beregnet ud af EV (01/09-2011) og forventet omsætning i 2011, 2012 og 2013.

80 Rådgivningsudvalget FSR (2002), side 93
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Af bilaget fremgår følgende multipler:

Peer Group Multipel

Basis Low High

Nowegian 0,4

Finnair 0,3

Star Alliance 0,481 0,2 1,0

Tabel 32, EV/Omsætning multipel – Kilde: Bloomberg Financial Marked, egen tilvirkning

Ved basisscenariet ses det tydeligt at der arbejdes med et gennemsnitlig EV/Omsætning multipel på 0,4. For

Star Alliance selskaberne er der dog en større spredning, idet de selskaber der har den laveste værdi i forhold til

omsætningen har en multipel på 0,2 og dem med den højeste værdi har et forhold på 1.

Beregnes SAS’ relative værdi sker det som følger:

Basis Negativ Positiv

EV/Omsætning multipel 2011 0,4 0,2 1,0

Enterprise Value (44.323*multipel) 17.729 8.865 44.323

+likvider - rentebærende gæld -5.008 -5.008 -5.008

+associerede selskaber - minoriteter 294 294 294

Markedsværdi 13.015 4.151 39.609

Antal aktier (mio) 329 329 329

Markedsværdi pr. aktie 39,56 12,62 120,39

Tabel 32, Relativ værdi ved EV/Omsætning – Kilde: Tabel 32 og budget 2011, egen tilvirkning

Beregningen viser således at EV/Omsætningsmultiple giver en aktiepris på SEK 39,56 i basis scenariet, eller

rettere ved gennemsnits multipel.

Ved anvendelse af den laveste multipel (0,2) er billedet anderledes. Beregningen giver en aktieværdi på SEK

12,62. Foretages beregningen med de højeste Peers (1,0) så fås en værdi på SEK 120,39 pr. aktie.

Idet SAS de seneste år har ført en urentabel forretning med underskud og emissionsbehov, så kan der

argumenteres for at de ligger i den lave ende af EV/Omsætningsskalaen, hvorfor sammenligning med dårligste

Peer’s vurderes mest relevant. Værdi efter anvendelse af EV/Omsætning er SEK 12,62.

81 Gennemsnit af alle Star Alliance selskaber



Værdiansættelse af SAS AB – Osman Kayhan
Et omstruktureret selskab på det Nordiske luftfartsmarked Nicolai F. S. Carøe

Kandidatafhandling 2011 CBS – Cand.merc.aud. 107 af 121

7.3 Substansværdimetoden

Anvendelse af substansværdimetoden vil give en værdi af selskabets værdier, idet der ikke tages højde for

fremtidig indtjening. Metoden vil kunne sidestilles med at man ønskede at realiserer alt i selskabets varetægt og

restancen er således substansværdien.

Hvor andre modeller beror på en Going concern forudsætning, så vil man i substansværdimetoden identificere

de skjulte merværdier eller ej indregne tab/forpligtelser. Disse er alle identificeret i regnskabsanalysen, hvorfor

elementerne kun omtales kort nedenfor.

Egenkapital

Egenkapitalen er en residual der viser hvad der er tilbage hvis alle tilgodehavender indkræves og al gæld

udbetales. Afhandlingen har valgt at tage udgangspunkt i egenkapitalen pr 31/12 – 2010, hvor værdierne af

hedging reserve og kursomregning er indregnet82. Værdien er opgjort til mio. SEK 14.438.

Ud fra budgettet i kapitel 6 forventes 2011 at give et EBIT på mio. SEK 964, antages renter at være på niveau

med 2009 og 2010, og skatten at være 26,1 % af EBIT, så giver det et forventet resultat for 2010 på mio. SEK

26483, Q3 resultatet sættes til 75 % af årets, hvilket giver 198.

Merværdi fly

Afhandlingen konstaterede i kapitel 4.3.2 at den andel af flyflåde som SAS ejer, havde en merværdi på MSEK

3.892 i forhold til den bogførte værdi ultimo 2010. Der forventes ikke at være sket væsentlige ændringer i

denne, hvorfor samme værdi anvendes i beregningen.

Pensionsforpligtelse

Som gennemgået i kapitel 4.3.5 indregner SAS den ydelsesbaserede pensionsordning i overensstemmelse med

IAS 19, idet de har valgt at indregne de aktuarmæssige udsving ved korridorprincippet. Da dette er en

omkostning der ikke er taget endnu, og derfor vil betyde regnskabsmæssigt tab, skal der korrigeres for den

fremtidige indregning.

Den samlede effekt blev 31/12 opgjort til mio. SEK -10.213 og der forventes ikke at være sket ændringer til

værdien, hvorfor den lægges til (trækkes fra) med fuld effekt i egenkapitalen.

Eksponering

Kapitel 4.3.6 estimerer retslige krav og forpligtelser til en samlet værdi af mio. SEK 500. Da forpligtelsen ikke

er indregnet skal der reguleres herfor i værdiansættelsen.

82 Det antages at værdien af hedgingkontrakter og valutakursomregning er på samme niveau hvorfor der ikke
reguleres.
83 2011: Mio. SEK 964 – (nettorenter anslået som, gennemsnittet for 2009/10) 449 – (964 * 26,1%) 251 = 264
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Operationel leasingforpligtelser

Som gennemgået i kapitel 4.3.2 omhandlende leasing forpligtelser, så vurderer afhandlingen at det

gennemsnitligt vil kost ét års leasing ydelser, at udtræde af kontrakterne. Dette opgøres til samlet mia. SEK

2.572 som skal indregnes i Substansværdien.

Personale forpligtelser

I forbindelse med gennemgangen af Porters five Forces blev det identificeret at SAS personale er organiseret i

fagforeninger og det antages at de har forhandlet en bedre fratrædelsesordning end de gense funktionærregler.

På baggrund af dette forventes det at koste et gennemsnit af 4 måneders løn at opsige personalet. Med en årlig

personaleomkostning i 2010 på mia. SEK 13.473, så indregnes der 33 %84 af denne i substansværdien, hvilket

konkret er mia. SEK 4.491.

Beregning af substansværdi

Samles alle de gennemgåede elementer, og fordeles disse ud pr. aktie kan det illustreres som følger:

Mio. SEK

Egenkapital 31/12 2010 14.438

Forventet resultat basis scenarie 1/9 198

Egenkapital 1/9 2011 14.636

Merværdi i fly 3.892

Pensionsforpligtelse -10.213

Eksponering -500

4 måneders løn (33% personaleomkostninger) -4.491

Leasingforpligtelser 1 år -2.572

EV 752

Antal aktier 329

EV SEK/Aktie 2,29

Tabel 33, Substansværdiberegning – Kilde: Egen tilvirkning

Ved likvidation vil likvidationsprovenuet blive 2,29 SEK/Aktie

7.4 Delkonklusion værdiansættelse
Der er gennem afsnittet anvendt tre forskellige værdiansættelsesmetoder, hvilke hver i sær giver en værdi der

adskiller sig fra hinanden. De tre metoder giver alle en værdi, som i relation til deres beskaffenhed er teoretiske,

og hvordan en analytiker eller investor ønsker at værdiansætte og anskue SAS’ værdi er forskellig.

84 4 måneder /12 måneder = 33%
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I tabellen nedenfor er de 3 metoder sat op overfor hinanden, og dette giver et billede af hvad værdien af SAS er

i skæringsdagen. Som sammenligning er dagskurserne fra den 18. august ligeledes sat ind, idet basis er dags

gennemsnittet, Positiv er den højeste værdi der blev handlet og den negative er den laveste værdi der blev

handlet.

OMXS DCF EV/Omsætning Substansværdi

Realiseret - Closing 14,85

Basis 14,64 13,33 39,56 2,29

Positiv 16,00 51,06 120,39

Negativ 13,75 0,84 12,62

Tabel 34, Sammenligning af værdiansættelser – Kilde: OMXS og egen tilvirkning

På baggrund af de i afhandlingen opsatte kriterier og beregninger, vurderes en SAS aktie den 17. august som

værende mellem SEK 12,62 og 13,33, alt efter hvilken værdiansættelsesteori der anvendes, afhandlingen

konkluderer at prisen pr. 17/8 2011 er SEK/aktie 12,98.

Ved øjeblikkelig likvidation konkluderer afhandlingen, at likvidationsprovenuet er SEK/aktier 2,29.
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8. Følsomhedsanalyse

Afhandlingen arbejder med flere eksterne data og interne beregninger, hvilke alle er omfattet af en grad af

usikkerhed. Se man på konsekvenserne ved at ændre i forudsætningerne, kan de små ændringer have en

markant indvirkning på den teoretiske værdiansættelse.

Der er i afhandlingen taget udgangspunkt i de forskellige KPI’er fra den strategiske analyse. Det er ofte svært

at forholde sig til de helt præcise effekter af ændringerne på de forskellige niveauer på KPI’erne, hvorfor der alt

andet lige er en grad af følsomhed som skal holdes for øje.

SAS har i deres årsrapport gengivet KPI’ernes følsomhed, idet de har beregnet marginaleffekterne af KPI

ændringer i det kommende regnskabsår – 2011.

Figur 38. SAS sensitivity analysis - Kilde: SAS Årsrapport (2010)

Ovenstående viser at KPI’erne har en meget stor indflydelse, idet små ændringer giver resultateffekt i

millionklassen. Der har ikke været mulighed for at se underliggende beregninger, men det kan konkluderes, at

følsomheden kan have betydning for afhandlingens konklusion. Ovenstående er vedlagt til inspiration og ligger

ikke til grund for yderligere beregninger.

Til værdiansættelsen er der brugt DCF-modellen, hvor blandt andet WACC spiller en væsentlig faktor.

Beregningen af WACC er en fast formel, men der spiller dog en grad af skøn ind ved elementernes ejer afkast,
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beta, risikopræmie og risikotillæg. Desuden fremkommer der også en væsentlig risiko ved fastsættelsen af

terminalperioden, som vil være naturlig at inddrage i følsomhedsanalysen.

I nedenstående tabel er der forsøgt at illustrere en ændring på nogle enkelte procenter på de respektive

parametre, for at se effekten i den teoretisk beregnede værdi.

WACC

4,42 5,42 6,42 7,42 8,42

V
æ

k
st

-
g

1,0 % 26,95 16,55 9,72 4,77 0,93

1,5 % 32,21 29,3 11,34 5,8 1,62

2,0 % 39,64 22,85 13,33 7,03 2,43

2,5 % 50,95 27,63 15,83 8,50 3,37

3,0 % 70,22 34,37 19,05 10,31 4,48

Tabel 35, Følsomhed WACC og g - Kilde: egen tilvirkning

Der ses tydeligt at dette har en stor påvirkning på prisen på aktien, hvis WACC stiger med bare én procent.

Afhandlingen holder dog fast på de indledningsvise beregninger i værdiansættelsestidspunktet, hvorfor

følsomheden blot giver læser mulighed for at inddrage egne/subjektive holdninger.

Udover WACC har den procentvise stigning i terminalperioden en større påvirkning på aktiekursen, idet en

ændring i væksten har effekt på terminalværdien, hvilken i basistilfældet udgør 70 % af Enterprise value.

I tabel 36 er det illustreret hvad en ændring i de variable WACC elementer betyder for DCF værdiansættelsen.

% - vis ændring 1 0,5 0 -0,5 1

Risikofrie rente 8,8 11,32 13,33 16,72 20,27

Risikopræmie 10,03 11,57 13,33 15,38 17,77

Risiko tillæg 11,2 12,33 13,33 14,56 15,89

Beta (0,25 procent) 7,87 10,19 13,33 17,41 21,4

Tabel 36, WACC elementernes marginaleffekter - Kilde: Egen tilvirkning
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Tabellen viser således effekten ved at ændre på en af parametrene, mens de resterende holdes konstant. Af

ovenstående tabel 36, ses det at ændringer i beta har den højeste effekt på aktiekursen, dette skyldes at den har

direkte effekt, og ikke først skal påvirkes af skatteskjoldet.

Den risikofrie rente har også en stor effekt på aktiekursen. Det skal dog huskes at investor altid vil tage

udgangspunkt i rente på en obligation og vurdere sit køb af aktier ud fra dette.
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9. Konklusion
Hovedformålet med denne afhandling har været at værdiansætte SAS pr. skæringsdagen 17/8 2011, samt at

identificerer de drivere der har væsentlig betydning for både SAS’ drift, men mere nærliggende deres værdi.

Afhandlingen har gennem sin forståelse for koncernens opbygning og historie, identificeret at SAS oprindeligt

har været et statsligt foretagende, hvilket det til dels stadigvæk er, idet 50 % af SAS ejes af de Nordiske stater.

Gennem en strategisk analyse, har afhandlingen behandlet de eksterne faktorer, som sætter rammerne for SAS.

Det mest centrale element bliver i den forbindelse defineret som værende den tætte korrelation mellem BNP og

RPK, idet denne sætter rammerne for SAS’ fremtidige udbud af rejser. Afhandlingen tager udgangspunkt i de

forventninger, der er til udviklingen i verdensøkonomien på - eller inden – skæringstidspunktet 17/8 2011,

hvilket giver en forventning om en årlig RPK vækst på 4 %.

Stigninger i ASK vil være nødvendig for at imødegå den stigende efterspørgsel målt i RPK. Stigningerne vil alt

andet lige have effekt på brændstofs omkostningerne, men disse forventes nedtonet i forbindelse med den

gradvise overgang til de nyere og mere driftseffektive fly.

Konkurrencen på det Nordiske marked har de seneste år været intens, og fremtiden tegner til at blive hård. På et

marked med høje indgangs- og exit barrierer er der tendens til at konkurrere på priserne, og dette er ikke til

SAS’ fordel. SAS er dog ved at blive mere konkurrencedygtig, idet deres omkostningsbesparelsesprogram Core

SAS er i sin afsluttende fase.

SAS har både fordele og ulemper ved deres ejerstruktur, idet de Nordiske stater formentlig ikke vil lade SAS gå

konkurs grundet de mange arbejdspladser, men ligeledes grundet den infrastrukturelle betydning SAS har.

Med deres lange eksistens har SAS fordele gennem deres Grandfather rights i lufthavnene, og med deres

punktlighed har de gode kort på hånden i konkurrencen om de eftertragtede Premium kunder.

SAS’ satsning på Premium kunderne er velbegrundet, men deres kundes vurdering af, at produktet ikke lever

op til prisen, får SAS til at være ”Stuck in the middle”. Flådefornyelse og de positive forventninger til

fremtiden kan dog få dette til at vende igen.

SAS’ annoncerede flådefornyelse vil få betydning for det frie Cash flow, idet CAPEX vil blive belastet ved

investeringerne. De vil dog ikke få fuld effekt, idet akkvisitionerne forventes finansieret gennem en blanding af

egen- og fremmedkapital.

Flyene repræsenterer en højere markedsværdi end det bogførte og dette taler for en yderligere reduktion i

investeringerne ved flyfornyelsen, idet de gamle fly skal sælges, men det betyder ligeledes, at der i SAS

gemmer sig skjulte værdier, hvilke indgår ved beregningen af substansværdien.
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Flådesammensætningen i SAS er halvt ejet fly og halvt leasede fly, idet de leasede primært indgår som

finansielt leasede aktiver i balancen. Ved beregningen af det frie Cash flow bliver der derfor kun reguleret for

halvdelen af afskrivningerne, da den anden halvdel er leasingydelser.

Med den kommende omskrivning af IAS 19 vil SAS være nødsaget til at indregne de aktuarmæssige udsving

på pensionsforpligtelserne, hvilke i 2010 repræsenterer en værdi på mia. SEK 10.512. Ved DCF beregningen

har dette dog ikke væsentlig indflydelse, idet den i 2010 reelt er overfinansieret med mio. SEK 281, hvilket

inddrages i den netto rentebærende gæld.

Med historikken in mente, hører SAS’ investorer til et risikovilligt folkefærd. Idet SAS gennem de seneste to år

har været nødsaget til at udstede flere aktier, for derigennem at dække deres kapitalbehov, og opretholde deres

eksistensgrundlag. Historikken har ligeledes bevirket at SAS’ WACC ligger i den høje ende, hvilket påvirker

SAS’ værdi negativt.

Ved fremtidig drift beregnes SAS aktie i afhandlingen til en værdi på SEK 12,98, og i tilfælde af likvidation så

beregnes likvidationsprovenuet til SEK 2,26 pr aktie.

I forhold til de faktisk handlede aktier på skæringsdagen ligger afhandlingens værdi marginalt lavere, hvilket

forklares ved de positive effekter et godt halvårsregnskab har haft på dagskursen.
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10. Perspektivering
SAS er en virksomhed der de seneste år har været underlagt store omstruktureringer i forbindelse med Core

SAS strategien. Omstruktureringerne har den betydning, at forecasting, ud fra historisk data, er udfordrende

idet der skal korrigeres på mange elementer, hvorfor der er en øget usikkerhed i budgetteringen.

September 2011 annoncerede SAS den strategi der skal afløse Core SAS fremadrettet og den har ikke haft

plads i afhandlingen, idet annonceringen kom på et tidspunkt hvor afhandlingen var i en for fremskreden fase.

Af strategien 4Excelence fremgår det at SAS skal blive ved med at forbedre deres produkt samt skære

yderligere i Unit Costs, med op til 3 - 5 %. Besparelserne stemmer til dels overens med de forudsætninger

afhandlingen arbejder med, idet der er kalkuleret med brændstofs besparelser og effektiviseringer i driften.

Ud over besparelserne arbejder strategien med en forøgelse af ASK, idet man gerne vil have Premium kunderne

til at flyve Leisure i deres fritid, således at det altid er SAS der flyves med. SAS prøver derfor at lave en

kombination af besparelser og en charmeoffensiv for sine kunder, hvilken blot understøtter det behandlede i

kapitel 3.3.4, hvor det konkluderes at SAS er ”Stuck in the middle”.

SAS har igennem de seneste mange år haft skiftende, men primært dårlige resultater. Effekterne af udviklingen

på det økonomiske marked og konkurrencen på SAS’ primære marked - Skandinavien, ses tydeligt i de seneste

års årsrapporter. Besparelsesprogram og genopretningsplaner menes af mange analytikere som værende det

sidste skud i bøssen, og hvis dette ikke lykkedes vil SAS aldrig komme på rette fod.

Slår omstruktureringerne ikke igennem, og bliver forretningen derved ikke rentabel vil SAS stå svækket i et

hårdt marked. Toppes dette med ugunstige forhold i verdensøkonomien, så er der en væsentlig risiko for at SAS

vil gå konkurs.

Tages der højde for de store statslige interesser for SAS’ eksistens, hvilket der konkluderes som værende i

forbindelse med den betydelige infrastrukturelle rolle de spiller, speciel for yderområderne i især Norge, så

vurderes en konkurs ikke som værende plausibel. En tvunget privatisering ses derimod som værende mere

sandsynlig.

En interesseret køber kunne muligvis være Lufthansa, som før har været en potential køber. En konsolidering af

de to selskaber, der allerede er i samme code sharing netværk, vil betyde flere synergier gennem for eksempel

administrationsbesparelser, konkurrencefordele og optimering af slotsanvendelse. Det eneste der formodes at

stå i vejen for en eventuel sammenlægning/opkøb vurderes som værende den ukendte bagkant på den

finansielle krise og risikoen for overkapacitet ved mange af de samme ruter på kort sigt.

Hvorvidt SAS skal sælges eller bevares som en halvstatsejet virksomhed er svært at vurdere, men meget taler

for et reelt salg til Lufthansa eller et andet større europæisk luftfartsselskab. Den infrastrukturelle rolle SAS har

på det skandinaviske marked er både til SAS’ fordel og ulempe. Fordel idet SAS’ har et stort netværk og mange
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slots, men negativt grundet den store flykapacitet og de bindinger SAS har ved flåden, hvilke ikke vurderes at

kunne reduceres på kort sigt.

Før et salg kan komme på tale skal SAS først have fjernet de ”røde ” tal på bundlinjen og vise at der kan føres

en rentabel forretning.
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Bilag 1

Aktionerer Total Acc.

The Swedish government 21.4% 21.4%

The Danish government 14.3% 35.7%

The Norwegian government 14.3% 50.0%

Knut and Alice Wallenberg's foundation 7.6% 57.6%

Unionen 1.4% 59.0%

Denmark's National Bank 1.4% 60.4%

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1.1% 61.5%

Robur Försäkring 0.8% 62.3%

A.H Värdepapper AB 0.8% 63.1%

Per Lindberg 0.8% 63.9%

Fjärde AP-fonden 0.7% 64.6%

SSB CL Omnibus AC OM03 0.7% 65.3%

UBS AG Lnd IPG 0.6% 65.9%

Six SIS AG 0.6% 66.5%

Handelsbanken Sv. Småbolagsfond 0.6% 67.1%

Tredje AP-fonden 0.5% 67.6%

Andra AP-fonden 0.5% 68.1%

Robur/ Folksam LO Sverige 0.5% 68.6%

AMF Aktiefond Småbolag 0.4% 69.0%

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget 0.4% 69.4%



Bilag 2

Star alliance medlemmer prpr. 1. januar 2011



Estimat lang sigt

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 >2020
Revenue * 44.323 46.539 48.866 50.820 52.853 54.967 55.929 56.908 57.904 58.917 60.095
- vækst 7,0% 5,0% 5,0% 4,0% 4,0% 4,0% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 2,0%

Payroll * -13.225 -13.476 -24.228 -14.296 -14.581 -14.873 -15.171 -15.474 -15.783 -16.099 -16.421
- vækst -3,5% 1,9% 4,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Other operational * -20.065 -20.867 -21.702 -22.136 -22.579 -23.030 -23.491 -23.961 -24.440 -24.929 -25.427
- vækst 6,0% 4,0% 4,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Fuel expenses * -7.189 -7.626 -8.089 -8.416 -8.493 -8.563 -8.632 -8.703 -8.774 -8.845 -8.917
- vækst 7,1% 6,1% 6,1% 4,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%

Leasing costs -2.039 -2.141 -2.248 -2.338 -2.431 -2.528 -2.573 -2.618 -2.664 -2.710 -2.835
- Pct. af omsætning(gns 2008-2010) 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6%

Depreciations, amortization and impairment -1.684 -1.768 -1.857 -1.931 -2.008 -2.089 -2.125 -2.163 -2.200 -2.239 -2.324
- Pct. af omsætning(gns 2008-2010) 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%

Income in affiliated, sale of shares and assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBIT 121 660 -9.258 1.704 2.760 3.884 3.937 3.990 4.043 4.095 4.171
EBIT-margin 0% 1% -19% 3% 5% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Driftsoverskud (EBIT minus 964 1.545 1.883 2.669 3.764 4.928 5.000 5.072 5.143 5.215 5.333
50% depriciations og IAS 19)
Betalte skatter -32 -174 -251 -448 -726 -1.022 -1.036 -1.049 -1.063 -1.077 -1.097
- Pct. af EBIT (exclusive IAS19) 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3%

Cash earnings 932 1.371 1.632 2.221 3.038 3.907 3.965 4.022 4.080 4.138 4.236

CAPEX
Aircraft investments (incl sale of aircrafts) -443 -465 -489 -508 -529 -2.050 -2.059 -2.069 -2.027 -2.062 -2.103
- Pct. af omsætningen -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -3,5% -3,5% -3,5%
- investeringer -1.500 -1.500 -1.500

Divestments of subsidiaries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other -665 -698 -733 -762 -793 -825 -839 -854 -869 -884 -1.382

Estimat kort sigt Estimat mellemlang sigt B
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Divestments of subsidiaries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other -665 -698 -733 -762 -793 -825 -839 -854 -869 -884 -1.382
- Pct. af omsætningen -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -2,3%

CAPEX -1.108 -1.163 -1.222 -1.271 -1.321 -2.874 -2.898 -2.923 -2.895 -2.946 -3.486

NWC
NWC -7.978 -8.377 -8.796 -9.148 -9.514 -9.894 -10.067 -10.243 -10.423 -10.605 -10.817
Andel af omsætning -18% -18% -18% -18% -18% -18% -18% -18% -18% -18% -18%

Change NWC -714 -399 -419 -352 -366 -381 -173 -176 -179 -182 -212

Frie cash flow -891 -191 -9 599 1.351 652 893 923 1.005 1.009 539

01-09-2011
Forskel til dato mhp. tilbagediskontering 0,25 1,25 2,25 3,25 4,25 5,25 6,25 7,25 8,25 9,25 10,25
WACC 6,42% 6,42% 6,42% 6,42% 6,42% 6,42% 6,42% 6,42% 6,42% 6,42% 6,42%

Diskonteringsfaktor 0,98 0,92 0,86 0,79 0,73 0,66 0,60 0,53 0,47 0,41 0,34
2,0%

NPV af Frit Cash Flow -876 -176 -7 474 982 432 535 494 473 410 6.439

Enterprise Value 9.179,44
+likvider - rentebærende gæld -5.088,00
+associerede selskaber - minoriteter 294 Aktier (mio) 329

Markedsværdi (MV) 4.385,44 MV pr aktie 13,32961



Estimat lang sigt

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 >2020
Revenue * 45.980 50.118 54.628 57.360 60.228 63.239 65.136 67.090 69.103 71.176 72.600
- vækst 11,0% 9,0% 9,0% 5,0% 5,0% 5,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 2,0%
Payroll * -13.568 -14.246 -25.456 -16.005 -16.806 -17.646 -18.175 -18.720 -19.282 -19.861 -20.456
- vækst -1,0% 5,0% 7,0% 5,0% 5,0% 5,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
Other operational * -20.632 -22.077 -23.622 -24.803 -26.043 -27.346 -27.892 -28.450 -29.019 -29.600 -30.192
- vækst 9,0% 7,0% 7,0% 5,0% 5,0% 5,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Fuel expenses * -7.252 -7.614 -7.995 -8.155 -8.318 -8.484 -8.654 -8.827 -9.004 -9.184 -9.367
- vækst 8,0% 5,0% 5,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Leasing costs -2.115 -2.305 -2.513 -2.639 -2.770 -2.909 -2.996 -3.086 -3.179 -3.274 -3.425
- Pct. af omsætning(gns 2008-2010) 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6%
Depreciations, amortization and impairment -1.747 -1.904 -2.076 -2.180 -2.289 -2.403 -2.475 -2.549 -2.626 -2.705 -2.807
- Pct. af omsætning(gns 2008-2010) 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%
Income in affiliated, sale of shares and assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBIT 666 1.971 -7.034 3.578 4.002 4.451 4.943 5.457 5.993 6.553 6.352
EBIT-margin 1% 4% -13% 6% 7% 7% 8% 8% 9% 9% 9%

Driftsoverskud (EBIT minus 1.539 2.923 4.217 4.668 5.146 5.653 6.181 6.732 7.306 7.906 7.756
50% depriciations og IAS 19)
Betalte skatter -175 -518 -836 -941 -1.052 -1.171 -1.300 -1.435 -1.576 -1.724 -1.671
- Pct. af EBIT (exclusive IAS19) 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3%

Cash earnings 1.364 2.405 3.381 3.727 4.094 4.482 4.881 5.296 5.730 6.182 6.085

CAPEX
Aircraft investments (incl sale of aircrafts) -1.379 -1.504 -1.639 -1.721 -1.807 -3.397 -3.454 -3.513 -2.073 -2.135 -2.178
- Pct. af omsætningen -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0%
- investeringer -1.500 -1.500 -1.500
Divestments of subsidiaries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other -1.058 -1.153 -1.256 -1.319 -1.385 -1.454 -1.498 -1.543 -1.589 -1.637 -1.670

Estimat kort sigt Estimat mellemlang sigt
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Other -1.058 -1.153 -1.256 -1.319 -1.385 -1.454 -1.498 -1.543 -1.589 -1.637 -1.670
- Pct. af omsætningen -2,3% -2,3% -2,3% -2,3% -2,3% -2,3% -2,3% -2,3% -2,3% -2,3% -2,3%

CAPEX -2.437 -2.656 -2.895 -3.040 -3.192 -4.852 -4.952 -5.056 -3.662 -3.772 -3.848

NWC
NWC -8.276 -9.021 -9.833 -10.325 -10.841 -11.383 -11.725 -12.076 -12.439 -12.812 -13.068
Andel af omsætning -18% -18% -18% -18% -18% -18% -18% -18% -18% -18% -18%

Change NWC -1.012 -745 -812 -492 -516 -542 -341 -352 -362 -373 -256

Frie cash flow -2.085 -996 -326 195 385 -912 -413 -111 1.705 2.037 1.981

01-09-2011
Forskel til dato mhp. tilbagediskontering 0,25 1,25 2,25 3,25 4,25 5,25 6,25 7,25 8,25 9,25 10,25
WACC 6,42% 6,42% 6,42% 6,42% 6,42% 6,42% 6,42% 6,42% 6,42% 6,42% 6,42%

Diskonteringsfaktor 0,98 0,92 0,86 0,79 0,73 0,66 0,60 0,53 0,47 0,41 0,34
2,0%

NPV af Frit Cash Flow -2.052 -916 -279 154 280 -604 -247 -59 802 827 23.687

Enterprise Value 21.592,95
+likvider - rentebærende gæld -5.088,00
+associerede selskaber - minoriteter 294 Aktier (mio) 329

Markedsværdi (MV) 16.798,95 MV pr aktie 51,06



Estimat lang sigt

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 >2020
Revenue * 41.009 40.599 39.381 39.775 40.172 40.574 40.980 41.390 41.803 42.221 42.644
- vækst -1,0% -1,0% -3,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Payroll * -12.471 -11.848 -21.705 -11.377 -11.264 -11.151 -11.039 -10.929 -10.820 -10.711 -10.604
- vækst -9,0% -5,0% -3,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0%
Other operational * -18.740 -18.552 -17.996 -18.176 -18.357 -18.541 -18.726 -18.914 -19.103 -19.294 -19.487
- vækst -1,0% -1,0% -3,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Fuel expenses * -6.882 -6.951 -7.021 -7.091 -7.162 -7.233 -7.306 -7.379 -7.453 -7.527 -7.602
- vækst 2,5% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Leasing costs -1.886 -1.868 -1.812 -1.830 -1.848 -1.866 -1.885 -1.904 -1.923 -1.942 -2.032
- Pct. af omsætning(gns 2008-2010) 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6%
Depreciations, amortization and impairment -1.558 -1.543 -1.496 -1.511 -1.527 -1.542 -1.557 -1.573 -1.589 -1.604 -1.665
- Pct. af omsætning(gns 2008-2010) 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%
Income in affiliated, sale of shares and assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBIT -529 -163 -10.649 -210 15 241 466 691 917 1.143 1.253
EBIT-margin -1% 0% -27% -1% 0% 1% 1% 2% 2% 3% 3%

Driftsoverskud (EBIT minus 250 609 312 545 778 1.011 1.245 1.478 1.711 1.945 2.086
50% depriciations og IAS 19)
Betalte skatter 139 43 115 55 -4 -63 -123 -182 -241 -300 -330
- Pct. af EBIT (exclusive IAS19) 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3% 26,3%

Cash earnings 389 652 427 601 774 948 1.122 1.296 1.470 1.644 1.756

CAPEX
Aircraft investments (incl sale of aircrafts) -410 -406 -394 -398 4.598 -1.906 -1.910 -1.914 4.582 -422 -426
- Pct. af omsætningen -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0%
- investeringer 5.000 -1.500 -1.500 -1.500 5.000
Divestments of subsidiaries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other -615 -609 -591 -597 -603 -609 -615 -621 -627 -633 -981

Estimat kort sigt Estimat mellemlang sigt
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Other -615 -609 -591 -597 -603 -609 -615 -621 -627 -633 -981
- Pct. af omsætningen -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -1,5% -2,3%

CAPEX -1.025 -1.015 -985 -994 3.996 -2.514 -2.524 -2.535 3.955 -1.056 -1.407

NWC
NWC -7.382 -7.308 -7.089 -7.159 -7.231 -7.303 -7.376 -7.450 -7.525 -7.600 -7.676
Andel af omsætning -18% -18% -18% -18% -18% -18% -18% -18% -18% -18% -18%

Change NWC -118 74 219 -71 -72 -72 -73 -74 -75 -75 -76

Frie cash flow -754 -290 -338 -465 4.699 -1.638 -1.475 -1.312 5.350 513 273

01-09-2011
Forskel til dato mhp. tilbagediskontering 0,25 1,25 2,25 3,25 4,25 5,25 6,25 7,25 8,25 9,25 10,25
WACC 6,42% 6,42% 6,42% 6,42% 6,42% 6,42% 6,42% 6,42% 6,42% 6,42% 6,42%

Diskonteringsfaktor 0,98 0,92 0,86 0,79 0,73 0,66 0,60 0,53 0,47 0,41 0,34
2,0%

NPV af Frit Cash Flow -741 -266 -289 -368 3.417 -1.086 -883 -702 2.517 209 3.266

Enterprise Value 5.071,53
+likvider - rentebærende gæld -5.088,00
+associerede selskaber - minoriteter 294 Aktier (mio) 329

Markedsværdi (MV) 277,53 MV pr aktie 0,84



Bilag 6

Afkast Obl SEi Afkast OMXSii Merafkastiii

1988 11,33% 8,81% -2,52%

1989 11,30% 38,02% 26,72%

1990 13,15% -4,82% -17,97%

1991 10,62% -7,87% -18,49%

1992 9,87% -14,59% -24,46%

1993 8,49% 30,81% 22,32%

1994 9,66% 26,75% 17,09%

1995 10,20% 11,56% 1,36%

1996 7,96% 22,18% 14,22%

1997 6,63% 46,43% 39,80%

1998 4,97% 17,96% 12,99%

1999 5,03% 16,50% 11,47%

2000 5,34% 49,53% 44,19%

2001 5,12% -29,81% -34,93%

2002 5,28% -23,41% -28,69%

2003 4,63% -11,35% -15,98%

2004 4,41% 28,48% 24,07%

2005 3,35% 21,81% 18,46%

2006 3,72% 26,15% 22,43%

2007 4,19% 19,75% 15,56%

2008 3,83% -29,34% -33,17%

2009 3,25% 37,18% 33,93%

2010 2,88% -19,92% -22,80%

Beregnet 4,59%

Anvender -> 4,50%

i www.riksbanken.se
ii OMXS – gennemsnit primo versus ultimo
iii Forskellen mellem de to



Bilag 7

Selskab Relativt indeks Justeret
beta

R2 D/E Ugearet
beta

Ugearet
beta (Peer

gruppe)

Udvalgt til
analyse

AIR CANADA-CLASS A SPTSX Index 1,18 0,11 3,74 0,25

AIR CHINA LTD-H HSI Index 1,12 0,30 0,55 0,72 0,72 0,72

AIR NEW ZEALAND LTD NZSE Index 0,89 0,10 0,17 0,76

ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD TPX Index 0,82 0,28 1,03 0,40 0,40

ASIANA AIRLINES KOSPI Index 0,97 0,10 3,82 0,20

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DAX Index 1,04 0,56 0,35 0,77 0,77 0,77

SAS AB OMX Index 0,90 0,08 0,87 0,48

SHANGHAI AIRLINES CO-A SHASHR Index 0,67 0,46 1,04 0,33 0,33

SINGAPORE AIRLINES LTD FSSTI Index 0,86 0,39 0,00 0,86 0,86 0,86

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL SET Index 1,45 0,37 2,72 0,39 0,39

TURK HAVA YOLLARI AO XU100 Index 1,02 0,45 0,47 0,69 0,69 0,69

UNITED CONTINENTAL
HOLDINGS

SPX Index 1,28 0,17 0,83 0,70 0,70 0,70

US AIRWAYS GROUP INC SPX Index 1,37 0,17 2,85 0,36 0,36

CROATIA AIRLINES CRO Index 0,35 0,00 0,98 0,18

NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS OBX Index 0,86 0,16 0,18 0,73 0,73 0,73

FINNAIR OYJ HEXP Index 0,78 0,27 0,81 0,43 0,43 0,43

Gennemsnit 0,97 1,28 0,52 0,58 0,70

Median 0,93 0,85 0,46 0,69 0,72



Values in MLN - DKK

Company 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

AIR CANADA-CLASS A CA 2.580 13.629 0,2x 0,2x 0,2x 2,6x 2,2x 2,0x 11,8x 6,6x 4,5x

AIR CHINA LTD-H CN 87.076 147.642 1,9x 1,7x 1,6x 9,2x 8,4x 7,8x 18,5x 16,9x 15,5x

AIR NEW ZEALAND LTD NZ 5.435 7.207 0,4x 0,4x 0,3x 3,0x 2,8x 2,6x 7,0x 6,4x 5,8x

ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD JP 4.469.386 9.625.889 1,0x 1,0x 0,9x 7,4x 6,3x 5,7x 23,9x 20,7x 17,3x

ASIANA AIRLINES KR 9.025 24.660 1,0x 0,9x 0,9x 7,3x 6,5x 6,2x 11,5x 9,9x 9,0x

AUSTRIAN AIRLINES AG AT N.a. 7.692 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a.

CONTINENTAL AIRLINES-CLASS B US N.a. 58.714 0,7x 0,7x N.a. 7,4x 7,2x N.a. 10,6x 11,7x N.a.

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE 36.748 49.453 0,2x 0,2x 0,2x 2,4x 2,3x 2,1x 6,5x 5,8x 5,1x

SCANDINAVIAN AIR SYSTEM SE N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a.

SHANGHAI AIRLINES CO-A CN N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a.

SINGAPORE AIRLINES LTD SG 57.775 33.135 0,5x 0,5x 0,5x 2,9x 2,8x 2,5x 8,6x 7,8x 6,2x

SWISS INTERNATIONAL AIR-REGD CH N.a. 5.250 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a.

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TH 10.076 31.607 0,9x 0,9x 0,8x 6,3x 5,3x 4,8x 18,1x 10,9x 9,7x

TURK HAVA YOLLARI AO TR 9.706 25.064 0,8x 0,7x 0,6x 7,7x 5,7x 4,9x 22,3x 12,6x 8,9x

UNITED CONTINENTAL HOLDINGS US 31.959 58.990 0,3x 0,3x 0,3x 2,9x 2,7x 2,6x 5,3x 4,3x 4,5x

US AIRWAYS GROUP INC US 4.487 15.770 0,2x 0,2x 0,2x 5,0x 3,5x 2,9x 9,4x 4,7x 4,4x

Country
Market
value

Enterprise
Value

Enterprise Value as a multiple of

Revenue EBITDA EBIT
B
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US AIRWAYS GROUP INC US 4.487 15.770 0,2x 0,2x 0,2x 5,0x 3,5x 2,9x 9,4x 4,7x 4,4x

CROATIA AIRLINES HR 367 876 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a. N.a.

NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NO 2.595 4.225 0,4x 0,4x 0,3x 6,6x 3,6x 2,7x 12,3x 5,3x 4,0x

FINNAIR OYJ FI 2.710 4.235 0,3x 0,2x 0,2x 7,7x 3,7x 3,1x Neg. 16,4x 8,6x

Average 337.852 594.944 0,6x 0,6x 0,5x 5,6x 4,5x 3,8x 12,7x 10,0x 7,9x

Median 9.366 24.660 0,5x 0,4x 0,3x 6,5x 3,7x 2,9x 11,5x 8,9x 6,2x

High 4.469.386 9.625.889 1,9x 1,7x 1,6x 9,2x 8,4x 7,8x 23,9x 20,7x 17,3x

Low 367 876 0,2x 0,2x 0,2x 2,4x 2,2x 2,0x 5,3x 4,3x 4,0x

For companies that reports its financial figures in another currency than the one chosen in this anlysis; minor deviations can occour compared to the original figures

Source: Bloomberg Fiancial Markets, month/year


