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Executive Summary 

The purpose of this master thesis is to estimate the fair value of SAS shares per 15 March 2012 through 

a strategic financial analysis and valuation.  

SAS is a Scandinavian based airline with the parent company located in Stockholm. It was started by 

the Swedish, Danish and Norwegian governments and they remain owners of 50 % of the shares. The 

shares are listed in Oslo, Copenhagen and Stockholm. The company has through its 66 years long 

history experienced both growth and decay. It is currently in a severe period facing troubles 

maintaining the revenue level. Earnings are on an unacceptable level due to – amongst other factors - 

high costs compared to the industry. 

The strategic analysis is conducted through a PESTEL analysis, Porter’s Five Forces, Products’ Life Cycle 

Theory and an analysis of the internal resources and competencies. The result is summarized in a 

SWOT analysis, which gives an understanding of the opportunities and threats in the external 

environment that SAS operates in, and strengths and weaknesses in the internal environment in SAS.    

In brief the analysis shows that SAS is faced by a tough environment and it will not be the development 

in the external milieu, that alone will safe SAS. Amongst the main factors for this situation is the global 

financial crisis combined with a fierce competition amongst airlines in the industry. The intense 

competition is mostly based on price and customers show little loyalty. Many of the low cost carriers 

are performing well and are taking market shares and customers from SAS. To add fuel to the situation 

SAS’ cost level is substantially higher than the competitors, which is partly due to an old fleet with 

costly repairs and a high level of fuel usage. SAS is currently attempting to reduce the cost level 

through its strategy 4Excellence. The strategy aims to increase earnings by SEK 5 billion by the end of 

2013.   

The historic financial analysis shows a company in a profound financial crisis. Sales have been declining 

substantially, however, stable in 2010 and 2011. The return on equity has been negative throughout 

the analysis period, and the return on invested capital has likewise been negative except for 2011. 

However, most of the key numbers despite being poor show signs of improvement.  

The actual valuation is performed through the residual income model. The result shows the share is 

undervalued as the model gives a result of SEK 82.8 against the trading price of SEK 9.35. 

In the end a sensitivity analysis is executed. The analysis shows that the share value is greatly sensitive 

to changes in the future sales growth level and the growth level in the terminal period. Furthermore 

the weighted average cost of capital highly influences the result. These values are objects for 

judgments and assessments.    
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Indledning 

En global lavkonjunktur og en intens konkurrence i flybranchen har i høj grad påvirket SAS-koncernen 

(herefter SAS), specielt i de seneste år.  Fra år 2002 og frem er omsætningen faldet støt, dog med enkle 

år med små stigninger, og egenkapitalforrentningen har været negativ siden 2008. Lavprisselskaberne, 

også kaldet LCC (low cost carriers), rykkede for alvor ind på det nordiske marked i nullerne, hvilket har 

gjort konkurrencen om passagererne meget intens. 

Den danske, norske og svenske stat ejer henholdsvis 14,3 %, 14,3 % og 21,4 % af SAS, altså tilsammen 

50 %. Den resterende del ejes af private investorer. Der har været en del debat om staternes ejerskab, 

og om de eventuelt ville sælge deres andele. Specielt i forbindelse med to aktieemissioner i 2008 og 

2009, hvor selskabet havde stærkt brug for kapital, blev staternes rolle i SAS diskuteret i pressen. 

Der har de sidste år været meget negativ omtale i medierne, hovedsagligt fokuseret på hvorvidt SAS vil 

klare sig igennem den krise selskabet tydeligvis er i. Omkostningerne er for høje i forhold til 

konkurrenternes, flyflåden er af ældre model og er dyr at drive på grund af det relative høje 

brændstofsforbrug, pengekassen bugner ikke, og investorerne har mistet meget tillid til aktien. SAS AB 

er en aktie, der siden juli 2001 har været noteret på børserne i Stockholm, Oslo og København. Før 

2001 lå der tre selskaber bag de tre forskellige noteringer (SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS 

Sverige). Som det fremgår af nedenstående tabel over kursudviklingen det sidste år, kan man se, at der 

tegner sig en historie om et selskab i krise. Kursen er faldet ca. 65 % over perioden og ligger d. 15. 

marts 2012 på 9,35 SEK. Den var sidst over 10,0 SEK d. 11. november 2011. Modsat havde 

dagsaktiekursen kun været under 10,0 SEK 4 gange inden d. 11. november 2011.  

SAS’ strategi, 4Excellence, der blev introduceret i september 2011, bygger videre på dele af Core SAS, 

der var strategien fra 2009 og frem. 4Excellence har bl.a. et ambitiøst niveau for 

omkostningsreducering. Det ser imidlertid ikke ud til, at markedet har tillagt den nye strategi særlig 

betydning. SAS er altså tilsyneladende et selskab i en kritisk situation. 

 
Figur 1: Kursudvikling i SAS AB i svenske kroner

1
 

                                                           
1 Kilde: sasgroup.net/euroland.com 
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Problemstilling 

Problemformulering 
På baggrund af ovenstående rids af SAS’ situation, konkurrencesituationen i flybranchen og SAS’ 

kursudvikling er det interessant at foretage en strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af SAS.  

Hovedproblemet formuleres derfor således: 

”Hvilken værdi burde en SAS’ aktie handles til pr. 15. marts 2012?” 

For at kunne besvare ovenstående spørgsmål, skal der tages stilling til en række både eksterne og 

interne forhold, som påvirker selskabet. Derfor vil der blive foretaget en strategisk analyse og en 

regnskabsanalyse, der vil munde ud i en budgettering og værdiansættelse af SAS.  

Den strategiske analyse skal identificere de makroøkonomiske forhold, de branchespecifikke forhold 

samt konkurrencesituationen og SAS-interne forhold, der kan påvirke værdien af selskabet. Følgende 

spørgsmål vil i den forbindelse blive søgt besvaret: 

 Hvilke eksterne forhold har betydning for SAS’ fremtidige muligheder for indtjening? 

 Hvordan er konkurrenceintensiteten i branchen, og hvor står SAS i den? 

 Hvilke SAS-interne forhold har væsentlig betydning for SAS’ indtjeningsmuligheder? 

 Hvilke styrker og svagheder har SAS i forhold til den situation, selskabet befinder sig i, og 

hvordan kan selskabet udnytte muligheder og beskytte sig mod trusler? 

Regnskabsanalysen vil vise, hvilke historiske økonomiske resultater SAS har opnået under påvirkning af 

de strategiske valg igennem tiden. Indtjeningsniveauet og rentabiliteten vil blive gennemgået, og 

følgende spørgsmål søgt afdækket: 

 Hvordan har de finansielle value-drivers udviklet sig gennem de seneste år? 

 Hvordan påvirker forskellige faktorer udviklingen i de finansielle value-drivers i SAS? 

Ud fra den strategiske og regnskabsmæssige analyse vil det være muligt at foretage en vurdering af de 

fremtidige indtjeningsmuligheder, og følgende spørgsmål kan besvares: 

 Hvordan vurderes SAS’ fremtidige indtjening at udvikle sig? 

På baggrund af ovenstående vil selve værdiansættelsen blive beregnet, og følgende spørgsmål søgt 

afdækket: 

 Giver den valgte værdiansættelsesmodel et realistisk bud på værdien af SAS? 

Afgrænsning 
For at begrænse opgavens omfang og koncentrere den om de elementer, der vurderes at være 

væsentlige for analysen og konklusion, er der foretaget følgende afgrænsninger: 

Afhandlingen udarbejdes udelukkende på offentligt tilgængeligt materiale. 
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For at gøre det muligt at færdiggøre opgaven uden kontinuerlige rettelser af indholdet på grund af 

udviklinger i SAS og omverdenen, har det været nødvendigt at fastsætte en skæringsdato. SAS 

offentliggjorde sin årsrapport for 2011 d. 15. marts 2012, hvorfor denne dato er valgt som 

skæringsdato. Informationer, der er blevet offentlige tilgængelige efter denne dato, vil ikke indgå i 

opgaven. Dog vil jeg under perspektiveringen komme ind på forhold, der eventuelt ville have ændret 

værdiansættelsen, hvis de havde været inddraget. 

Det antages, at gældende regnskabslove er overholdt, og der vil ikke blive taget stilling til kvaliteten af 

årsrapporter mv. Enkelte steder i opgaven bliver der sammenlignet nøgletal med andre selskaber. 

Nøgletallene er taget direkte fra de respektive selskabers årsrapporter mv., og der er ikke taget højde 

for eventuelle forskellige metoder til beregning af disse. 

Da forretningsområdet vedrørende cargo kun udgør 3,6 % af omsætningen i både 2010 og 2011, vil der 

i den strategiske analyse ikke blive analyseret specifikt på forhold, der udelukkende påvirker cargo-

delen.  

SAS bliver betragtet på koncernniveau, og der vil ikke være selvstændige analyser af selskaberne i 

koncernen.  

Opgaven tager hovedsagligt udgangspunkt i SAS’ største hjemmemarkeder, da det er her, SAS’ eget 

fokus er og størstedelen af omsætningen stammer fra disse markeder (73 % i 2011).  

De valgte modeller og analysemetoder vil kun blive gennemgået i det omfang, det vurderes at være 

givende for opgaven. Det antages, at læseren har et hensigtsmæssigt indblik i økonomiske modeller, 

metoder og fagudtryk, hvorfor der ikke vil være hele afsnit udelukkende om teori. 

Målgruppe 
Denne kandidatafhandling er afslutningen på cand.merc.aud-studiet, og omhandler en strategisk 

regnskabsanalyse og værdiansættelse af SAS. Målgruppen er derfor censor, vejleder samt potentielle 

og nuværende investorer. 
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Metode  

Model- og metodevalg 
Opgaven er bygget op omkring problemformuleringen, og vil besvare underspørgsmålene for til sidst 

at munde ud i et svar på hovedspørgsmålet. De i opgaven brugte forkortelser er forklaret i bilag 1. 

 

Figur 2: Opgavestruktur 

Strategisk analyse 

Den strategiske analyse vil først gennemgå det eksterne miljø, SAS opererer i og derefter det interne 

miljø. Analysen skal give en viden om makroøkonomiske forhold, branche- og konkurrenceforhold, 

interne forhold i SAS samt vise, hvad der skaber og kunne skabe værdi for SAS, og hvordan 

mulighederne ser ud i fremtiden. 

Den strategiske analyse vil først bruge PESTEL-modellen til at analysere på makroforhold for at finde 

ud af, hvad der påvirker og kan komme til at påvirke SAS. Bogstaverne i PESTEL dækker over følgende 

faktorer: Political, Economic, Socio-Cultural, Technological, Environmental og Legal. Det er altså alle 

eksterne forhold. Faktorerne kan i høj grad påvirke SAS’ muligheder og truslerne mod selskabet, men 

SAS kan i mindre omfang selv påvirke faktorerne. 

 

Figur 3: PESTEL
2
  

                                                           
2
  www.businessmate.org 
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http://www.businessmate.org/
http://www.google.com/imgres?q=pestel&um=1&hl=da&safe=active&biw=1024&bih=597&tbm=isch&tbnid=9Ra3QwklSqgA2M:&imgrefurl=http://www.businessmate.org/Article.php?ArtikelId=16&docid=GHTPqicXFP3lNM&imgurl=http://www.businessmate.org/userupload/PESTEL.jpg&w=445&h=388&ei=E8mGT9_MAcjwsgbi_ZXEBg&zoom=1&iact=hc&vpx=194&vpy=132&dur=4258&hovh=210&hovw=240&tx=132&ty=95&sig=116067742366636277039&page=1&tbnh=118&tbnw=135&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:65
http://www.google.com/imgres?q=pestel&um=1&hl=da&safe=active&biw=1024&bih=597&tbm=isch&tbnid=9Ra3QwklSqgA2M:&imgrefurl=http://www.businessmate.org/Article.php?ArtikelId=16&docid=GHTPqicXFP3lNM&imgurl=http://www.businessmate.org/userupload/PESTEL.jpg&w=445&h=388&ei=E8mGT9_MAcjwsgbi_ZXEBg&zoom=1&iact=hc&vpx=194&vpy=132&dur=4258&hovh=210&hovw=240&tx=132&ty=95&sig=116067742366636277039&page=1&tbnh=118&tbnw=135&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:65
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Efter at have foretaget analysen af omverden ud fra et makroperspektiv, forekommer det naturligt at 

fortsætte med en analyse af branchen. Til hjælp for brancheanalysen vil Michael Porters ”The Five 

Competitive Forces That Shapes Strategy” blive anvendt. Porters første artikel i Harvard Business 

Review blev trykt i 1979 under titlen ”How competitive forces shape strategy”. Det blev begyndelsen 

på en lang og anerkendt karriere. Hans teori om brancheanalyse er blevet brugt intensivt siden både af 

akademikere og erhvervslivet3.  Porter mener, at indtjeningspotentialet i en branche afhænger af fem 

drivkræfter: trusler fra potentielle konkurrenter, leverandørernes forhandlingsstyrke, kundernes 

forhandlingsstyrke, trusler fra substituerende produkter og intensiteten blandt eksisterende 

konkurrenter. 

 
Figur 4: Porters Five Forces

4
 

Analysen skal være med til at klarlægge SAS’ evne til at skabe profit i fremtiden. Da brancher og 

konkurrenceforholdene i disse er forskellige, er det nødvendigt at få en god forståelse af branchen for 

at kunne vurdere, hvad selskabets muligheder og trusler er, og hvorvidt selskabet strategi forekommer 

velvalgt. 

Efter PESTEL og Porter’s Five Forces vil der blive foretaget en kort gennemgang af Raymond Vernons 

teori fra 1966 om produkters livscyklus og en analyse afhvor SAS’ produkter befinder sig. Teorien siger, 

at produkter har en begrænset levetid, og de gennemgår en livscyklus inddelt i fire faser, som hver har 

deres karakteristika. Ifølge teorien er det afgørende at kunne identificere, hvor i livscyklussen et 

produkt er med henblik på at skabe profit. Selvom alle produkter på et eller andet tidspunkt "dør", kan 

deres levetid forlænges ved hjælp af for eksempel øget markedsføring, produktforbedringer og 

opdyrkning af nye markeder. 

                                                           
3
 Editor’s note side 1 i Porter, Michael E., ”The Five Competitive Forces That Shape Strategy”, Harvard Business Review, 

januar 2008 
4
 Harvards Business Review: http://hbr.org/2008/01/the-five-competitive-forces-that-shape-strategy/ar/1 

http://hbr.org/2008/01/the-five-competitive-forces-that-shape-strategy/ar/1
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Figur 5: Vernons Produkters Livscyklus

5
 

 

Dernæst vil der blive foretaget en intern analyse af de materielle-, immaterielle- og humane ressourcer. 

Den interne analyse skal afdække hvilke stærke og svage sider SAS besidder. 

Den interne analyse vil sammen med PESTEL, Porter’s Five Forces og Produkters Livscyklus danne 

grundlag for SWOT-analysen.  

SWOT-analysen giver et billede af virksomhedens stærke og svage sider samt muligheder og trusler. 

Generelt er stærke og svage sider af intern karakter dvs. noget SAS er god eller dårlig til, mens 

muligheder og trusler primært vedrører faktorer af mere ekstern karakter. 

Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen vil indeholde en reformulering af resultatopgørelsen og balancen, hvor der vil blive 

skelnet mellem primærdrifts-, sekundærdrifts- og finansielle poster, og mellem permanente og 

transitoriske poster.   

Dernæst vil der blive fortaget en rentabilitetsanalyse, hvor det er valgt at benytte den udvidede 

Dupont-model6. Den tager udgangspunkt i ejernes forrentning, og dekomponerer denne i flere 

elementer. 

Reformuleringen af regnskabet vil blive lavet over de sidste 5 år, dvs. 2007-2011, mens 

rentabilitetsanalysen kun vil blive foretaget fra 2008 til 2011, da der bruges gennemsnitsposter (2007-

2008) til nogle af nøgletallene.   

Sidst vil der blive gennemgået nogle branchespecifikke nøgletal, som er taget direkte fra årsrapporten.  

Regnskabsanalysens formål er at identificere SAS’ økonomiske formåen og dispositioner i årene op til 

budgetperioden. Den skal bruges til at danne et indtryk af trendene i virksomheden.  

Budgettering 

For at kunne lave en værdiansættelse af SAS, er det nødvendigt at lave en budgettering af de 

fremtidige indtægter og udgifter samt at budgettere på nogle af balanceposterne. Længden på 

budgetperioden afhænger af forskellige faktorer bl.a. hvilken værdiansættelsesmodel, der vælges. 

                                                           
5
 www.afs1.systime.dk     

6
”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” Elling, J. O. mfl., side 173 

http://www.afs1.systime.dk/
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Arbejdet med den strategiske analyse og regnskabsanalysen danner grundlaget for forudsætningerne i 

budgetteringen.  

Budgettering er ikke en eksakt videnskab, hvorfor der bl.a. findes adskillige måder at budgettere på. 

For at gøre processen så enkel som muligt og ikke overse vigtige elementer, er det valgt at følge 

referencerammen beskrevet i ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”7.  

Værdiansættelse og følsomhedsanalyse 

Residualindkomstmodellen vil blive brugt til at værdiansætte SAS med. Valget af denne model vil blive 

gennemgået under selve afsnittet.  

De vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, herunder afkastkravene fra ejere og långivere vil 

blive estimeret i samme afsnit under værdiansættelsen.  

Efter værdiansættelsen vil der blive foretaget en følsomhedsanalyse, hvor forudsætningerne for 

budgetteringen samt de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger vil blive ændret. 

Kildekritik 
Da opgaven er en praktisk opgave, har fokus hovedsagligt været på at indsamle objektive faktuelle 

informationer, og kun i mindre grad på teori.  

SAS’ hjemmeside, rapporter, børsmeddelelser og anden offentlig information med SAS som afsender 

er blevet brugt i opgaven. Da informationen stammer fra SAS selv, er der risiko for bias, hvorfor 

informationernes sandhedsværdi er blevet vurderet. Da SAS er børsnoteret, er det antaget, at 

selskabet overholder gældende lovgivning. Desuden er årsrapporterne blevet revideret, og det 

vurderes derfor, at tal derfra er det tætteste, man kan komme på virkeligheden som udenforstående.  

Ved brugen af avisartikler, artikler i tidsskrifter, rapporter, hjemmesider og andet materiale er det i 

videst muligt omfang blevet vurderet, om indholdet er rimeligt og validt i forhold til de behandlede 

emner.  

  

                                                           
7
 Af Elling, J. O & Sørensen, O. (2005), 2. udgave, side 225. 
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Virksomhedsprofil 

Historisk baggrund 
De 3 nationale flyselskaber i Norge, Sverige og Danmark gik i 1946 sammen og dannede SAS. 

Hovedformålet var flyvninger mellem USA og Skandinavien, og idéen havde været på tegnebrættet 

siden en gang i 1930’erne, men blev afbrudt af 2. verdenskrig. 

I 1945 efter krigen var slut genoptog man forhandlingerne om at skabe et fælles nordisk flyselskab. D. 

1. august 1946 blev man enige om at danne et konsortium, hvor Sverige havde 3/7 af ejerandelene og 

Danmark og Norge havde 2/7 hver. Aftalen fungerer stadig i dag, dog med enkle modifikationer8.  

Etableringen af SAS blev markeret med en 25 timers flyvning d. 17. september 1946 fra Stockholm til 

New York via København, Prestwick og Gander 9. Siden er flybranchen kommet langt og den samme 

flyvetur tager i dag 8,5 timer direkte fra Stockholm 10.   

SAS kom godt fra start og ekspanderede i højt tempo. I starten af 1950’erne havde SAS vokset sig til at 

være et af branchens største selskaber.  

Star Alliance blev stiftet af Air Canada, Lufthansa, SAS, Thai Airways International og United Airlines. 

Ideen bag alliancen var, at man sammen kunne skabe bedre tilbud til kunder i form af adgang til 

destinationer et selskab ikke selv flyver til, enkelt check in system, adgang til lounges i lufthavne. 

Derudover kræves der for medlemskab, at selskabet lever op til meget høje krav til sikkerhed, 

kundeservice og teknisk infrastruktur11. 

Efter at have haft en god start og ekspanderet kraftigt gennem 1950’erne, løb SAS for første gang ind i 

alvorlige problemer i starten af 1960’erne. En række ledende direktører forsøgte igennem de følgende 

år at ændre SAS til et markedsorienteret ”privat” firma. Selvom der skete positive udviklinger, forblev 

de grundlæggende problemer med rentabiliteten.  

Efter problemerne med ”11. september”, askeskyen fra Island, to ulykker (i Madrid og Milano) og 

finanskrisen er behovet for ændringer i SAS ikke blevet mindre. Den nuværende topchef Richard 

Gustafson startede d. 1.2.2011. En uges tid senere meddelte SAS, at man havde fået et underskud på 

lige over 3 mia. SEK, hvilket var en lille forbedring i forhold til 2009. Det var altså noget af et underskud, 

der skulle vendes. I september 2011 introducerede Gustafson en ny strategiplan ”4Excellence”, der 

viderebyggede på ”Core SAS”. Senere i opgaven vil 4Excellence blive gennemgået mere grundigt. 

Udover 4Excellence blev der også præsenteret en ny koncernledelse, der ifølge Gustafson, var mere 

                                                           
8
 ”Når tiden er vigtigst – historien om SAS’ turnaround” af Horn, P. & Willumsen, J. W. (2006), side 24 

9
 http://www.sas.dk/1946  

10
 http://online.destinia.com/air/index.php søgning på Stockholm til New York 

11
 Star Alliance: http://www.staralliance.com/en/about/organisation/  

http://www.sas.dk/1946
http://online.destinia.com/air/index.php
http://www.staralliance.com/en/about/organisation/
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strategisk forankret i den nye ledelsesstruktur12. 2011 så ud til stort set at gå i nul, men Spanair gik 

konkurs d. 27. januar 2012 og SAS måtte i den forbindelse udgiftsføre et tab på 1,7 mia. SEK13.  

Organisation  
Den juridiske struktur i SAS er som følger: 

 
Figur 6: Juridisk struktur

14
 

 
En del af SAS’ forrige strategi ”Core SAS” var at frasælge (divestere) ejerskab, som var uden for 

koncernens kerneaktivitet. Som det fremgår ovenfor SAS mangler at frasælge både AS Estonian Air og 

Air Greenland, hvilket gerne skulle se i den nærmeste fremtid. 

 
Figur 7: SAS AB ejerforhold

15
 

 

                                                           
12

 “SAS-chef præsenterer ny koncernledelse” d. 14. september 2011 af Sille Wulff Mortensen 
13

 Year End Report 2011, af d. 8. februar 2012  
14

 Year End Report 2011, af d. 8. februar 2012 
15 Egen tilvirkning på baggrund af ”Investor Relations” www.sas.com 
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Overblik over den økonomiske udvikling  

 
Figur 8: Udvikling i udvalgte nøgletal for SAS

16
 

Først skal det nævnes, at tallene, der ligger til grund for grafen, er blevet udviklet efter Swedish 

Financial Accounting Standards Council Recommendations frem til og med 2003, og fra 2003 efter IFRS, 

hvorfor de ikke er direkte sammenlignelige. Tallene kan dog godt bruges til at danne et overblik over 

den situation, SAS har befundet sig i over de sidste 20 år. Som det fremgår af grafen, har den 

økonomiske udvikling svinget meget. Til trods for at omsætningen steg med 27 %, resultatet steg med 

over SEK 3 mia., GP-margin på mellem 5,2 og 13,5 % og ROE svingende mellem 9,4 og 18,5, var årene 

1992-1999 mere stabile, end de efterfølgende år skulle vise sig at være. Fra 2000 og frem til 2011 har 

GP marginen svinget mellem -2,9 % og 7,8 %, omsætningen nåede sit højeste med knap 65 mia. SEK og 

lå på sit laveste lige over 41 mia. SEK, resultatet før skat har været negativ med undtagelse af år 2000, 

2006 og 2007, egenkapitalforrentningen har bl.a. derfor også været negativ i næsten alle årene. Så alt i 

alt viser den økonomiske udvikling, at der er tale om et selskab med stor volatilitet, som desuden i dag 

er presset økonomisk. Økonomien vil blive gennemgået detaljeret senere i opgaven, hvorfor der ikke 

vil blive analyseret mere på tallene her.   

Vision, Mission og Strategi  
Som tidligere nævnt, blev Core SAS lanceret i februar 2009. Core SAS strategien var en strategi med 

fokus på SAS’ kernekompetencer. Der var fem fokusområder: det nordiske marked, 

forretningsrejsende, omkostningsreducering, strømlining af organisationen og kundefokuseret kultur 

og forbedret kapitalberedskab. Gennem denne strategi ønskede SAS at få fokus tilbage på sine 

                                                           
16 The SAS Group Annual Report 2001 & Summary of Environmental Report s. 18,19,43 og SAS Group Annual Report 2011 s. 104-

105 
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kernekompetencer og derved blive konkurrencedygtig og værdiskabende for ejerne på lang sigt. Det 

skulle ske bl.a. ved divesteringer af datterselskaber, genforhandlinger af låneaftaler, aktieemission, 

salg eller leasing af ekstra flykapacitet, forbedrede tilbud til forretningsrejsende, så som højere daglig 

frekvens af fly til nøgledestinationer, og operationelle omkostningsreducerende tiltag17.  

I årsrapporten for 2011 fremgår det, at Core SAS har nået målene om reducerede omkostninger, en 

mere strømlinet organisation med fokus på kerneaktiviteterne og den nordiske rejsende. Fra 2009 til 

og med 2011 er det lykkedes at reducere omkostningerne i SAS med 7,6 mia. SEK, hvor målet var 7,8 

mia. SEK. Den resterende effekt af Core SAS i 2012 er estimeret til 0,5 mia. Så alt i alt er strategien 

lykkedes, men i disse økonomisk pressede tider er det ikke nok. 

Richard Gustafson, der tiltrådte som topchef i februar 2011, introducerede d.14. september 2011 en 

ny strategi 4Excellence18, som til dels byggede videre på Core SAS.  

Visionen for SAS blev da og er stadig ”To be valued for excellence by all stakeholders”. Det er ifølge SAS 

selv en højt sat vision, men en vision skal også gerne være langtidsholdbar og ikke lige inden for 

rækkevide. Som den kendte reklamemand Leo Burnett siger: ”When you reach for the stars you may 

not quite get one, but you won't come up with a handful of mud either” 19. For at forsøge at opnå 

visionen blev følgende mission formuleret “We provide best value for time and money to Nordic 

travelers whatever purpose of their journey”. Altså bygger missionen til dels videre på Core SAS’ 

mission, men den er blevet udvidet ved at tilføje, at det ikke længere kun er kundernes penge, men 

også deres tid, der er vigtig. Derudover blev forretningsrejsende byttet ud med alle rejsende (whatever 

purpose of their journey). Her blev det altså anerkendt, at man gerne vil være det foretrukne 

luftfartsselskab for rejsende, lige meget om deres rejse skal foretages i forbindelse med arbejde eller 

fritid.  

Strategien 4Excellence blev introduceret for at hjælpe SAS på vej mod visionen og hjælpe med at 

fuldføre missionen. Strategien bygger på fire kerneområder:  

 Commercial Excellence: Gøre de rigtige ting, som kunderne gerne vil betale for, og gør derved 

SAS til det naturlige valg for nordiske rejsende. Tiltag under dette område inkluderer styrkelse 

af produkterne for fritidsrejsende bestående af for eksempel udvidelse af ruter, både 

destinationer og frekvenser, konkurrencedygtige priser, bedre distribution af billetter til 

kunder og øget fokus på det, man kalder ancillary revenue eller supplerende indtægter20. 

 Sales Excellence: Øge omkostningseffektiviteten og opnå mere loyalitet blandt både 

virksomheder og kunder. Salg handler om forhold og ikke kun transaktioner. Dette tiltag skal 

effektiveres ved, at SAS fokuserer på omkostningerne ved salg kontra den værdi, salget skaber.  

 Operational Excellence: Sikre at SAS leverer højeste kvalitet og omkostningseffektivitet baseret 

på kundeværdi. Dette tiltag skal opnås gennem omkostningseffektivisering. 

                                                           
17

 SAS Group Annual Report & Sustainability Report 2009, side 8-15 
18 ”4Excellence” præsentation fra d. 14. september 2011  
19

 http://www.leoburnett.com/ d. 9. marts 2012, tryk på ”Our Belief”. 
20

 Indtægter fra mere eller mindre skjulte gebyrer 

http://www.leoburnett.com/
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 People Excellence: realisere SAS’ medarbejders fulde potentiale igennem stærk ledelse og 

samarbejde om målsætning. Her er målet at komme iblandt top 10-arbejdsgiver i Skandinavien, 

hvilket skal opnås gennem performance- og talentmanagement.  

SAS vælger altså hovedsageligt at fokusere på omkostningsminimering og differentiering af sine 

produkter, hvilket kunderne forhåbentligt vil sætte pris på. Jf. Richard Gustafson virker strategien 

allerede, som han udtaler d. 7. marts 2012: 

”Som en del af 4Excellence strategien har vi igangsat og accelereret flere initiativer, som viser, at vi 

matcher den konkurrence, der er. Det gælder både på investering i vores produkter samt vores 

serviceniveau ombord og on ground. Og det gælder trimningen af forretningen til en mere lønsom og 

effektiv organisation.”21 

Ved aflæggelsen af årsrapporten 2011 er status på 4Excellence, at SAS har valgt at accelerere planen i 

2012 og 2013, så SAS regner med en omkostningsreducering og øget omsætning med en samlet effekt 

på SEK 2 mia. ved udgangen af 2012 og samlet SEK 5 mia. ved udgangen af 2013.  

En del af forretningsstrategien (tilbage fra Core SAS) har, som nævnt, været at fokusere på 

kerneværdierne. I den forbindelse skulle forretningsenheder sælges fra, hvilket de er blevet, men SAS 

mangler dog stadig at sælge sine andele i AS Estonian Air (10 %) og Air Greenland (37,5 %). 

Markedsandele og størrelse 

 
Figur 9: De nordiske markedsandele for Scandinavian Airlines, Widerøe og Blue1 (de tre operative flyselskaber ejet 100 % af SAS) 

22
 

Som det ses i ovenstående tabel, er markedsandelene i Scandinavian Airlines faldet med 3 procent, 

hvilket er noget af det, SAS vil prøve at rette op med 4Excellence. Der forventes at være en stor 

passagertilgang i de nordiske lande (se nedenfor under PESTEL, Sociale faktorer), hvilket SAS helst 

skulle kunne tage del i ved at fastholde og gerne forbedre markedsandelen, men konkurrencen er 

meget hård fra Low Cost Carrier selskaber (kaldet LCC), hvilket er og bliver en udfordring. LCC er 

                                                           
21

 ”Vi kan ikke bare investere i én dygtig angriber og sikre sejren” d. 7. marts 2012 af Ejvind Olesen 
22 Egen tilvirkning på baggrund af tal fra ”SAS Group Annual Report 2011” side 27-29 
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selskaber, der tilbyder et standardiseret produkt i form af flysæder med lidt eller ingen gratis service 

udover det absolut minimale. LCCs ruter er til destinationer med høje passagergennemstrømninger, 

som fx London, Paris, Rom etc. LCC-selskaberne formår altså at holde billetpriserne nede ved 

hovedsageligt at flyve til populære destinationer, og alt udover selve billetten skal betales separat. SAS 

har forskellige klasser at tilbyde kunder. I forsøget på at kapre nogle af LCC passagererne, har man hos 

SAS valgt, at Economy minder om LCC billetten ved, at der er nogle former for service, man skal betale 

for (f.x. ændringer af billet efter 24 timer, mad ombord), mens man har bibeholdt andre servicer, som 

LCC-selskaberne tager ekstra gebyrer for som for eksempel incheckning af bagage, valg af sæde mv. 

Ud over at markedsandelene er faldet, er totalantallet af passagerer i SAS Group faldet de seneste år, 

hvilket fremgår i nedenstående figur (her skal man huske at SAS har valgt at frasælge områder af 

virksomheden).  

   
Figur 10: Passenger Load Factor og antal passagerer i SAS

23
  

                                                           
23 Kilde: egen tilvirkning baseret på SAS Group Annual Report 2009 og 2011 
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Strategisk analyse 

Når man skal lave en virksomhedsbedømmelse, er det vigtigt at vide hvilke forhold i selskabet og dets 

omverden, der har indvirkning på selskabets strategiske beslutninger og finansielle præstation og 

dermed værdi for ejerne. Det gælder både forhold, selskabet selv direkte kan påvirke, men også de 

forhold selskabet enten ikke kan påvirke eller kun kan påvirke indirekte. SAS bruger en del kræfter på 

at lave lobbyarbejde vedrørende politiske beslutninger. En af grundene til at en strategisk analyse af 

omverdenen er vigtig i forhold til en værdiansættelse er, at man bliver nødt til at finde ud af, hvad der 

kan påvirke selskabet både positivt og negativt dvs. ikke-finansielle value-drivers, når man senere skal 

budgettere til brug for værdiansættelsen.  

I første del af den strategiske analyse vil fokus være på omverdenen på samfundsniveau, og 

hovedsagligt de faktorer SAS ikke kan påvirke, hvoraf nogle dog indirekte. Denne omverdens-analyse 

vil blive udført ved hjælp af PESTEL-modellen. 

Anden del af analysen vil se på branchen og dens udfordringer. Til denne del vil Porter’s Five Forces 

blive brugt. 

Derudover vil SAS’ ressourcer og kompetencer kort blive analyseret samt givet en vurdering af hvor i 

Vernons livscyklusteori SAS’ produkter befinder sig.  

Gennemgangen af SAS’ interne og eksterne miljø vil munde ud i en SWOT-analyse. 

PESTEL – en analyse af SAS’ makroøkonomiske omverden. 
SAS opererer mange steder i verden i og med, at de har egne flyruter til over 127 destinationer i 

Europa, Asien og USA, derudover har SAS sammen med partnerne i Star Alliance over 21.000 daglige 

afgange til 181 lande24. SAS indtægter kommer altså fra mange forskellige lande, specielt nu hvor man 

ikke længere skal have afrejse fra et skandinavisk land, som man skulle før i tiden. Når det er sagt, har 

SAS langt de fleste indtægter fra Skandinavien. I 2011 kom 73 % af passager-indtægterne fra 

Skandinavien, 4 % fra Finland, 1 % fra de baltiske lande og de resterende 22 % fra resten af verden25. 

Da størstedelen af passagerindtægterne kommer fra de skandinaviske lande, vil analysens fokus være 

på Skandinavien. 

Politiske faktorer: 

Den måde, hvorpå de politiske faktorer kan spille direkte ind i forhold til SAS, er hovedsageligt, hvis 

man vælger at ændre i skatter og afgifter til staten. Der er mange forskellige former for skatter, afgifter 

og gebyrer på flybilletter. Det kan være svært at gennemskue, hvad man betaler for hos det ene 

selskab og ikke hos det andet26. Hos SAS er afgifterne specificeret, så man kan se hvor meget af 

billetprisen, der bliver brugt til hver type skat, afgift eller gebyr, men præcis, hvad de dækker, er stadig 

svært at gennemskue.  En ting er sikkert; en stor del af prisen på en flybillet er skatter og afgifter af 

den ene eller anden art. SAS og industrien ser det som et problem, at skatter og afgifter til staten er 
                                                           
24

 “SAS Group Annual Report & Sustainability Report 2010”, side 20 og 31 
25

 ”SAS Group Annual Report 2011 with sustainability overview” side 25 
26

 ”Forskellig skat på flybilletten” d. 9. april 2005 af Jan Hedegaard  
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vokset gennem årene. I 2008 udgjorde afgifter til staten i gennemsnit 17,5 % af billetprisen, mens tallet 

i 2011 var vokset til 20,5 % 27.  

Flybrændstof er meget forurenende, og det bliver blandt andet derfor jævnligt taget op til overvejelser, 

om der skal pålægges afgifter eller en anden form for miljøafgift på brændstoffet til passagerflyvninger. 

For eksempel blev det i Danmark hen over sommeren 2011 diskuteret i medierne, om en eventuel 

flyafgift på 75 kr. skulle pålægges alle afrejsende fra Danmark. S og SF ville på daværende tidspunkt 

gerne have, at afgiften blev indført. Baggrunden for forslaget var antageligt, at de to partier gerne ville 

begrænse forureningen og hellere så den kollektive bus- og togtrafik blive brugt, hvor det var muligt. 

Forslaget blev mødt af meget modstand, da man mente, at flyselskaberne, der i forvejen er presset, 

ville komme til at lide endnu mere, og at afgiften ville skabe problemer for ”Udkantsdanmark”. 

Afgiften kom ikke med i regeringsgrundlaget28, og der har ikke været meget debat om denne ekstra 

flyafgift siden. Dog må man forvente, at der kommer en debat igen vedrørende en miljøafgift på 

flyrejser i den ene eller anden afskygning. 

Efter 11. september 2001 er der blevet indført meget skrappere sikkerhedstjek af både personale og 

passagerer. Det øgede tjek er en yderligere udgift for luftfartselskaberne, da de betaler pr. passager, 

der skal tjekkes. Hvis man finder ud af, at der skal yderligere sikkerhedstjek end de, der eksisterer pt., 

vil der højst sandsynligt komme en afgiftsforøgelse, som luftfartselskaberne og dermed passageren vil 

komme til at betale. Det kunne påvirke den generelle efterspørgsel på flybilletter negativt.  

Politiske faktorer, der indirekte kan påvirke rentabiliteten i SAS, er for eksempel, hvis regeringen 

ændrer på skattesatser eller indfører nye beskatninger/tilskud. Hvis man forestiller sig, at der for 

eksempel blev gennemført en markant ændring i boligbeskatningen, så gennemsnitsfamilier med 

ejerbolig fik en lavere disponibel indkomst, kunne det have en negativ effekt på rejseaktiviteten. Der er 

således mange måder, hvorpå de politiske valg kan have indflydelse på indtjeningen. 

Økonomiske faktorer 

Generelle makroøkonomiske forhold 

Den makroøkonomiske prognose for verdensøkonomien jf. OECD er ikke positiv. Der er et stadigt lavt 

niveau i væksten i de fleste udviklede økonomier bortset fra Europa, som har en mild recession, og der 

er generelt stor arbejdsløshed i de udviklede lande. Lande med vækstøkonomier vokser stadig, dog 

med en mindre takt og bliver påvirkede af den manglende efterspørgsel fra udviklede lande. I Europa 

er der yderligere problemer med Euroen, og spekulationerne om et eventuelt sammenbrud af valutaen 

bidrager selvfølgelig ikke positivt til den økonomiske situation29.  

Som nævnt tidligere stammer 73 % af SAS salg fra Skandinavien, hvorfor det er naturligt hovedsageligt 

at fokusere på disse lande. Nedenfor ses en tabel, der kort summerer den makroøkonomiske udvikling 

og prognose i Danmark, Sverige og Norge på udvalgte nøgletal. 

                                                           
27

 ”SAS Group Annual Report 2011 with sustainability overview” side 31 
28 ”Flyafgift kommer ikke på vingerne” af Ritzau d. 3. oktober 2011. 
29

 OECD Economic Outlook, November 2011 http://www.oecd.org/dataoecd/2/7/49112938.pdf  

http://www.oecd.org/dataoecd/2/7/49112938.pdf
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1) procentvis ændring fra forrige år 
2) procent af arbejdsstyrken 
Tabel 1: Udvalgte makroøkonomiske nøgletal i Danmark, Sverige og Norge

30
  

I Danmark har der de seneste år været problemer med arbejdsløshed og vækst trods store 

investeringer fra det offentlige og et lavt renteniveau. Som det fremgår af tabellen, er arbejdsløsheden 

steget fra et historisk lavt 3,2 % af arbejdsstyrken i 2008 til 7,2 % i 2011. Udviklingen i BNP er ligeledes 

på et lavt niveau med forventninger om at falde yderligere i 2012 for derefter at stige i 2013. Forbruget 

forventes at stige en smule, men udviklingen har også her været svag de sidste år, så alt i alt er 

forbruget stadig på et meget lavt niveau i forhold til tidligere. Inflationen eller forbrugerprisindekset 

forventes at falde knapt et procentpoint. Som nævnt ovenfor, er der ikke udsigt til globale 

forbedringer af økonomien, hvorfor man heller ikke kan forvente stigninger i den danske eksport, som 

derved kunne påvirke den danske økonomi og arbejdsløshed positivt. Alt i alt ser det ikke ud til, at det 

er de makroøkonomiske forhold i Danmark, SAS skal stille store forventninger til. 

Arbejdsløsheden forventes at stagnere i Sverige i 2012 og blive på det relativt høje niveau omkring 7 %, 

men Sverige har altid haft et højere niveau af arbejdsløse end Danmark, således var arbejdsløsheden 

fra 1998 til 2008 på gennemsnitligt 7,1 %31. Sverige har haft et godt privatforbrug trods den globale 

krise, men det forventes, at udviklingen vil falde i 2012 for derefter at stige til 2 % i 2013. Udviklingen i 

BNP i Sverige i 2010 og 2011 var meget positiv i forhold til tidligere år. Det forventes dog ikke, at 

udviklingen vil fortsætte i 2012 og 2013, igen på grund af den manglende globale vækst og dermed 

efterspørgsel. Inflationen forventes at være afdæmpet og på et nogenlunde stabilt niveau i 2012 og 

2013. Selv om det heller ikke ser ud til, at Sverige kommer til at have forbrugsfest lige foreløbigt, ser 

forventningerne til fremtiden bedre ud end for Danmark. Det er positivt i forhold til SAS, der henter 

den største procentdel af sine indtægter i Sverige.  

                                                           
30 Egen tilvirkning på baggrund af tal fra OECD Economic Outlook November 2011 

 
31

 OECD Economic Outlook, November 2011 
http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34109_20347538_1_1_1_1,00.html  

Danmark

Actual Forecast

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Forbruger prisindeks (1) 3,4              1,3              2,3              2,7              1,8              1,8              

Udvikling i BNP (1) (1,1)             (5,2)             1,7              1,1              0,7              1,4              

Real private consumption expenditure (1) (0,6)             (4,5)             2,3              (0,4)             0,6              1,8              

Arbejdsløshed (2) 3,2              5,9              7,2              7,2              7,2              7,0              

Sverige

Actual Forecast

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Forbruger prisindeks (1) 3,4              (0,5)             1,2              2,9              1,1              1,4              

Udvikling i BNP (1) (0,8)             (5,1)             5,4              4,1              1,3              2,3              

Real private consumption expenditure (1) (0,1)             (0,3)             3,6              2,2              0,9              2,0              

Arbejdsløshed (2) 6,2              8,3              8,4              7,5              7,5              7,0              

Norge

Actual Forecast

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Forbruger prisindeks (1) 3,8              2,2              2,4              1,5              1,9              1,8              

Udvikling i BNP (1) 0,7              (1,7)             0,3              1,5              2,0              2,7              

Real private consumption expenditure (1) 1,6              0,2              3,7              2,8              2,7              3,9              

Arbejdsløshed (2) 2,6              3,2              3,6              3,2              3,2              3,2              

http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34109_20347538_1_1_1_1,00.html
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Norge adskiller sig lidt fra Danmark og Sverige, idet Norge ikke har været ramt på samme måde under 

finanskrisen. Norge har som bekendt olien, der kan trækkes på i krisetider. Det viser sig blandt andet i 

den stabile arbejdsløshedsprocent på omkring 3,5 % igennem de sidste 15 år. Arbejdsløsheden faldt 

endog til 3,2 % i 2011, og den forventes at blive på dette niveau. Ifølge det norske finansdepartement 

blev der i 2009 brugt 130 mia. NOK fra olieindtjeninger på at sikre arbejdspladser samt tilbyde flere 

studiepladser32. Inflationen forventes at ligge på et nogenlunde stabilt niveau på omkring 2 %. 

Privatforbruget forventes at stige med samme takt som i 2011, og i 2013 forventes det at accelerere 

noget. BNP havde et år i 2009 med negativ vækst ellers har væksten været moderat positiv. I Norge 

kan man således heller ikke forvente, at SAS på baggrund af makroøkonomien vil få en markant vækst. 

Summa summarum, makroøkonomien ser hverken positiv ud i Skandinavien eller i resten af verden. 

SAS skal altså ikke regne med at opnå øget omsætning på den baggrund.  

Luftfart – en konjunkturfølsom branche 

Luftfartsindustrien er konjunkturfølsom33, og derfor skal der generel økonomisk vækst til, for at 

industrien kan blomstre. Der er finansiel krise over det meste af verdenen, hvilket både påvirker 

privates efterspørgsel af flyrejser samt forretningsrejsendes efterspørgsel, da både private og 

virksomheder er særdeles omkostningsbevidste.  

Det, der gør en lavkonjunktur til mere end et efterspørgselsproblem for SAS, er at selskabet har meget 

høje faste omkostninger. I 2011 udgjorde lønomkostningerne, leasingomkostninger, afskrivninger, 

amortisering og nedskrivninger, som alle må anses at være relativt faste omkostninger, ca. 42 % af de 

samlede driftsomkostninger 34. Dertil skal nævnes, at selv om et fly kun er halvt fyldt med passagerer, 

koster det stort set det samme at sende i luften. Så hvis indtægten på en flyvning er halveret, skal der 

stadig bruges tæt på fulde omkostninger på brændstof, der som nævnt er en stor post (udgør 20,2 % af 

SAS samlede omkostninger35). Så alt i alt er omkostningerne ved at drive luftfartvirksomhed meget lidt 

variable.  

Fokus hos SAS for at imødegå konjunkturændringer er ifølge årsrapporten 2011 blandt andet på at 

minimere faste omkostninger til personale, hvilket bliver eksekveret igennem kollektive 

overenskomster med faglige organisationer om en samlet nedgang i omkostningerne til 

kabinepersonalet på 1 mia. SEK over de næste 2 år og en reduktion i antallet af medarbejdere i 

administrationen svarende til 300 fuldtidsansatte36. Derudover har SAS bestilt 30 nye ”Airbus A320 

family” fly, der er billigere at servicere og bruger 10-15 % mindre brændstof end nuværende fly37.  

                                                           
32

 Norske regering: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/pressesenter/pressemeldinger/2009/finanskrisen-rammer-
norge-mindre-enn-and.html?id=561745  
33

 ”Global Airlines – competitions in a transnational industry” af Hanlon Pat, side 12 
34

 Beregnet ud fra PL side 52 I ”SAS Group Annual Report 2011 with sustainability overview”  
35

 ”SAS Group Annual Report 2011 with sustainability overview” side 46 
36

  ”SAS Group Annual Report 2011 with sustainability overview” side 18 
37

 ”SAS Group Annual Report 2011 with sustainability overview” side 43 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/pressesenter/pressemeldinger/2009/finanskrisen-rammer-norge-mindre-enn-and.html?id=561745
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/pressesenter/pressemeldinger/2009/finanskrisen-rammer-norge-mindre-enn-and.html?id=561745
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Valutakurser 

SAS opgør sit regnskab i svenske kroner, men kun ca. en fjerdedel af indtægterne og en femtedel af 

omkostningerne stammer fra transaktioner i svenske kroner. Derfor er koncernens resultat udsat for 

en betydelig påvirkning af valutakurser. Den svenske krone er blevet stærkere igennem 2011, hvilket 

vil sige, at SAS taber på indtægterne i fremmed valuta og vinder på omkostningerne i fremmed valuta. I 

2011 udgjorde nettoeffekten af kursreguleringer en indtægt på MSEK 1.929, mens effekten i 2010 var 

et tab på MSEK 1.278. Som det er nævnt ovenfor under gennemgangen af makroøkonomiske forhold, 

ser det umiddelbart ud til, at Sverige kommer til at klare sig nogenlunde over de næste 2 år, men da 

det er meget vanskeligt at forudse valuta, vil der ikke blive forsøgt herpå, og ved budgetteringen vil der 

blive regnet med en gennemsnitlig nuleffekt af valutaudsvingene. 

Brændstofpriser  

Flybrændstof er en af kerne-ingredienserne i flyindustrien. Uden den kan flyselskaberne ikke eksistere. 

SAS bruger en del ressourcer på at finde alternativer til det traditionelle flybrændstof, men det er 

stadig på tegnebrættet. Man håber imidlertid at kunne indgå en aftale i 2012 om at forsøge at udvikle 

et alternativ til flybrændstoffet, som vi kender det i dag. Som allerede nævnt ovenfor, bliver ca. 20 % af 

omkostningerne brugt på flybrændstof. Det har derfor store indvirkninger på resultatet, hvis priserne 

på flybrændstoffet går op eller ned. I august 2008 var prisen på sit hidtil højeste med 180 USD pr. 

tønde, mens den i dag er på knap 140 USD, altså en forskel på ca. 22 %. Som det fremgår af 

nedenstående figur, har prisen igennem 2011 svinget mellem 120 USD og 140 USD pr. tønde. SAS har 

en politik om at hedge flybrændstoffet op til 18 måneder før forventet brug. I 2012 er der ved 

regnskabsaflæggelsen for 2011 hedget mellem 47 % og 60 % af det forventede behov i 201238. Derfor 

er omkostningerne til brændstoffet mere kontrolleret og ikke så påvirkelige af dagsprisen på 

flybrændstoffet, som uden hedging. 

 
Figur 11: Jet Fuel og olie priser

39  
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 “SAS Group Annual Report 2011 with sustainability overview” side 34 
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 IATA (http://www.iata.org/whatwedo/economics/fuel_monitor/Pages/price_development.aspx) 

http://www.iata.org/whatwedo/economics/fuel_monitor/Pages/price_development.aspx
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Andet 

Her skal det kort nævnes, at mange virksomheder er blevet mere og mere omkostningsbevidste under 

den finansielle krise. Det er derfor mere udbredt, at man som forretningsrejsende rejser på Economy 

eller Economy Extra end det var tidligere. Eller at man slet ikke rejser, men afholder møder via 

elektroniske medier40. Dette er ikke godt for SAS, der hellere så forretningsrejsende på Business Class, 

hvor indtægterne er langt større.  

Sociale faktorer 

Under sociale faktorer hører ændringer i forbrugsvaner, livsstil, mode, trends mv. 
41

. I perioder er det mere 

moderne at rejse end i andre og det bliver derfor prioriteret højere hos forbrugeren end andre 

forbrugsvarer.  

Ifølge The International Air Transport Association, kaldet IATA, vil der ske en stor positiv udvikling i antallet 

af passagerer. På globalt plan regner organisationen med, at antallet af passagerer vil stige med knap 50 % 

fra 2010 til 2020. I stigningen regner man med, at 77 % kommer fra fritidsrejsende, og de resterende 23 % 

fra forretningsrejsende. Her skal det bemærkes, at der er tale om globale tal, og der forekommer regionale 

forskelle. I den nordiske region (rejser til, fra og mellem landene i regionen) regner man med en stigning i 

omsætningen fra 110 mia. SEK til 170 mia. SEK42 i 2020.  

Den positive udvikling i passagerantallet stemmer godt overens med en rapport udarbejdet af det 

svenske fremtidsforskningsinstitut Kairos Future International og Ducoral Vaccine (vaccine til rejsende 

til lande med risiko for kolera) baseret på hovedsagligt skandinaviske respondenter. Rapporten peger 

på, at fritidsrejser vil stige markant og til et højere niveau end før finanskrisen, hvilket ifølge rapporten 

blandt andet skyldes, at man har holdt igen med forbruget og nu vil tage revanche43. 

Hvis man ser på IATAs Airline Business Confidence Index, der bygger på industriens egne forventninger, 

er der ingen optimisme i relation til passagertallene for 2012. Forventningerne er på samme niveau 

som i 2009. Det skyldes både faktiske resultater for de sidste måneder (december 2011 - januar 2012) 

og den fortsatte finansielle krise, der stadig påvirker passagerantallet negativt44. 

Det er vigtigt for luftfartsindustrien, at folk fortsat gerne vil være piloter, stewardesser, ingeniører mv., 

så der fortsat er kvalificerede at ansætte. Her kan sociale faktorer også spille ind, da der altid vil være 

professioner, der i perioder er mere populære end andre. De store flyselskaber som SAS uddanner selv 

deres kabinepersonale, så man skal altså ansættes hos dem for at få uddannelsen. Der er pt. ikke 

mangel på arbejdskraft, og sidst SAS søgte piloter til 70 fuldtidsstillinger, fik de over 2.000 ansøgere45. 

Teknologiske faktorer 

I forhold til forretningsrejsende har luftfartbranchen på nogle punkter haft det svært og kan komme til 

at lide yderligere under den teknologiske udvikling. For nogle årtier tilbage var der ikke mange 
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”The Five Competitive Forces That Shape Strategy” af Porter, Michael E., side 31 
41

 ”Strategisk regnskabsanalyse” af Elling, Jens O. mfl. side 44. 
42

 ”SAS Group Annual Report 2011 with sustainability overview” side 10-11 
43

 “Rejsetrends 2010” af Gitte Holtze  
44

 IATA: “Airline Business Confidence Index” januar 2012   
45

 ”2.000 piloter søgte ind til SAS” d. 14. oktober 2011 af Ejvind Olesen 
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videokonferencemøder, og de der var, virkede ofte ikke optimalt. Man rejste for at afholde møder. Det 

gør forretningsfolk stadig, men nogle fysiske møder er blevet afløst af videokonferencemøder og e-

mails. Der er for flyindustrien udsigter til, at fritidsrejsende vil udgøre en større og større del af 

passagererne. IATA forventer, at i 2020 vil 31 % være forretningsrejsende, hvor det i dag er 36 %46. Det 

er en af baggrundene for, at SAS med 4Excellence udvider sin strategi til også at have stort fokus på 

fritidsrejsende.  

Nye fly er længe om at blive udviklet og produceret, men teknologien i dem ændrer sig også markant. 

En meget mærkbar udvikling af flyene er, at de nyeste typer bruger 10-15 % mindre brændstof end de 

ældre fly. Norwegian har bestilt 220 nye fly, de første til levering i 2016 og de sidste i 2020 47.  Dette 

kan risikere at blive et stort problem for SAS, der har en flyflåde, der er relativ gammel (flyene er 10-12 

år i gennemsnit48), og der er ikke mange penge i kassen til brug for nye fly. SAS har dog som nævnt 

bestilt 30 nye fly til levering fra anden halvdel af 2016 frem til 2019 med option på yderligere 11 fly. 

Derudover har SAS leaset 25 fly, der ligeledes skulle være brændstofbesparende49. For at SAS skal 

kunne konkurrere på prisen, skal de i gennemsnit hente de meromkostninger, de har til brændstof i 

forhold til andre flyselskaber som for eksempel Norwegian andet sted, hvor Norwegian ikke er lige så 

gode til at spare som SAS. Det bliver en stor udfordring for den i forvejen pressede SAS-koncern.  

Miljømæssige faktorer 

De måder, miljømæssige faktorer kan spille en faktor for SAS’ fremtidige indtjeningsmuligheder, er 

hovedsagligt via nye skatter og afgifter på brændstof pga. luftforureningen, eller ved en uforudsigelig 

vejrsituation. 

Som nævnt under Politiske Faktorer, bliver det regelmæssigt drøftet, hvorvidt man skal indføre 

merafgift på flybrændstoffet eller en miljøafgift af en slags, da flybrændstof er meget forurenende. 

Sidst var i efteråret 2011, hvor man diskuterede en miljøafgift, der ville indbringe den danske stat en 

indtægt på ca. MDKK 70050. Afgiften endte dog, som nævnt, med ikke at være del af 

regeringsgrundlaget. Det er nok ikke til at undgå, at der på et tidspunkt kommer en sådan afgift, men 

hvornår er svært at forudsige.  

Hvert år vil der være aflysninger af flyvninger pga. uforudsigelige vejrforhold som for eksempel 

snestorm. Det er normalt og ikke en engangsomkostning, men en tilbagevendende omkostning. Der 

kan dog forekomme ekstreme klimaforhold, som man ikke påregner i ”business as usual”. Askeskyen i 

2010, der opstod på Island, men påvirkede luftrummet over store dele af verden, står meget klart i 

erindringen, ikke mindst hos SAS. Det er estimeret, at den kostede SAS gruppen omkring MSEK 70051. 

Denne situation var meget uheldig for alle implicerede, men også en situation, det er usandsynligt vil 

forekomme ofte i så stort et omfang. Derfor vil der ikke blive taget højde for en situation i samme 
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 ”SAS’ position truet” af Jens Erik Rasmussen i Jyllands-Posten. 
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 ”SAS styrer mod krise med langdistancefly” d. 7. februar 2012 af Søren Springborg 
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omfang i budgettering af fremtidige indtægter. Dog vil der blive budgetteret med et mindre årligt 

beløb til ”uforudsete” engangsomkostninger.  

Lovmæssige omstændigheder 

Det er klart, at der kan være en del betydende forhold, der kunne placeres såvel under politiske som 

lovmæssige faktorer. 

Fagforeninger og deres virke betyder også meget for SAS. Historisk set har der ofte været konflikter 

mellem flypersonalet og ledelsen, hvilket bl.a. har givet sig udtryk i strejker, som har kostet selskabet 

dyrt. Rickard Gustafson oplever dog ikke den udbredte utilfredshed, som ofte bliver fremstillet i 

medierne, som han udtrykker det i et interview med Berlingske Tidende: 

 ”Jeg vil bare nå at sige, at jeg virkelig håber, I vil lade være med at gå hjem og skrive endnu en 
konflikthistorie om SAS og det genstridige kabinepersonale. Vi står altså slet ikke så langt fra hinanden, 
som det er blevet fremstillet i medierne.”52 
 
I forbindelse med 4Excellence strategien skal der bl.a. reduceres på omkostningerne til 

kabinepersonalet. Samlet skal der spares 1 milliard SEK over de næste to år, hvilket SAS og 34 faglige 

organisationer er blevet enige om via kollektive overenskomster. Der er blot CAU, Cabin Attendants 

Union, der er den faglige organisation for det danske kabinepersonale i SAS53, der endnu ikke har 

tilsluttet sig aftaleenigheden54.  

Delkonklusion på omverdenen 

Efter ovenstående gennemgang af omverdenens betydning for værdiansættelsen af SAS står det klart, 

at der ikke sker en udvikling i omverdenen, der kommer til at redde SAS alene. 

Der er ingen af de politiske eller lovmæssige omstændigheder, der her og nu markant vil kunne påvirke 

SAS’ økonomi positivt. Tværtimod kan det komme på tale igen at indføre flere miljøafgifter på grund af 

forureningen fra brændstoffet. Når SES II bliver gennemført, kan det dog komme til at betyde et noget 

lavere brændstofforbrug.  

De makroøkonomiske forhold er stadig præget af den finansielle krise, hvilket har betydning for både 

virksomheder og privates rejseaktivitet. Der er ingen umiddelbare tegn på væsentlig forbedring i 

makroøkonomien inden for de nærmeste år. 

Teknologisk set er der kommet bedre og mere energibesparende flytyper end dem SAS har, men nye 

fly koster som bekendt dyrt og spørgsmålet er, om SAS har kapital til at følge med konkurrenterne på 

dette område.  

Det mest positive der at sige på baggrund af omverdenens-analysen er, at de sociale tendenser peger 

på, at kunderne har lysten til at rejse, og at IATA vurderer en voldsom vækst i passagerantallet over de 

næste knap 10 år. Industrien selv vurderer dog, at denne vækst ikke ligger inden for de nærmeste år. 
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 “Kriseleder” Berlingske Tidende side 6, d. 26. februar 2012 af Søren Springborg og Laurits Harmer Lassen 
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Porter’s Five Forces – en analyse af branchen 

Trusler fra potentielle konkurrenter 

Hvis nye konkurrenter har let ved at komme ind i branchen og dermed tage markedsandele fra 

eksisterende virksomheder, lægger det pres på omkostninger og prisniveau. Når truslen om nye 

konkurrenter er høj, bliver eksisterende virksomheder i branchen nødt til at holde deres priser nede, 

og derved er der generelt lav rentabilitet i brancher med realistiske trusler fra potentielle konkurrenter. 

Michael Porter opererer med syv forskellige nøgleadgangsbarrierer. Kun de adgangsbarrierer, der 

findes relevante, vil blive gennemgået i det efterfølgende. 

Kapitalbehov 

Behovet for kapital er stort, hvis man ønsker at operere i luftfartsbranchen. I SAS’ årsrapport fra 2011 

fremgår det, at man i starten af 2011 har indgået leasing med en løbetid på 9-10 år på 13 store fly med 

en kapacitet på mellem 120 og 264 passagerer. I 2011 er de leasede fly bogført til MSEK 4.062 eller 

MSEK 312 pr. fly, et eksempel på, at det kræver en vis position kapital for at gå ind i branchen. Michael 

Porter mener dog, at man ikke skal overvurdere kapitalkravets barrierestyrke mod potentielle 

konkurrenter. Han påpeger, at hvis der er forventninger om høje stabile afkast, vil der også være 

investorer. Porter skriver specifikt: ”For aspiring air carriers, for instance, financing is available to 

purchase expensive aircraft because of their high resale value, one reason why there have been 

numerous new airlines in almost every region”55.  

“Slots” 

En adgangsbarriere er slots i de store europæiske lufthavne. Slots er adgangen til en gate, 

bagagehåndtering, sikkerhedscheck mv. Det er muligt selv i de største lufthavne at få et slot, men 

tidspunktet på dagen vil ikke være attraktivt, da de attraktive tidspunkter er taget af etablerede 

flyselskaber. Man bruger et princip kaldet ”grandfather rights”, hvor ”etablerede flyselskaber kan 

beholde deres slots på ubestemt tid, hvis de udnytter deres slots mindst 80 % af tiden”56 gennem et år. 

Det vil sige, at der er en ulige fordeling af attraktive tidspunkter på dagen, og at et nystartet selskab vil 

have relativt vanskeligt ved at opnå adgang til gode afgangs- og landingstidspunkter. Dette problem 

kan man også se i og med at LCC-selskaber i højere grad benytter sekundære lufthavne ved store byer. 

For eksempel flyver easyJet fra København til Gatwick og Stansted i London, Norwegian flyver til 

Gatwick, og AirBerlin flyver til Stansted57. En del passagerer vil foretrække de største lufthavne, da de 

alt andet lige er bedre placeret i forhold til byerne og har flere afgange. Hvis man skal videre fra 

London, er der større sandsynlighed for, at det næste fly er fra Heathrow, og ikke fra Stansted eller 

Gatwick.  Slots’ene er dermed en indgangsbarriere for potentielle konkurrenter, da de altså i et vist 

omfang bliver nødt til at benytte sekundære lufthavne. 
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Bonusprogrammer 

Bonusprogrammerne som for eksempel StarAlliance kan til dels fungere som en adgangsbarriere, da 

frequent flyers-passagerer i nogen grad vil foretrække at bruge et medlemsflyselskab for at opnå 

bonuspoint. Dermed vil det være sværere for et nyt selskab at komme ind på markedet. For eksempel 

er det i Norge forbudt at benytte loyalitetsprogrammer overfor flypassagerer, dvs. at man ikke kan 

optjene EuroBonuspoint på norske indenrigsflyvninger. Der har været forbud siden 2002. Det norske 

konkurrencetilsyn har imidlertid i februar 2012 anbefalet, at man genindfører bonuspointsystement, 

men blot på de tre største indenrigsruter i Norge. Begrundelsen herfor er at konkurrencetilsynet 

vurderer, at konkurrencen nu er så robust, at den kan bære et loyalitetsprogram. Der er stadig forbud 

på alle andre indenrigsflyvninger58.  

De juridiske adgangsbarrierer er blevet mindre de seneste år, da markedet er blevet mere og mere 

liberaliseret. Der er dog stadig pålagt flyselskaberne meget kontrol og myndighederne stiller høje krav 

til sikkerheden.  

Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Alle virksomheder har leverandører enten i form af et fysisk produkt og/eller en service. Leverandører 

kan altså være alt fra leverandøren af jern til arbejdskraft. Magtfulde leverandører kan tage en stor del 

af rentabiliteten ud af en branche. Normalt siger man, at leverandørernes forhandlingsstyrke er høj, 

når der er få leverandører, leverandøren er uafhængig af branchen, substituerende produkter ikke 

findes, eller omkostningerne ved at ændre produktionen til et substituerende produkt er høje59. 

Luftfartsbranchen er stærkt afhængig af personale, specielt piloter, flyproducenter, lufthavne og 

flybrændstof.  

Flyproducenter 

Flybranchen er afhængig af flyproducenter til at levere nye fly og reservedele til eksisterende fly. Der 

findes relativt få større producenter af fly til brug for passagertransport i verden. I dag er det i de 

nordiske lande hovedsagligt kun Airbus, Boeing og Bombardier, man bruger til nye passagerfly til 

kommercielt brug. Der er altså få leverandører af flyene, men der er trods alt mere end én, og 

leverandørerne er selvfølgelig interesseret i, at flyselskaberne køber flyene hos dem. Som med andre 

indkøb må det gælde, at jo større en ordre desto større forhandlingsstyrke har man som kunde. Da 

Norwegian for eksempel afgav en ordre hos Boeing og Airbus på henholdsvis 122 og 100 fly med 

optioner på yderligere 150 fly, må de have haft en vis forhandlingsstyrke fremfor ved køb af et par 

enkle fly.  

Selvom der er relativt få leverandører, skal man gøre sig klart, at leverandørerne også er dybt 

afhængige af de kommercielle luftfartsselskaber. Boeing producerer også andre produkter end blot fly 
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til kommerciel luftfart, men det er en stor del af deres forretning. I 2011 udgjorde denne del af Boeings 

forretning lige knap 53 % af den samlede omsætning og tæt på 60 % af det operationelle overskud60.  

SAS ønsker at harmonisere sin flyflåde, og har, som tidligere nævnt i opgaven, bestilt 30 nye fly hos 

Airbus til levering i 2016-201961. En harmonisering burde også betyde lavere vedligeholdelses- og 

oplæringsomkostninger (af personale). Ryanair operer for eksempel pt. kun med Boeing 737-800 fly, 

hvilket gør, at de kan holde ovennævnte omkostninger relativt nede, og ifølge Ryanair selv har de også 

fået en god aftale med Boeing vedrørende køb af nye fly og reservedele62. 

Branchen skal løbende have nye fly, og der findes ikke noget substituerende produkt. Der er relativt få 

producenter, som omvendt også er afhængige af flyselskaberne. Det er dyrt for flyselskaberne at skifte 

til andre leverandører, da reservedele og kendskab til nye fly skal opdateres. Samlet vurderes 

flyproducenterne at have en høj forhandlingsstyrke i forhold til branchen. 

Medarbejdere 

Et ”produkt”, flyselskaberne er afhængige af, er piloter. Flyselskaberne er også afhængige af 

stewardesser, men deres uddannelse er kortere, og mange kan kvalificere sig til den. Dog kan 

stewardfunktionen ikke negligeres, da deres erfaring og serviceniveau i høj grad spiller ind på 

passagerernes oplevelse af produktet (flyrejsen). Michael Porter nævner, at piloter ikke kan 

substitueres, og de derfor har en god forhandlingsstyrke. Desuden spiller fagforeninger en rolle. Selv i 

perioder med høj arbejdsløshed blandt piloter, har flyselskaberne alligevel ikke kunne presse dem på 

prisen (lønomkostningerne), på grund af fagforeninger og truslen om arbejdsnedlæggelser.    

SAS arbejder igennem 4Excellence på at have den bedste og mest tilfredse medarbejderstab. Som 

nævnt under strategien i virksomhedsprofilafsnittet, er det fjerde ben i 4Excellence People Excellence, 

hvor man i SAS vil fokusere på ledelse, talent- og udviklingsmanagement samt forsøge at forbedre 

kommunikationen mellem de organisatoriske dele. Målet er at blive blandt top 5-arbejdsgivere i den 

nordiske transportsektor63. 

Man arbejder altså aktivt i SAS på at forbedre forholdet til de ansatte, derudover er der som nævnt 

indgået aftaler med fagforeninger om en omkostningsreduktion til kabinepersonale på 1 mia. SEK over 

de næste 2 år. Så i relation til SAS vurderes medarbejdernes forhandlingsstyrke pt. at være medium. 

Lufthavne 

Luftfartselskaberne er afhængige af lufthavnene for at kunne udbyde flyrejser. Hvis et selskab ønsker 

at flyve til en bestemt destination, er det afhængigt af at kunne bruge en nærliggende lufthavn. Det er 

kun de større byer, der har mere end en lufthavn, hvorfor der ofte ikke er noget alternativ til en 

lufthavn, ud over ikke at flyve til destinationen. Det vurderes på baggrund af ovenstående, at 

lufthavnenes forhandlingsstyrke er høj. 
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Flybrændstof 

Brændstoffet er nødvendigt for branchen, ligesom mange andre brancher er dybt afhængige af olie i 

den ene eller anden form. Se afsnittet under PESTEL. Priserne bliver dannet ud fra mange parametre, 

og mig bekendt ikke forhandlet afhængigt af aftager. Derfor vil der ikke blive gennemgået yderligere 

om brændstofleverandørens forhandlingsstyrke. 

Kundernes forhandlingsstyrke 

Normalt siger man, at kundernes forhandlingsstyrke er stærk, når de har følgende karakteristika: få 

kunder, der foretager store køb, kunderne kan ofte let skifte leverandør, produkterne fra de forskellige 

leverandører er ikke differentierede, og køberne er meget prisfølsomme64. Passagerer på flyrejser 

opfylder nogle af disse karakteristika ved blandt andet let at kunne skifte leverandører, langt de fleste 

kunder er meget prisfølsomme og produkterne minder i relativ høj grad om hinanden. 

Der er igennem de sidste årtier kommet mange udbydere af flyrejser, hvilket vil sige, at der er stor 

konkurrence imellem flyselskaberne. Konkurrencesituationen vil blive gennemgået nedenfor 

under ”Intensiteten blandt eksisterende konkurrenter”. Det skal alligevel nævnes her, at der oftest er 

mere end en udbyder på en flyrute, hvorfor kunderne har flere produkter at vælge mellem. Desuden 

kan kunderne vælge en anden transportform end fly, så som for eksempel en kombination af bil og 

biltog på ferien sydpå. 

Mange kunder er prisfølsomme, da det for de fleste, både private og virksomheder, betragtes som en 

relativ stor omkostning at tage et fly. Derfor bliver selskaberne nødt til at differentiere på tidspunkter 

og service både før, under og efter flyrejsen. SAS arbejder på at have den bedste service, for på den 

måde at differentiere sig, og måske kunne prissætte højere end konkurrenterne. I Sales Excellence (del 

af 4Excellence) er det besluttet, at SAS vil intensivere EuroBonus-konceptet, så man får flere fordele af 

at bruge sit medlemskab uanset ens rejsemønster, og derved skabe kundeloyalitet over for selskabet65. 

Desuden tilbyder SAS en række services gratis, som LCC-selskaberne tager ekstra betaling for. 

Derudover giver SAS kunderne muligheden for at købe billetter med højere service (Economy 

Extra/Business). 

Samlet set vurderes kundernes forhandlingsstyrke at være stærk, i og med de er meget prisfølsomme, 

og umiddelbart ikke vægter brand og serviceniveau højt. 

Trusler fra substituerende produkter 

Et substituerende produkt evner at tilfredsstille de samme behov som branchens produkt, men på en 

alternativ måde. Truslen fra substituerende produkter er stor, hvis deres omkostninger kontra 

præstation er attraktiv i forhold til branchens produkt. Eller hvis omkostningerne ved at skifte til det 

alternative produkt er små. Når truslen fra substituerende produkter er høj, vil rentabiliteten i 

branchen alt andet lige være udsat for et pres. Det sværeste for brancherne er ofte, ifølge Michael 
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Porter at identificere produkter, der kan substituere deres egne, og være kontinuerligt opmærksomme 

på tiltag i andre brancher, der kan føre til en substituering af branchens egne produkter66.  

Videokonference og andre elektroniske medier 

Som kort nævnt under økonomiske faktorer i PESTEL-gennemgangen, er et alternativ til en 

forretningsrejse at afholde en videokonference. Endnu en gang skal der ligeledes tages højde for, at 

der er en global finansiel krise, der gør, at virksomheder forsøger at omkostningsreducere maksimalt. 

Derfor er det for virksomheder naturligt også at se på rejseomkostninger og alternativerne hertil. Det 

må derfor vurderes, at der er en reel trussel fra de forretningsrejsende, da videokonferencen er en 

minimal omkostning i forhold til at sende medarbejderne af sted fysisk.  

Tog, bus, bil og færge 

Der findes yderligere alternativer til flyrejser alt afhængig af den geografiske placering af afrejse og 

destination. Rejsende kan vælge at tage tog, bil eller færge i stedet for at rejse med fly. Det er for 

eksempel muligt, og mange bruger det, at køre i bil sydpå for at holde ferie. De slipper for at leje bil, 

kan selv vælge tempoet, kan gøre stop undervejs og det er billigere, hvis man rejser flere sammen. I 

det nordiske marked er der desuden en del udbydere af busrejser mellem de større byer, der er færger 

mellem de nordiske lande og tognettet er veludbygget. Man kan for eksempel tage X2000 (tog) til 

Stockholm fra København, det tager ca. 5 timer og koster fra 340 DKK, mens flyrejsen med SAS koster 

fra 550 DKK67. Tiden i flyet er noget kortere, men til gengæld er der mere og ofte dyr transporttid til og 

fra lufthavn, check-in, sikkerhedstjek mv.  

På det man kalder oversøiske destinationer, er det usandsynligt, at andre transportformer i form af tog, 

bus eller færge udgør en reel trussel om substitution.  

Miljø 

Under miljømæssige faktorer i PESTEL-analysen blev det nævnt, at der kan komme mere fokus på det 

høje niveau af forurening fra flybrændstoffet. Hvis der kommer endnu mere fokus på det, vil det 

eventuelt betyde, at der vil være en tendens til at vælge blandt de substituerende produkter, hvor 

disse er mindre forurenende.  Truslen herfor vurderes umiddelbart at være lav. 

Samlet set vurderes det, at truslen fra substituerende produkter er lav til medium. Det er vurderet på 

baggrund af, at andre transportformer ofte er mere tidskrævende og ikke nødvendigvis billigere. Den 

forretningsrejsende vil ofte ikke have tiden til at benytte alternative transportformer, og den 

fritidsrejsende vil nok i højere grad fortrække at bruge tiden på rejsemålet i forhold til transporten 

dertil. Dette skal ses sammen med, at priserne på flybilletter er presset meget langt ned. Truslen fra 

elektroniske medier i forhold til den forretningsrejsende, vurderes ligeledes allerede at blive brugt på 

det niveau, det er muligt i forhold til stadig, at skulle have forretningen til at fungere optimalt. Det kan 

ikke udelukkes, at der i fremtiden kommer bedre former for elektronisk kommunikation, og det igen 

bliver en større trussel for forretningsrejserne.  
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Intensiteten blandt eksisterende konkurrenter 

Branchen lever op til mange af de karakteristika, Porter nævner som værende til stede ved høj 

konkurrenceintensitet. Luftfartbranchen har en del udbydere, begrænset produktdifferentiering og 

store faste omkostninger, der kræver et stort volumen.  

En høj konkurrenceintensitet, som hovedsagligt er baseret på prissætning, siges at være specielt 

destruktiv for en branche, da priskonkurrence blot overfører overskud fra udbydere til kunderne68.  

Priskonkurrence er, ifølge Porter, mest tilbøjelig til at finde sted, når produkterne er nærmest ens, der 

er få omkostninger ved at ændre leverandør, når der er store faste omkostninger og lave varierende 

omkostninger, og når produkterne har en holdbarhedsdato. Disse overordnede karakteristika må man 

sige flybranchen lever op til. For en stor del af kunderne, specielt fritidsrejsende, er en flybillet blot en 

flybillet, og ekstraservices kan mange godt undvære, eller også lægger kunderne slet ikke mærke til 

forskellene, så det er svært for flyselskaberne at differentiere sig mærkbart. Der er for de fleste 

kunders vedkommende ikke nogle omkostninger ved at skifte mellem selskaberne. SAS prøver som 

tidligere nævnt under Kundernes Forhandlingsstyrke at differentiere sig ved hjælp af EuroBonus 

loyalitetsprogrammet og serviceniveauet. Omkostningerne i flybranchen er også karakteriseret ved, at 

en stor del er faste omkostninger, der skal dækkes uanset belægningsgraden. Derudover er flyrejser 

let ”forgængelige”, fordi man ikke blot kan udskyde afrejsen på en planlagt afgang.    

Konkurrencen fra specielt LCC-selskaberne er udtalt i flybranchen. I Norden presser Norwegian SAS 

hårdt på kernemarkedet dvs. flyvninger til, fra og mellem de nordiske lande69. Omkostningerne skal 

hele tiden vurderes og reduceres for at kunne følge med i priskonkurrencen. Rickard Gustafson 

udtaler ”vi skal hele tiden levere omkostningsbesparelser for at være konkurrencedygtige. Den stærke 

konkurrence vil fortsætte og det indstiller vi os på. Vi går et udfordrende 2012 i møde.”70  

Forretningsrejsende 

Norwegian har igennem længere tid været en konkurrent på markedet for fritidsrejsende, men de har 

ikke rigtigt hverken fokuseret på eller fået fat i de forretningsrejsende. Det ønsker selskabet nu at lave 

om på. Norwegian introducerede d. 22. februar 2012 i Kastrup deres nye service, ”Fast Track”, rettet 

mod forretningsrejsende. Hvis man har købt en Fullflex-billet hos Norwegian, kan man springe køen til 

sikkerhedstjekket over og gå direkte til et hurtigt sikkerhedstjek uden først at stå i kø71. Jacob Pedersen, 

senioranalytiker hos Sydbank udtaler, at han mener, at der vil blive kæmpet en kamp mellem 

Norwegian og SAS om de forretningsrejsende. Han påpeger, at SAS er mere fleksibel, men at 

Norwegian nu har WI-FI og Fast Track. SAS tilbyder ligeledes WI-FI og Fast Track Security på alle klasser 

med undtagelse af Economy. Derudover har Norwegian en generel lavere prissætning72.  

Der vil altså alt andet lige komme mere konkurrence om de forretningsrejsende.  
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Langdistanceflyvninger 

Langdistanceflyvninger til og fra Europa har været forbeholdt de traditionelle, hovedsagligt 

europæiske, netværksselskaber, men sådan vil det ikke nødvendigvis være i fremtiden. Gert Zonneveld 

fra børsmæglerfirmaet Panmure Gordon påpeger, at de store europæiske netværksselskaber tjener en 

stor del af deres overskud fra business- og first class på langdistanceflyvningerne. Hvis de ikke havde 

dette overskud, ville de ifølge Gert Zonneveld slet ikke kunne konkurrere på prisen med LCC-

selskaberne på de korte europæiske ruter73.   

Norwegian planlægger at flyve interkontinentalt fra Oslo og Stockholm fra starten af 2013, og fra 

København fra slutningen af 2013. I første omgang satser Norwegian på at flyve til New York og 

Bangkok, men de ønsker med tiden at udvide med Sydafrika og Sydamerika74. Johan Bisgaard Larsen, 

der er marketingschef i Norwegian, udtaler til Berlingske, at Norwegian er vokset på alle andre 

destinationer, og det er deres forventninger, at det også vil ske på langdistanceflyvningerne75. 

Ud over at Norwegian planlægger at gøre indhug på langdistanceflyvningerne, er der også adskillige 

mellem- og fjernøstlige flyselskaber, der viser interesse for det europæiske marked. Blandt de største 

flyselskaber i Mellemøsten er Emirates (base i Dubai), Qatar Airways (base i Doha) og Etihad Airways 

(base i Abu Dhabi). Disse tre selskaber har hver især ordre hos flyproducenter på henholdsvis 236 fly, 

167 fly og 70 fly til langdistance brug. Selskaberne lægger ikke skjul på, at flyene skal bruges til intensiv 

konkurrence om europæiske- og asiatiske rejsende, der vil rejse langdistance via Mellemøsten74.  

De nye fly bruger, som allerede nævnt, markant mindre brændstof (20-25 %) end de ældre fly SAS 

har76. Det vil sige at alt andet lige vil de nye spillere på langdistancemarkedet have en markant lavere 

omkostning til en flyvning, og denne besparelse kan de give videre til kunderne i form af lavere 

prissætning. Richard Gustafsson udtaler til Berlingske, at SAS vurderer, at Norwegians entre på 

langdistancemarkedet er til større bekymring end de mellemøstlige selskaber. Men han afviser 

samtidigt, at det skulle spille ind på SAS’ planer for langdistancetrafikken. Desuden påpeger Gustafson, 

at man ikke kan udelukke, at der vil komme flere joint ventures, hvor man deler risiko og gevinst 

mellem de implicerede selskaber77. 

Udbuddet af flysæder 

Flyselskaber har generelt høje faste omkostninger og er derfor afhængige af, at kunne fylde deres fly 

med passagerer, der betaler en rimelig pris for rejsen. Load factoren illustrerer altså ikke meget om 

rentabiliteten i selskabet, hvis den blot ses alene.   

Som det fremgår af nedenstående tabel over load factoren i udvalgte europæiske selskaber på intra-

europæiske flyvninger for september 2011, er der en gennemsnitlig load factor på 75 %, og dermed er 

der stadig god plads i flyene til en udvikling i passagerantallet.   
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^Finnair and IAG intra-Europe traffic only for Europe not including domestic 
Figur 12: Udvalgte europæiske luftfartselskabers load factor på europæiske flyvninger i september 2011 (faktisk load og væksten)
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Det forventes, at antallet af passagerer vil vokse markant frem til 2020, men hvis udbuddet af sæder 

følger med i samme takt eller måske højere, kan det skabe store udfordringer for bl.a. SAS. Ifølge SAS’ 

årsrapport for 2011 forventer industrien og SAS, at kapaciteten i det nordiske marked vil vokse med 

6 %, mens markedet (passagerantal) er spået til at stige med 4-6 % på mellemlangt sigte.  

Blandt SAS’ største konkurrenter kan nævnes, at Norwegian får leveret 13 nye fly i 2012, samtidigt 

med at leasingkontrakter på 6 fly ophører. Det vil sige, at Norwegian alt andet lige får yderligere ca. 

750 flysæder i 2012, eller en stigning på ca. 14 % i flykapacitet79.  Derudover har Norwegian, som 

nævnt to store ordre hos Boeing og Airbus på i alt 222 fly, men leveringerne af disse starter først fra 

2016, altså noget ude i fremtiden. SAS selv har bestilt 30 fly, som vil blive leveret fra 2016 og frem til 

2019.  

Derudover vil de mellemøstlige selskaber også begynde at udbyde flere og flere sæder, som nævnt 

ovenfor under langdistanceflyvninger. 

Alt i alt må man konkludere, at det forventede udbud af flysæder i den nærmeste fremtid er endnu en 

trussel mod SAS. 

Nøgletal blandt udvalgte konkurrenter i branchen 

I dette afsnit vil der blive kigget på nogle af de nærmeste konkurrenter og nogle få udvalgte nøgletal. 

Det vil blive gjort for at få et umiddelbart indtryk af, hvordan konkurrenterne har klaret sig over de 

sidste par år, og for at få et kort indblik i SAS’ udfordringer i forhold til konkurrenterne. Selskaberne er 

                                                           
78

 Kilde: CAPA http://www.centreforaviation.com/analysis/european-airline-traffic-and-load-factors-up-in-sep-2011-
but-outlook-mixed-for-major-carriers-60656  
79

 Kilde: norwegian.com 
http://www.norwegian.com/PageFiles/5636270/Norwegian %20Q4 %2011 %20Presentation.pdf og 
http://www.norwegian.com/dk/om-norwegian/fakta/flade/  

http://www.centreforaviation.com/analysis/european-airline-traffic-and-load-factors-up-in-sep-2011-but-outlook-mixed-for-major-carriers-60656
http://www.centreforaviation.com/analysis/european-airline-traffic-and-load-factors-up-in-sep-2011-but-outlook-mixed-for-major-carriers-60656
http://www.norwegian.com/PageFiles/5636270/Norwegian%20Q4%2011%20Presentation.pdf
http://www.norwegian.com/dk/om-norwegian/fakta/flade/


34 
 

udvalgt på baggrund af deres tilstedeværelse i den nordiske region, og der er både valgt LCC-selskaber 

og et traditionelt netværksselskab udover SAS (for yderlig information om selskaberne henvises til 

bilag 2).  

 
Tabel 2: Udvalgte nøgletal for konkurrenter og SAS
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Nøgletallene er valgt, så man kan skabe sig et simpelt overblik over de konkurrerende selskabers 

situation. Nøgletallene er taget fra offentlige dokumenter fra selskabernes hjemmesider så som 

årsrapporter, regnskabsmeddelelser mv. Der kan være individuelle forskelle i, hvordan nøgletallene er 

beregnet, men de vil blive benyttet her til at vise trends. 

Passagerantallet indikerer noget om størrelsen på selskabet. Her fremgår det tydeligt, at LCC-

selskaberne i høj grad har fat i de europæiske forbrugere. IGA, Ryanair og easyJet er blandt de største i 

verden, hvis man ser på antallet af internationale passagerer. Antallet af passagerer siger dog ikke 

meget om, hvordan selskaberne performer i nuværende år, men det giver en indikation af, at 

selskaberne alt andet lige må have gjort noget rigtigt på et tidspunkt i deres historie. Her skal det 

tilføjes, at både Ryanair og easyJet er relativt unge selskaber på henholdsvis 26 og 16 år. 

Hvis man ser på loadfaktoren, er det også her tydeligt, at de to engelske LCC-selskaber klarer sig godt. 

De ligger i gennemsnit 10 % højere end de andre selskaber, hvis man ser dem, som to samlede grupper. 

Loadfaktoren er meget dårlig for Cimber, hvilket også skinner igennem i både afkastningsgrad og 

egenkapitalforrentningen. Loadfaktoren kan dog ikke alene sige noget om rentabiliteten i en 

virksomhed, da billetterne jo kan være solgt til en krone.  

RASK og total unit cost, som er henholdsvis passagerindtægter og operationelle omkostninger per 

kilometer til rådighed, viser noget om selskabernes prisniveau over for kunderne og omkostningerne 

relateret til at drive ruterne. SAS og Cimber er de to selskaber, der har højeste RASK, men så har de 

også en tilsvarende høj total unit cost. I ovenstående tabel er det meget tydeligt, at SAS har et 

omkostningsproblem i forhold til sine konkurrenter. IGA er det eneste selskab, der har højere 

passagerindtægter end omkostninger til flyvningerne. Selskaberne, specielt LCC-selskaberne, tjener 

mere og mere på andre services end den faktiske billet. Det bliver kaldt Ancillary Revenue 

(supplerende indtægter). Disse supplerende indtægter består af gebyrer i alverdens afskygninger. 

Nogle af luftfartselskaberne er meget kreative, når det kommer til at finde på nye gebyrer, for 

eksempel er der hos Spirit set et gebyr, kaldet ”passenger usage fee” på 8 USD for faktisk at benytte 
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 Årsrapporter og/eller hjemmesider for de respektive selskaber 

2010 2011 2010 ( 9 mdr) 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Passagerer, mio. 49          55          52                   51            2            2            13          16          27         29         67         72            

Load Factor 87,0% 87,3% 79,0% 79,1% 66,0% 66,0% 77,0% 79,0% 76,0% 74,9% 82,0% 83,0%

RASK (DKK) 0,34 0,35 0,46 0,48 0,56 0,65 0,39 0,40 0,65 0,63 0,20 0,21

Total unit cost (DKK) 0,36 0,38 0,35 0,37 0,64 0,69 0,45 0,45 0,80 0,72 0,22 0,23

Afkastningsgrad 4,7% 6,6% 2,7% 4,7% -26,1% -24,0% 4,4% 2,8% -4,8% -1,5% 5,9% 6,4%

EK forrentning 8,6% 14,0% 7,5% 13,7% -82,5% -274,5% 10,1% 6,5% -17,2% -12,6% 11,6% 12,9%

Ryanair oplyser ASK, RPK og unit costs  i  mi les , hvi lket er omregnet ti l  ki lometer

RASK er omregnet ti l  DKK med valutakurser d.28.3.2012

30. september 31. december 30. april 31. december 31. december 31. marts

RyanaireasyJet IGA Cimber Norwegian SAS
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den købte billet81! Ancillary Revenue er generelt steget markant hos luftfartselskaberne gennem de 

sidste 4-5 år, alene i 2009 steg indtægterne fra ancillary revenues med 43 % til 75 mia. DKK. Det er 

specielt udbredt blandt lavprisselskaberne, at der er gebyrer for utrolig mange ydelser, der før i tiden 

var del af billetten, som for eksempel check in af bagage. Hos SAS er det også en del af 4Excellence-

strategien at tjene mere igennem Ancillary Revenues. Hvilket virker fornuftigt, når nu det ser ud til, at 

kunderne bliver mere og mere fokuserede på billetprisen, men til dels glemmer ekstra omkostningerne. 

Når man gennemgår afkastningsgraden og egenkapitalforrentningen i tabellen ovenfor, er det tydeligt, 

at SAS gennemgår nogle sværere år end konkurrenterne med undtagelse af Cimber. IGA, easyJet og 

Ryanair har alle øget de to nøgletal fra 2010 til 2011 og ligger på et pænt niveau. Norwegian har 

derimod mistet omkring 35 % på både afkastningsgraden og egenkapitalforrentningen. Det bliver 

spændende at se, hvordan fremtiden kommer til at forløbe for Norwegian med deres nye strategi om 

heftig ekspandering og indtog på ruteflyvninger, og ikke kun charterflyvninger.  

Konklusion på brancheanalysen 

Branchen er præget af intens priskonkurrence mellem konkurrenter på markedet, der kommer relativt 

let nye konkurrenter til, kunderne er ikke tilbageholdende med at skifte leverandør, og de gør det i et 

stort antal hovedsagligt afhængigt af pris, kunderne kan også bruge substituerende produkter i nogle 

situationer, og sidst er leverandørernes forhandlingsstyrke høj. Alle disse faktorer tilsammen tegner et 

billede af en branche med lav rentabilitet. 
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Produkters livscyklus 
Teorien tager udgangspunkt i, at alle produkter har en begrænset levetid og at de derfor gennemgår 

en livscyklus, inden de ”dør”. Teorien opererer med fire faser, der er som følger: 

Introduktion: produktet introduceres til markedet, salget vokser langsomt, aftagerne er pionerer. 

Mange produkter overlever ikke denne fase. Overskud er højst sandsynligt ikke eksisterende eller 

meget beskedent.  

Vækst: produktet er levedygtigt, forbrugerne er der nu mange/flere af, konkurrenter dukker op, hvilket 

kan presse prisen noget, men som følge af voksende marked vil der oftest være gode muligheder for 

voksende overskud og afkastgrad. Opbygning af brand er vigtigt i forhold til fremtiden, hvor markedet 

ikke længere vokser. 

Modning: konkurrenceintensiteten stiger væsentligt, stordriftsfordele bliver tydelige og søgte, 

overskud og afkast er stadig positivt og til tider stort i denne periode. Priskonkurrence bliver markant, 

hvorfor omkostningseffektivisering er essentiel. Nogle producenter vil gå konkurs i denne periode eller 

blot trække sig fra markedet.  

Afvikling: faldende salg og indtjening kendetegner denne periode. Fokus er på omkostningerne og 

udnyttelse af ledig kapacitet82.  

Teorien påstår, at man skal vide, hvor i livscyklussen ens produkt er, for at kunne være proaktiv og 

forudse, hvad der vil ske i fremtiden og dermed optimere disse forhold og livsbetingelserne for 

produktet. 

Flybranchen som helhed befinder sig i modningsfasen83. Der er en heftig konkurrenceintensitet, og 

omkostningsniveauet er afgørende for afkastningsgraden. Man kunne sågar sige, at SAS’ traditionelle 

netværksbilletter til den fritidsrejsende er på afviklingsstadiet. Der er nye konkurrenter, der tilbyder et 

substituerende produkt, som kunderne med glæde tager til sig. Prisen på flybilletter er faldet markant 

over de sidste år, også hos SAS.  De nye konkurrenter har som nævnt tidligere ofte fordele ved at have 

en yngre flyflåde, og dermed lavere enhedsomkostninger. SAS lader til at være klar over, at deres 

traditionelle produkt til i hvert fald den fritidsrejsende har talte dage. I SWOT-analysen nævnes det, at 

en del af SAS’ strategi netop er at vinde markedsandele hos fritidsrejsende ved bl.a. at imitere LCC-

selskaberne med lavere billetpriser og flere indtægter via supplerende ydelser som for eksempel salg 

af mad og drikke i flyet. Derudover forsøger SAS også en produktdifferentieringsstrategi, hvor de gør 

kunderne opmærksomme på de ekstra services, de har på alle klasser, samt den yderligere service man 

kan få på Economy Extra og Business Class. Umiddelbart virker det fornuftigt at forsøge at 

produktdifferentiere og ikke udelukkende omkostningsminimere, da konkurrencen udelukkende på 

billetpris forekommer for intens for SAS.    
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Intern analyse af ressourcer og kompetencer 

Materielle ressourcer – finansielle og fysiske 

Finansielle ressourcer er midler, virksomheden har til rådighed til den daglige drift og til at investere i 

vækst. Det inkluderer operating cash flow, uudnyttede lånemuligheder og hvorvidt selskabet har andre 

mulige finansieringskilder84. 

SAS skriver selv i sin 2011-årsrapport, at selskabet var meget presset på både cash flow og investeret 

kapital i 2008 og 2009, men at begge faktorer siden er blevet kontinuerligt forbedrede85. I 2011 har 

man stadig et negativt cash flow fra den løbende drift på MSEK 482, men det er blevet formindsket 

markant over de sidste år, og var således knap fem gange højere blot i 2009. Desuden skriver SAS, at 

selskabet blev hårdt ramt i 2011 af bøden fra EU vedr. SAS Cargo på MSEK 660, som forhåbentligt var 

en engangsomkostning. 

SAS har gennem selskabets historie fået tilført kapital fra ejerne 3 gange. De to sidste gange var i 2009 

og 2010, hvor SAS gennemførte aktieemissioner i begge år på henholdsvis MSEK 5.808 og MSEK 4.678 

efter omkostninger. SAS har altså benyttet sig af denne mulige finansielle ressource, men da selskabet 

som bekendt er ejet 50 % af den danske, norske og svenske regering, og disse ligeledes går igennem en 

finansiel krise, er det, ifølge medierne, ikke noget selskabet skal regne med kan gentage sig lige 

foreløbigt. 

SAS skriver i 2011 årsrapporten, at selskabet har et finansielt beredskab på SEK 8,9 mia., bestående af 

SEK 3,8 mia. fra frit cash flow og SEK 5,1 mia. fra uudnyttede lånemuligheder. SAS’ mål er at have 

minimum 20 % af omsætningen som finansielt beredskab. Dette mål er altså opnået med 21 %.  

SAS har en kreditanbefaling hos Standard og Poors på B-, hvilket betyder at SAS er vurderet til pt. at 

kunne imødekomme sine finansielle forpligtelser, men at ændringer i forretnings-, finansielle eller 

økonomiske forhold vil påvirke selskabet. Standard og Poor ændrede i februar 2012 vurderingen af 

forholdene for SAS fra stabile til negative86.  

SAS står altså nogenlunde med hensyn til finansielle ressourcer, men der er alligevel begrænsede 

mængder af dem. 

Fysiske Ressourcer er materielle anlægsaktiver og består for langt størstedelen hos SAS af 

flyvemaskiner. Igennem de sidste år har fly udgjort omtrent 85 % af de samlede materielle 

anlægsaktiver på balancen. De fysiske ressourcer kan indikere noget om behovet for investeringer i 

disse, og om hvordan omkostningsniveauet er og vil være, alt afhængigt af fremtidige planer for de 

materielle anlægsaktiver.  

SAS har en broget samling af fly, hvilket påfører selskabet højere omkostninger til oplæring af 

personale og kræver mange forskellige reservedele, hvilket ligeledes øger omkostningerne. Desuden er 
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flyene af ældre dato, 10-12 år i gennemsnit, som nævnt under teknologiske faktorer i PESTEL analysen. 

De ældre fly koster mere i operationelle omkostninger end de nye, men de er til gengæld betydelig 

billigere i kapitalomkostninger, hvorfor SAS også vælger at tage dem ud af driften, når der er perioder 

med mindre efterspørgsel.   

SAS beskriver i 2011-årsrapporten, at man ønsker at simplificere flyflåden over de næste 5 år, men at 

selskabet har ruter varende fra 10 minutter 11 timer, hvorfor der er behov for fly, der har forskellige 

kapaciteter og kvaliteter. Flyene til brug for medium længde rejser skal med udgangen af 2016 kun 

bestå af en type fly fra hver af de tre baser, København, Oslo og Stockholm.  

I 2012 forventer SAS, at der vil komme 7 nye 737NGs til baserne i Oslo og Stockholm. Som tidligere 

nævnt har SAS ligeledes bestilt 30 nye A320neos hos Airbus med de første 4 til levering i 2016. 

Desuden har SAS en option på yderligere 11 fly, hvis tiderne viser sig at være til det. Begge flytyper 

bruger 15 % mindre i brændstof og larmer 50 % mindre end den nuværende generation af samme fly87.  

Immaterielle ressourcer – teknologiske ressourcer og omdømme 

Teknologiske ressourcer er bl.a. patenter, copyrights og rettigheder. Slots i lufthavne, som beskrevet 

under trusler fra potentielle konkurrenter i analysen af branchen, er en meget vigtig rettighed for SAS. 

Selskabet har igennem tiden oparbejdet sig ret til mange af de mest attraktive flytidspunkter. For den 

forretningsrejsende kan det være altafgørende, at der for eksempel er et tidligt morgenfly til London 

og et hjem om eftermiddagen, så han/hun slipper for at skulle tilbringe natten i London. Tidspunkterne 

for afrejse og hjemkomst betyder også noget for den fritidsrejsende, men her er det sværere at 

generalisere, da prisniveauet ofte vil have større betydning afgangstidspunktet.  

SAS beskriver i 2011 årsrapporten ”the Airport Package”, som er en del af den europæiske 

kommissions handlingsplan. Forslagene i denne plan vedrører bl.a. nye metoder til at fordele slots 

efter. Det vurderer SAS som værende problematisk og kan føre til tab af konkurrencefordele for 

koncernen, samt at debatten om forslagene vil fylde meget i 2012. 

Det er svært som udenfor stående at vurdere, i hvilket omfang SAS bruger ressourcer og forsker for at 

udvikle sig teknologisk, hvorfor der ikke vil blive analyseret videre på punktet. 

Et selskabs omdømme kan være afgørende. SAS lavede i 2011 i samarbejde med Partners en stor 

kampagne, der skulle brande selskabet. Ifølge Yougovs Brandindex88 har SAS løbende igennem 2011 

forbedret deres image og ligger højest blandt flyselskaber i en imagerating. Publi-City.nu, der arbejder 

med kunder i rejsebranchen, mener, at branchen skal være mere åben om egne problemer for at 

komme højere op i ratingen. SAS’ kommunikationsdirektør udtaler i forbindelse med artiklen, at man i 

SAS vil forsøge at brande sig mere på Facebook og andre lignende medier med henblik på at skabe et 

endnu bedre omdømme89.  
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 Et stort engelsk analysebureau, der undersøger folkets holdninger til mærker og brancher mv. over hele verden.  
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SAS har fået nyt reklamebureau ultimo 2011. Robin Christensen, SAS’ danske marketingschef, siger, at 

skiftet ikke skyldes, at SAS blot ønsker en ny kampagne, men et ønske om at udvikle 

kommunikationen90.  

Det giver sig selv, når man snakker luftfart, at det for kunderne er vigtigt, at sikkerheden er upåklagelig. 

SAS kunne længe bryste sig af ikke at have haft nogen ulykker og dermed være et af de sikreste 

luftfartselskaber i verden, men de to ulykker i Milano og Madrid ændrede desværre på den statistik.  

Humane ressourcer 

”People Excellence is a vital prerequisite for the creation of Commercial, Operational and Sales 

Excellence.”91 

Ovenstående citat er taget fra årsrapporten 2011 og bevidner, at man i SAS er klar over, at de 

menneskelige ressourcer er uhyre vigtige for succes. I afsnittet om strategi under virksomhedsprofil er 

strategien vedrørende ansatte beskrevet nærmere, men i hovedtræk vil man igennem People 

Excellence realisere SAS’ medarbejderes fulde potentiale. Hvilket skal ske gennem stærk ledelse og 

samarbejde om målsætninger. Hvorvidt selskabet så kan efterleve sine ambitioner, må fremtiden vise.  

På SAS’ hjemmeside beskriver selskabet det essentielle i sin HR-politik som værende tillid, 

forandringsvillighed, muligheder og ansvar. Yderligere beskrives nøgleord, der karakteriserer en 

succesfuld leder i SAS, som konsistente, ligefremme og pålidelige. Det er de ønsker SAS har, og der er 

jo ikke noget, man kan anfægte ved dem, men hvorvidt det er sådan, medarbejderne er og agerer, er 

svært at vurdere generelt.  

SAS’ egne interne undersøgelser af medarbejdertilfredshed og ledelsesindeks viser, at medarbejderne i 

SAS er mindre tilfredse end gennemsnittet i den nordiske transportsektor. På den positive side er 

medarbejdertilfredsheden steget fra 61 til 68 ud af 100 fra 2009 til 2011. Ledelsesindekset ligger noget 

højere end gennemsnittet i den nordiske transportsektor og har været stabilt over de sidste 3 år.  

Umiddelbart vurderes det, at medarbejdertilfredsheden gerne skulle være noget højere. Det er 

ligeledes SAS’ mål at komme op blandt de fem bedste arbejdsplader i den nordiske transportsektor og 

blandt de 10 bedste arbejdspladser i Skandinavien.  

SAS har ligesom industrien generelt været udsat for mange arbejdsnedlæggelser. Det har altid været 

en effektiv måde for medarbejderne at blive hørt, men det er nu ikke altid, at strejkerne har haft det 

ønskede resultat set fra medarbejdernes synspunkt. Det er meget dyrt for et flyselskab, når det ikke 

kan sende flyene i luften, hvorfor ledelsen vil gøre meget for at undgå det. SAS har ikke haft nogen 

arbejdsnedlæggelser rettet direkte mod sig i 2011, og selskabet vurderer selv, at risikoen for en 

arbejdsnedlæggelse er lav92. 
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Det anses for at være et plus i forhold til værdiansættelsen, at SAS gerne vil blive en bedre 

arbejdsplads, og det er et af de fire excellence områder. Da det er omkostningsfuldt for en virksomhed, 

hvis den har højt turnover i ansatte på grund af rekruttering, oplæring mv.  
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SWOT 
Omverdenen, branchen og konkurrencesituationen er gennemgået ovenfor ved hjælp af PESTEL- og 

Porter’s Five analyse. For at danne et samlet indtryk af SAS situation i markedet vil der nedenfor blive 

lavet en SWOT, der baserer sig på den foregående gennemgang. SWOT er en opstilling af styrker, 

svagheder, muligheder og trusler. SWOT er altså en styrkeprofilanalyse, der kan bruges til at vurdere 

SAS’ strategiske position og retning, og dermed hjælpe til at vurdere om den strategi SAS har valgt, 

forekommer fornuftig93.  

Styrker 

 Indarbejdet og kendt varemærke 

 Relativ stor markedsandel blandt forretningsrejsende 

 Omdømme for høj kvalitet og kundeservice 

 Pt. på god fod med fagforeninger og personale 

 Har gode slots (risiko for det kan ændre sig i fremtiden) 

 Velfungerende bonusprogram  

 Stort rutenet  

Svagheder 

 Svag finansiel position (lav afkastningsgrad i forhold til konkurrenterne) 

 Højere enhedsomkostninger end konkurrenterne 

 SAS har ikke finansielle ressourcer til brug for køb af større ny flyflåde og vil derfor have svært 

ved for alvor at nedbringe omkostningerne 

 Load-faktor er i den lave ende i forhold til konkurrenter 

Muligheder 

 Bredere sortiment end konkurrenter (både på service og pris) 

 Vækstmuligheder pga. voksende marked 

 Uudnyttede muligheder for strategiske alliancer (ligesom den, der blev indgået med Singapore 

Airlines) 

Trusler 

 Nye konkurrenter på markedet, specielt på langdistanceflyvningerne 

 Salgsnedgang hovedsagligt pga. LCC-selskaber  

 Stigende forhandlingsstyrke hos kunderne  

 Stor konjunkturfølsomhed og ingen umiddelbare udsigter til forbedringer af makroøkonomien 

 Potentiel ny flyafgift 

 Ændring i tildeling af slots  

 Brændstofpriserne kan stige 

 Ændring i rejsemønster for forretningsrejsende  

 Konkurrence om forretningsrejsende 

 Udbuddet af flysæder  
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 Ufordelagtige valutakursændringer 

 Naturkatastrofe, der vil påvirke flytrafikken, som for eksempel askeskyen gjorde 

4Excellence og sammenhæng med SWOT 

SAS’ strategi 4Excellence er beskrevet nærmere under virksomhedsprofilen i starten af opgaven. 

Strategien er fra september 2011 og må antages at være den strategi, man vil følge de næste år. En 

stor del af strategien vedrører omkostningsminimering, hvilket vurderes at være meget vigtigt set i 

lyset af truslerne og svaghederne nævnt ovenfor. SAS har valgt at accelerere strategiplanen således, at 

omkostningerne vil være reduceret med 2 mia. SEK ved udgangen af 2012 og samlet 5 mia. SEK ved 

udgangen af 2013, hvis planerne vel og mærke lykkes. Derudover nævnes det i strategien under 

Commercial Excellence, at SAS agter at fokusere sine ydelser på, hvad kunderne gerne vil have med 

specielt fokus på den fritidsrejsende. Initiativerne inkluderer også ancillary revenue, som er noget af 

det LCC-selskaberne tjener mange penge på. Det forekommer at være fornuftigt, at forsøge at lokke 

kunderne til med lave flybilletpriser og så indtjene det tabte på supplerende indtægter, når nu det har 

vist sig, at kunderne er meget billetprisbevidste i deres valg af leverandør. Derudover er man i SAS 

også klar over vigtigheden af et godt forhold til og mellem de ansatte, hvorfor det også er et separat 

punkt i strategien (People Excellence). 

Samlet set vurderes det, at den valgte strategi er i god overensstemmelse med det stadie selskabet 

befinder sig på og den verden, SAS opererer i. 
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Regnskabsanalyse 

I de foregående afsnit under den strategiske analyse er miljøet, SAS opererer i, blevet analyseret på 

både et makro- og mikroøkonomisk niveau. Analysen har været fokuseret på at finde muligheder, 

trusler, styrker og svagheder, der kan komme til at påvirke SAS i fremtiden. Den strategiske analyse har 

dog ikke megen værdi, hvis den ikke bliver set i sammenhæng med SAS’ finansielle præstationer.  

De finansielle præstationer er som bekendt historiske og siger som sådan ikke noget om 

virksomhedens fremtidige finansielle præstationer. En analyse af de historiske præstationer kan dog 

indikere noget om de underliggende elementer og SAS’ økonomiske formåen og dispositioner. For at 

kunne påvise, at der er tale om trends, bliver man nødt til at analysere tallene over flere perioder. I 

dette tilfælde vil de sidste 5 år indgå i analysen. SAS’ årsrapporter for 2007-2011 vil blive brugt til 

formålet. Tabellerne i dette afsnit er alle udarbejdet på baggrund af årsrapporterne 2007-2011 

medmindre andet er nævnt. 

Årsrapporterne for SAS er aflagt i henhold til IFRS og anden gældende lovgivning. I forhold til en 

værdiansættelse og regnskabsanalyse er denne opstilling ikke optimal. For at kunne analysere så 

hensigtsmæssigt som muligt, skal kvaliteten af regnskabet og resultater så at sige normaliseres. Det vil 

sige, at man skal reformulere de historiske regnskabstal til at være opdelt i drifts- og finansielle poster. 

Desuden skal driftsoverskuddet kun indeholde permanente eller ikke-transitoriske værdiskabende 

forhold. Hvis for eksempel resultatet de sidste år har været stærkt påvirket af transitoriske indtægter, 

men selskabet ikke har et godt niveau på toplinjen, er det usandsynligt, at selskabet kan fortsætte med 

at performe på samme niveau på bundlinjen, hvis alle andre forhold holdes konstante.  

I dette afsnit vil der derfor først blive identificeret forhold, der skal medtages eller udelades i 

reformuleringen, og dernæst blive lavet en analyse af nøgletallene ved hjælp af den udvidede DuPont-

model. DuPont-modellen er valgt, da den giver et godt overblik over sammenhængen mellem på den 

ene side virksomhedens indtægter og omkostninger, og på den anden side en analyse af aktivernes 

omsætningshastighed94. Ved denne analyse bør man altså få årsagsforholdene til at træde tydeligere 

frem95. 

Regnskabspraksis 
Koncernregnskabet for SAS bliver aflagt i henhold til IFRS, som selskabet overgik til i 2004. 

Regnskabsanalysen koncentrerer sig om perioden 2007 til 2011, hvilket vil sige, at i alle årene er der 

blevet aflagt regnskab i overensstemmelse med de samme regnskabsstandarder.    

Reformulering af regnskabet 
Formålet med at lave en analyse af de historiske regnskabstal er at identificere og vurdere 

overskuddene med henblik på at benytte disse, som grundlag for budgetteringen af det fremtidige 

overskud. Her skal normaloverskuddet altså findes ved at opdele regnskabsposterne i driftsrelaterede 

                                                           
94

 ”Strategisk regnskabsanalyse” af Elling, J.O. mfl. side 65 
95

”Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse” Schack, B. side 34 



44 
 

og finansielle, samt hvorvidt posterne er transitoriske eller tilbagevendende96. Reformuleringen af 

regnskabet vil altså tage højde for både drift- kontra finansiel karakter af posterne, og hvorvidt 

posterne skal vurderes transitoriske. 

Reformulering af egenkapitalen 

SAS’ egenkapitalopgørelse, som findes i bilag 4, er opstillet efter totalindkomstprincippet. SAS viser 

altså i regnskabet, hvad der skal henføres til resultatopgørelsen set fra en analytikers synspunkt. Der 

har i analyseperioden været to typer transaktioner på egenkapitalen, som skal inkluderes i 

totalindkomsten i resultatopgørelsen: cash flow hedges og valutakursreguleringer af udenlandske 

operationer. Udover disse to typer reguleringer, har der blot været posteringer på egenkapitalen 

vedrørende kapitaludvidelserne i 2009 og 2010 (aktieemissioner), hvilket ikke vedrører 

totalindkomsten. Jeg er enig i SAS’ vurdering af posterne og vil ikke lave en reformulering af 

egenkapitalopgørelsen. 

Reformulering af resultatopgørelsen 

Ved reformuleringen af resultatopgørelsen vil den effektive skattesats for de respektive år blive brugt 

til allokering af skat på de inkluderede korrektioner. Driftsoverskuddet (DO) fra salg vil herigennem 

blive fundet og brugt til den videre regnskabsanalyse.  

Der er ingen poster i SAS’ årsregnskab for årene 2007-2011, der bliver klassificeret som ekstraordinære 

eller særlige. Der er dog poster, der bliver beskrevet som transitoriske (”nonrecurring”) i noterne til 

årsregnskabet.  

Poster, der bliver reguleret for i den reformulerede resultatopgørelse, som findes i bilag 5: 

 I 2011 var der en indtægt på MSEK 380 i forbindelse med revurdering af SAS’ forpligtigelse til 

EuroBonus programmet. Denne indtægt er et resultat af den primære drift, men den er 

transitorisk, hvorfor den ikke vil blive medregnet i permanente driftsindtægter for 2011. 

 

 Spanair indgiver konkursbegæring d. 27. januar 2012, hvilket havde en negativ indvirkning på 

SAS’ 2011 resultat. SAS måtte lave en samlet nedskrivning på MSEK 1.482 på 

leasingtilgodehavender, lån, aktier mv. i Spanair. I 2010 blev der ligeledes lavet en nedskrivning 

på tilgodehavender hos Spanair på MSEK 229. Udover nedskrivningen i 2011 har SAS valgt at 

lave en hensættelse på MSEK 249. Denne hensættelse vurderes at være transitorisk og er som 

sådan ikke del af den primære drift, hvorfor den vil komme efter DO salg. 

 

 SAS laver nedskrivninger af sin flyflåde, når det er vurderet, at den bogførte værdi på nogle fly 

er overvurderet i forhold til markedsværdien. Disse nedskrivninger forekommer uregelmæssigt 

og er af transitorisk karakter, hvorfor omkostningerne til disse nedskrivninger er fratrukket DO 

salg ved reformuleringen. 
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 Restruktureringsomkostningerne var i 2011 på MSEK 357. Disse omkostninger vedrører 

hovedsagligt implementeringen af Core SAS, hvor SAS har haft udgifter til implementeringen af 

strategien for eksempel i form af fratrædelsesgodtgørelser. Disse omkostninger har transitorisk 

karakter og vil ikke komme igen i præcis samme form, men man kan diskutere, hvorvidt der 

ikke altid vil være nogle restruktureringsomkostninger i den ene eller anden afskygning i et 

selskab af SAS’ kaliber. Niveauet svinger fra MSEK 216 til MSEK 1.767 i årene 2007-2011, og 

gennemsnitligt MSEK 732. Da det er en post, der kan svinge meget, vil der i reformulering blive 

antaget at MSEK 216 vedrører den daglige drift. MSEK 216 er valgt, da det er minimumsbeløbet 

igennem de 5 år, og derfor bliver betragtet som tilbagevendende: 

 

 
Tabel 3: Korrektion af restruktureringsomkostninger 

 

 I forbindelse med at SAS i 2011 har ændret sin flyflådestrategi fra at skulle sælge nogle fly i 

fremtiden til at ville beholde flyene, har SAS fået en indtægt fra indstillede USD hedges på 

MSEK 729. Denne relativt store indtægt, som er del af driftsomkostningerne (other operating 

expenses) må anses for at være transitorisk, og vil derfor blive udeladt af DO salg i den 

reformulerede resultatopgørelse.  

 

 Et selskab af SAS’ størrelse vil altid have større eller mindre verserende retssager. Der vil også 

være meget svingende omkostninger hertil. I 2010 havde SAS et meget højt omkostningsniveau 

vedrørende retssager. De 3 største retssager, som SAS havde udgifter til var: SAS Cargo’s 

retssag i USA på MSEK 104, EU-bøde vedrørende cargo transport MSEK 660 og en 

kompensation til Norwegian på MSEK 218. Derudover var der nogle småsager, så samlet set 

havde SAS omkostninger til retssager i 2010 på MSEK 991. I 2011 var omkostningen derimod 

kun på MSEK 31. Udgifterne er med til at skabe støj i driftsresultatet og vil derfor blive anset 

for at være transitoriske. 

  

 Vulkanudbruddet på Island påvirkede 2010 resultatet negativt med ca. MSEK 700. Som allerede 

nævnt under miljømæssige faktorer i PESTEL analysen, vil en sådan udgift blive betragtet som 

en engangsomkostning. Derfor vil omkostningen på MSEK 700 blive anset som transitorisk og 

blive rykket til efter DO salg. 

Reformulering af balancen 

I den reformulerede balance, som findes i bilag 6, er der ikke mange korrektioner, men blot 

klassificeringer alt efter om posten er vurderet til at være drifts- eller finansielt relateret. Til brug for 

denne vurdering har det været nødvendigt at granske noterne i de respektive årsrapporter. 
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Likvide midler er blevet delt i to, hvor et beløb svarende til en procent af omsætningen er vurderet 

som driftsaktiv, og den resterende del er vurderet som et finansielt aktiv. Man kunne have valgt, at 

samtlige likvider skulle være et finansielt aktiv, da det er ganske sandsynligt, at SAS dagligt tømmer 

sine likvidkonti og placerer dem på rentebærende konti. Dog er det valgt at rykke 1 % af omsætningen 

til driften jf. praksis. 

Kapitalandele i associerede virksomheder er opført i den officielle balance i SAS’ regnskab som 

værende et finansielt aktiv. Denne post er blevet rykket til driftsaktiverne i reformulering, da det 

generelt anbefales97.   

Af noterne til kortfristede investeringer fremgår det, at det er investeringer i obligationer og lignende 

rentebærende investeringer, hvorfor posten er blevet klassificeret som et finansielt aktiv.  

SAS har et pensionsaktiv på SEK 11,4 mia. hvilket svarer til 29 % af balancen. I Danmark indbetaler 

virksomheder medarbejdernes pension til et pensionsselskab, som bærer risikoen for pensionens 

størrelse. Denne form for pensionsordning er ukompliceret set fra virksomheden. I Norge og Sverige 

har man derimod ydelsesbaserede pensionsordninger, hvor virksomheden skal sikre, at der er de 

fornødne midler til pensioner. SAS bruger forsikringsselskaber til at administrere 

pensionsindbetalingerne i Sverige og Norge, men risikoen for at pensionen ikke har den rette størrelse 

(afkast), bærer SAS altså. Forskellen mellem de forventede og faktiske afkast kaldes aktuarmæssige tab 

og gevinster. Man har hidtil jf. IAS 19 kunnet bruge ”korridor-metoden”, hvor forskellene kunne blive 

amortiseret over den forventede restlevetid (dvs. gns. antal år til pensionsalder) i resultatopgørelsen. 

På denne måde har der ikke været de store resultatpåvirkninger fra aktuarmæssige resultater, da de 

årlige udsving er blevet fordelt over årene. Der er nu foretaget ændringer i IAS 19, som højst 

sandsynligt kommer til at gælde fra 1.1.2013 i EU. Ændringerne påskriver virksomhederne, at indregne 

aktuarmæssige reguleringer i totalindkomsten på det tidspunkt de opstår. Dvs. at man ikke længere 

kan amortisere reguleringerne, og derved vil de årlige reguleringer have en væsentlig større effekt på 

totalindkomsten. Reguleringerne skal foretages på egenkapitalen98. Som nævnt først i afsnittet havde 

SAS ved årsregnskabsaflæggelsen et aktiv på 11,4 SEK mia., som altså skal rykkes til egenkapitalen. 

Egenkapitalen vil altså blive tæt på nul, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, og vil bl.a. kunne få betydning 

for lånerenten. Dog vides det ikke på nuværende tidspunkt om, der kommer overgangsordninger, 

hvorfor der ikke laves rettelser til balancen foranlediget af ændringerne i IAS 19. 
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Reformulering af cash flow 

Cash flow’et vil ikke blive reformuleret, da det frie cash flow kan findes på baggrund af den 

reformulerede resultatopgørelse og balance. Følgende beregning kan anvendes: 

             
 

 
Tabel 4 

 

Som det ses danner SAS et negativt frit cash flow fra driften, dog viser trenden en forbedring. Total 

cash flow for året jf. årsrapporten er i alle år undtagen 2010 negative.  

I den videre analyse af de historiske regnskabstal vil de reformulerede regnskaber blive brugt.  

Rentabilitetsanalyse 
Som allerede nævnt skal rentabilitetsanalysen ved hjælp af den udvidede DuPont-model belyse, hvor 

og hvordan SAS har tjent sine penge. De tre niveauer vil systematisk blive gennemgået nedenfor. 

Beregningerne bag nøgletallene findes i 8. 

Egenkapitalsforrentningen 

Egenkapitalsforretningen (EKF) eller Return on Equity (ROE) måler egenkapitalens forrentning set fra 

en aktionærs synsvinkel. Netop derfor skal overskuddet fratrækkes renter, da resultatet ellers ville 

indeholde forrentningen til fremmedkapitalen. Nøgletallet er en god indikator til et hurtigt overblik 

over, hvordan det går virksomheden. Det giver sig selv, at en høj forrentning alt andet lige er positivt, 

mens en lav eller negativ forrentning tyder på en virksomhed i problemer.  

I beregningen nedenfor er der valgt at se bort for minoritetsaktionærer, da der kun var sådanne i 2007, 

og de ejede 0,12 % af aktiebeholdningen. Desuden indgår 2007-tal kun til brug for gennemsnitsposter, 

som for eksempel gennemsnitlig egenkapital, som bruges her:  

 
Tabel 5 

 

Som det meget tydeligt fremstår, er der tale om en virksomhed i krise. De sidste 4 år har ROE været 

negativ, og trods intentioner om at levere et positivt resultat allerede i 2012, kan man være skeptisk. 

SAS har de sidste to år lidt under to udefrakommende påvirkninger: Spanairkonkursen og askeskyen 

over Island. Hvis man renser de to begivenheder væk, er ROE stadig negativ, hvilket bl.a. skyldes det 

høje omkostningsniveau og vigende omsætning. I dekomponeringen af ROE vil det fremstå, hvilket 

value-drivers, der driver hvad. 

  2011 2010 2009 2008

Driftsoverskud -421 -1.575 -325 -2.407

Nettodriftsaktiver (DA) primo 21.582 21.792 17.814 16.283

Nettodriftsaktiver (DA) ultimo 22.329 21.582 21.792 17.814

FCF -1.169 -1.364 -4.304 -3.938

  2011 2010 2009 2008

Egenkapitalsforrentningen (ROE) -14,9% -14,5% -17,4% -27,2%
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Niveau 1 i Dupont-modellen 

På det første niveau i Dupont-modellen er ROE dekomponeret i afkastningsgraden på den investerede 

kapital eller Return on invested capital (ROIC) og rentemarginalen (SPREAD), samt den finansielle 

gearing (FGEAR). Samspillet kan illustreres ved følgende formel: 

                         

ROIC beskriver, hvordan ledelsen formår at skabe overskud ud fra de investerede nettodriftsaktiver. Jo 

større ROIC er, desto større vil ROE være og dermed overskuddet til ejerne. ROIC bliver beregnet ud fra 

forholdet mellem det samlede overskud fra driften (DO) og nettodriftsaktiverne. 

 For SAS ser ROIC således ud: 

 
Tabel 6 
 

Som det fremgår i tabellen, har ROIC støt forbedret sig over de sidste 4 år og ligger væsentlig højere 

end ROE. Trods, at der er tale om forbedringer, har der været 3 år med negativt afkast, hvilket må 

anses for at være særdeles problematisk. 

Rentemarginalen, SPREAD, består af afkastet på investeret kapital, ROIC, fratrukket de gennemsnitlige 

låneomkostninger, ofte benævnt r. Sidstnævnte r bliver beregnet ved at tage de finansielle 

omkostninger efter skat i forhold til netto finansielle forpligtelser. Her skal det bemærkes, at det er 

samtlige finansielle omkostninger og ikke kun omkostninger til gæld. Når ROIC er højere end r, eller når 

afkastningsgraden er højere end de gennemsnitlige låneomkostninger, vil det sige, at man tjener på 

fremmedkapitalen, og den finansielle gearing kan bruges til at forbedre ROE99. Den finansielle gearing 

er forholdet mellem fremmedkapital og egenkapital. Et eksempel kan være at ROIC er 10 %, r er 5 % og 

FGEAR er 2,0 dvs. en ROE på 20 %. Hvis den finansielle gearing så sættes op til 3, vil ROE altså stige til 

25 % alt andet lige.  

Den gennemsnitlige lånerente har for SAS gennemgået nedenstående udvikling: 

 
Tabel 7 

 

Tallet for 2011 er stærkt påvirket af Spanairs konkurs. 2010 er ligeledes påvirket af den truende 

konkurs dog i en mindre grad. 2010 bød yderligere på lave finansielle indtægter.  
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  2011 2010 2009 2008

Afkast på nettodriftsaktiver (ROIC) 1,0% -4,3% -7,0% -14,9%

  2011 2010 2009 2008

Gennemsnitlig lånerente (r) 26,2% 10,7% 2,2% 11,1%
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Renses tallene for Spanairs konkurs ville de se således ud: 

 
Tabel 8 

 

SAS har altså en højere lånerente end ROIC, hvorfor den finansielle gearing bør være så lav som mulig, 

set fra en aktionærs synspunkt, da ROE vil forværres i takt med, at den finansielle gearing stiger. Man 

siger, at virksomheden har en negativ gearing, da ROE forringes i forhold til ROIC100. Den finansielle 

gearing, FGEAR, og rentemarginalen, SPREAD, har udviklet sig på følgende vis: 

 
Tabel 9 

 

Den finansielle gearing er, som det fremgår, steget siden 2008, og var bemærkelsesværdig høj i 2009. 

Det skyldtes hovedsagligt en stor negativ påvirkning af egenkapitalen på grund af et særdeles dårligt 

resultat i 2009. Den finansielle gearing har været nogenlunde stabil i 2010 og 2011. Rentemarginalen 

er på et særdeles uheldigt niveau og har ikke udviklet sig favorabelt for SAS over de sidste 3 år. Derfor 

er effekten af den finansielle gearing samlet set ligeledes blevet forværret. Hvis tallene renses for 

nedskrivningerne vedrørende Spanair-konkursen og truslen herom i 2011 og 2010, ville effekten af 

finansiel gearing have været henholdsvis -5 % og -9 %. Hvilket vil sige, at trenden ville have været 

nedafgående og altså en forbedring for SAS. Den finansielle gearing vil ikke blive yderligere 

dekomponeret.  

Som det ses i gennemgangen af rentabiliteten på niveau 1, har både afkastningsgraden, og den 

finansielle gearing bidraget til den negative egenkapitalsforrentning.  

Niveau 2 i Dupont-modellen 

På niveau 2 i Dupont-modellen skal man analysere et niveau dybere og se på, hvad ROIC består af, for 

at prøve at få en forklaring på udviklingen. Afkastningsgraden er en funktion af aktivernes 

omsætningshastighed (AOH) og overskudsgraden (OG), og formuleres som følger: 

               

Hvor: 
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  2011 2010 2009 2008

Gennemsnitlig lånerente (r) 8,3% 8,5% 2,2% 11,1%

  2011 2010 2009 2008

Rentemarginal (SPREAD) -25,1% -15,0% -9,3% -26,0%

Finansiel gearing (FGEAR) 0,63            0,68            1,12            0,47            

Effekt af finansiel gearing -16% -10% -10% -12%
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En uheldig udvikling i ROIC kan altså både skyldes, at virksomhedens evne til at skabe overskud svigter, 

men også at virksomheden ikke formår at tilpasse driftsaktiverne til virksomhedens omsætningsniveau. 

Det er altså nyttigt at se på, hvad der driver ROIC: 

 
Tabel 10 

 

Overskudsgraden viser forholdet mellem overskud og omsætning, eller udtrykt anderledes siger den 

noget om forholdet mellem omsætning og omkostninger. Det vil sige, at når overskudsgraden er på 

0,5 % i 2011, får SAS et driftsoverskud på SEK 0,50 pr. 100 SEK omsætning. Det er en bekymrende lav 

overskudsgrad. Hvis man skal se på det positive, er den trods alt stigende, idet SAS satte knap SEK 5 til 

pr. SEK 100 omsætning i 2008, hvor der i 2011 blev tjent 1/2 krone pr. 100 solgte. Overskudsgraden i 

SAS er altså medvirkende til det ringe niveau af både ROIC og ROE. Det skal nævnes, at det godt kan 

lade sig gøre, at en virksomhed har en lav overskudsgrad, men alligevel en pæn ROIC, hvis 

virksomheden formår at skabe stor omsætning på få driftsaktiver. Et af kerne-succeskriterierne i SAS’ 

4Excellence strategi er at nedbringe omkostningerne med 2 mia. SEK i 2012 og samlet 5 mia. SEK i 2013. 

Hvis det kan lade sig gøre, vil overskudsgraden selvsagt blive markant forbedret alt andet lige. 

Overskudsgraden vil blive dekomponeret yderligere i analysen på niveau 3.  

Aktivernes omsætningshastighed viser både noget om kapitalbindingen i virksomheden og 

virksomhedens evne til tilpasse den investerede kapital til omsætningsniveauet. Som det fremgår af 

tabellen, er AOH faldet fra 3,10 til 1,89 på 4 år. Hvis man tager den inverse værdi af AOH, dvs. 1/AOH, 

kan man se hvor meget, der er bundet i nettodriftsaktiver til at skabe én krones salg101. For SAS gælder 

det, at hvor der i 2008 var bundet 32 øre, er der i 2011 bundet 53 øre. Her fremgår det tydeligt, at SAS 

er en kapitaltung virksomhed, der ikke lige kan justeres til en ændret omsætning. For hele perioden ser 

udviklingen i den inverse værdi således ud: 

 
Tabel 11 

 

Omsætningen er i analyseperioden faldet 22 %, mens nettodriftsaktiverne er steget 29 %, altså et 

uheldigt mix af de to drivere. Der kan ikke peges på et par enkelte poster i balancen, der har medvirket 

til denne udvikling, men der er derimod tale om en masse småændringer.  

Samlet set er hverken OG eller AOH på et ønskværdigt niveau. Udviklingen i OG er i det mindste positiv 

og har forbedret sig markant over analyseperioden. Det samme kan ikke siges for AOH, der har været 

faldende i perioden. Hvis man skal være optimist, kan det påpeges, at AOH har været stabil i mellem 

2010 og 2011.   
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  2011 2010 2009 2008

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 1,89            1,89            2,27            3,10            

Overskudsgraden (OG) 0,5% -2,3% -3,1% -4,8%

ROIC 1,0% -4,3% -7,0% -14,9%

  2011 2010 2009 2008

Inverse AOH (1/AOH) 0,53            0,53            0,44            0,32            
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Niveau 3 i Dupont-modellen 

Overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed kan jf. Dupont-modellen splittes op i yderligere 

nogle komponenter, så det tydeligere fremstår, hvordan trends på de forskellige områder har udviklet 

sig. 

Aktivernes omsætningshastighed kan nedbrydes i nogle af de forskellige balanceposter, som den 

består af. I tabel 12 er vist nogle udvalgte omsætningshastigheder. Da det ikke har været muligt at 

adskille omsætningen i salg på kredit, vareforbruget mv., er der for alle nøgletallene brugt omsætning i 

tælleren. 

 
Tabel 12 

 

Når man ser på aktivernes omsætningshastigheder, er det positivt, hvis de stiger og negativt, hvis de 

falder. Omvendt gør det sig gældende for driftsforpligtelserne. I ovenstående kan man for eksempel se, 

at omsætningshastigheden for debitorerne er gået fra 27,8 til 32,5, hvilket betyder, at SAS i 2011 når at 

omsætte debitorerne 32,5 gange, hvor man i 2008 gjorde det 27,8 gange. Desværre er debitorerne en 

lille post på balancen, hvorfor det ikke har den store påvirkning på AOH. Det samme gør sig gældende 

for likviderne, som er på et stabilt lavt niveau. De resterende omsætningshastigheder for aktiver er alle 

faldet. De materielle anlægsaktiver, der er en stor post, er desværre faldet markant, hvilket bidrager 

væsentligt til den ringe udvikling i AOH. 

Leverandørgælden er blevet på nogenlunde samme niveau, mens ubrugte billetter er faldet i hastighed, 

hvilket må antyde, at passagerer i gennemsnit køber deres billetter tidligere i 2011, end de gjorde i 

2008. Desværre er periodeafgrænsningsposter, som er en stor post på balancen, steget, hvilket hælder 

i den forkerte retning i forhold til at forbedre AOH.   

Når man skal analysere yderligere på OG, deler man den op på driftsoverskud fra salg og andet 

driftsoverskud: 

 
Tabel 13 

 

  2011 2010 2009 2008

Immaterielle anlægsaktiver 26,7            30,3            37,6            45,6            

Materielle anlægsaktiver 2,9              2,7              3,0              3,8              

Debitorernes 32,5            28,7            26,2            27,8            

Varelager 59,9            57,2            56,9            63,3            

Likviderne 100,4          95,5            91,9            100,6          

Leverandørgæld 25,2            23,6            23,6            25,3            

Solgte, men ubrugte billetter 11,7            12,0            13,8            14,8            

Periodeafgrænsningsposter (passiv) 14,6            13,6            11,9            11,2            

  2011 2010 2009 2008

OG salg 1,6% 1,6% -2,4% -0,3%

OG salg, andet -1,0% -3,8% -0,7% -4,6%
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Ved at lave denne dekomponering fremstår det, at salget fra normal drift har genereret et lavt 

overskud på 1,6 % i både 2010 og 2011, mens andet driftsoverskud bidrog negativt til ROIC i alle årene. 

Tallene svinger noget, så det er svært at udtale sig om, hvorvidt der en forbedring i gang eller ej. 

Hvis man tager ovenstående et niveau videre og ser på de forskellige komponenter af overskudsgraden 

fra normal drift, OG salg, kan man opstille nedenstående tabel 14. Korrektionerne, der er foretaget i 

forbindelse med reformuleringen, er blevet indarbejdet i de poster, de er skønnet at vedrøre.  

   2011 2010 2009 2008 

Lønomkostninger -31,9 % -33,8 % -40,1 % -33,3 % 

Driftsomkostninger -58,7 % -55,0 % -54,2 % -59,7 % 

Leasingomkostninger vedrørende fly -3,8 % -4,4 % -5,2 % -4,3 % 

Afskrivninger, armotisering og 
nedskrivninger -4,1 % -4,6 % -3,6 % -2,9 % 

Tabel 14 
 

Lønomkostningerne er den post, der har forbedret sig mest i analyseperioden, hvis man udelukkende 

ser på den faktiske procentpoint forbedring. Driftsomkostningerne er en smule lavere end 

udgangspunktet i 2008, men der er rum for forbedring. Hvis man ser på udviklingen af nøgletallene 

relativt set, dvs. den procentvise forbedring fra 2008 til 2011, kan man se at leasingomkostningerne er 

den post, der er blevet mest nedbragt, og som højst sandsynligt vil blive svær at nedbringe yderligere. 

Det fremstår tydeligt, at løn- og driftsomkostningerne er de to poster, der skal fokuseres på. Som 

allerede nævnt, er de to områder også en del af 4Excellence strategien. 

Overskudsgraden fra andet salg svinger meget hen over analyseperioden. I 2010 skyldtes det høje 

niveau hovedsageligt to faktorer: askeskyen og meget høje sagsomkostninger. Begge dele er beskrevet 

nærmere under reformuleringen af regnskabet. I 2008 blev der bogført cash flow hedges efter skat på 

1,8 mia. SEK, hvilket giver udslag på OG salg, andet i dette år. 

Nedenfor ses tabel 15 over fire udvalgte industrinøgletal.  

 
2011 2010 2009 2008 

Total unit cost, SEK 0,86 0,95 1,02 0,96 

Jet fuel price paid pr. tonne (inkl. Hedging) USD 970 773 831 1120 

Passenger revenue/revenue passenger km, scheduled, SEK 1,12 1,16 1,3 1,27 

Passenger revenue/revenue passenger km, available, SEK 0,82 0,86 0,92 0,91 

Load factor  % 74,9 75,6 72,7 72,3 
Tabel 15

102
 

 
    Total Unit Cost viser de totale driftsomkostninger inkl. afskrivninger og leasing, men fratrukket 

valutakursomkostninger og restruktureringsomkostninger pr. udbudt sædekilometer. Udbudte 

sædekilometer er antal sæder multipliceret med fløjne kilometer. Det fremgår af ovenstående tabel, at 

disse omkostninger er nedbragt over analyseperioden med ca. 10 %, hvilket må anses for at være 
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positivt. Når man gennemgår indtægtssiden, hvor passagerindtægter bliver divideret med udbudte 

sædekilometer, kan man se et fald i indtægterne. Den samme trend gør sig gældende for 

passagerindtægter pr. solgte sædekilometer. Load-faktoren er derimod steget igennem perioden. 

Udviklingen i indtægtsnøgletallene og load-faktoren bekræfter altså, at SAS har været nødt til at sænke 

priserne på grund af den intense priskonkurrence i branchen, som er nævnt tidligere i opgaven under 

den strategiske analyse.  

Omkostningerne til brændstof udgør knap 18 % af samtlige omkostninger i 2011, altså en meget 

betydelig post i SAS’ regnskab. Prisudviklingen på brændstoffet er altså særdeles interessant for 

branchen og især SAS, da selskabet har et relativt højt brændstofforbrug. Prisen pr. ton svinger en del 

gennem analyseperioden og er 13,4 % lavere i 2011 end i 2008. SAS benytter sig af hedging for at styre 

omkostningen i en vis grad. Som allerede nævnt har SAS ved udgangen af 2011 hedget omkring 50 % af 

det forventede behov i 2012.  

Delkonklusion på regnskabsanalysen 
Regnskabsanalysen er historisk og er foretaget med henblik på at identificere SAS’ økonomiske 

formåen og dispositioner i årene op til budgetperioden. Den kan bruges til at danne sig et indtryk af 

trends i virksomheden.  

Reformuleringen af resultatopgørelsen og balancen er foretaget ud fra teoretiske metoder, men bærer 

selvfølgelig præg af, hvordan jeg har vurderet de forskellige poster. En reformulering foretaget af en 

anden person ville måske give nogle andre resultater. Jeg har valgt at opdele reformuleringen i 

driftsposter, andre driftsposter og finansielle poster. Desuden er der også reformuleret således, at 

resultatet fra core-drift ikke indeholder transitoriske poster. 

Dekomponeringen af nøgletal viser tydeligt, at SAS har store økonomiske vanskeligheder. ROE har 

været negativ i hele analyseperioden. Resultatet de sidste to år har været stærkt påvirket af Spanairs 

konkurs og askeskyen. Dog ville selskabet, selv uden de to begivenheder, alligevel ikke have leveret 

specielt gode resultater. I 2011 var ROIC positiv for første gang i analyseperioden, men effekten af den 

finansielle gearing var negativ, hvorfor ROE samlet set forblev negativ. AOH er faldet bekymrende 

meget i analyseperioden, mens OG viser små tegn på forbedring. 

Når man vurderer de industrispecifikke nøgletal, fremgår det, at SAS er presset på billetprisen. Dog er 

load-faktoren blevet bedre, men det hjælper ikke på andet end markedsandele, hvis billetterne er solgt 

for billigt. Total unit cost er faldet i ca. samme takt som indtjeningen pr. udbudte sædekilometer. 

Hvilket på den ene side er positivt, idet SAS har formået at nedbringe omkostningerne noget, men hvis 

indtjening følger med nedad, vil det selvsagt ikke forbedre resultatet.    
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Budgettering  

På baggrund af den strategiske analyse og regnskabsanalysen skal der laves en budgettering af den 

fremtidige udvikling. Budgettet danner derefter grundlag for værdiansættelsen. De forudsætninger, 

der bliver fastlagt i dette afsnit, kommer altså til at have væsentlig betydning for selve 

værdiansættelsen. Ergo er kvaliteten af budgettet væsentlig for kvaliteten af værdiansættelsen.  

Der er mange holdninger til hvor lang en budgetperiode, man skal bruge til værdiansættelsen. Desto 

kortere en budgetperiode, desto større sandsynlighed er der for, at budgetteringerne holder stik. Men 

ved en kort budgetperiode tillægges terminalperioden også stor betydning. I terminalperioden 

forudsætter man en konstant vækstrate, dvs. vækstraten skal faktisk afspejle forventningerne til 

resten af virksomhedens levetid. Det giver sig selv, at det også er en svær størrelse af budgettere. 

Årsagen til at terminalværdien tillægges stor værdi ved en kort budgetperiode er, at terminalværdien 

skal tilbagediskonteres til år nul i værdiansættelsesmodellen. Jo tættere på år nul terminalperioden er, 

desto større vægt tillægges denne i den samlede værdiansættelse, hvilket taler for en længere 

budgetperiode, men så skal forudsætningerne for at lave en længere budgetperiode til gengæld også 

være til stede. Det kan være svært nok for en virksomhed at ramme budgettet i år 1, hvorfor en 

budgetperiode udarbejdet af en ekstern analytiker på over 10 år virker absurd. Christian Petersen 

mfl.103 fandt i en undersøgelse af danske analytikeres vaner vedrørende værdiansættelser af 

unoterede virksomheder, at analytikerne i gennemsnit brugte en 5,8 årig budgetperiode. For at 

mindske arbitrære budgetforudsætninger, sammenholdt med at residualindkomstmodellen vil blive 

brugt til værdiansættelsen (og denne tillægger terminalværdien mindre vægt end andre 

værdiansættelsesmodeller), vurderet mest hensigtsmæssigt at bruge en budgetperiode på 5 år. Det vil 

altså sige, at terminalperioden starter primo 2017, og der vil blive forudsat konstant vækstrate herfra. 

Det kan forekomme absurd, når man kender til SAS’ historiske performance og dennes ustabilitet, men 

forudsætningerne for at forlænge budgetperioden er heller ikke til stede. SAS selv vil sågar ikke give 

estimater på indtjeningen i 2012, da de vurderer situationen for ustabil104. 

I det følgende vil budgetforudsætningerne, der danner grundlag for budgettet blive gennemgået. Det 

er ikke muligt at finde megen information på SAS’ hjemmeside om den forventede indtjening i 

fremtiden, men hvor der er nævnt noget herom, vil det selvfølgelig blive vurderet og evt. inkluderet i 

budgettet. 

Jævnfør anbefalinger i ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”105 vil budgettet 

fokusere på de sammendragne, reformulerede opgørelser, som det blev gjort i rentabilitetsanalysen. 

Trods ovenstående strategiske analyse og regnskabsanalyse, vurderes det, at forudsætningerne for at 

budgettere på lavere niveau ikke er til stede, og at det ikke ville bidrage positivt til præcisionen af 

værdiansættelsen. Selve budgettet findes i bilag 7.  
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”Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i praksis?” af Petersen, C., Plenborg, T. & Schøler, F., side 162 
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Budgettering af driftsaktiviteten 

Budgettering af salgsvæksten  

Som allerede nævnt ovenfor, er det uhyre vanskelig at budgettere salgsvæksten. Også for 

virksomheder selv. I det efterfølgende vil der blive beskrevet, hvilke faktorer der har påvirket 

budgetteringen af salgsvæksten. Faktorerne er alle taget fra den strategiske analyse eller 

regnskabsanalysen. Ikke alle parametre vægter lige tungt i den samlede bedømmelse, da nogle 

vedrører salgsvæksten samlet set, mens andre blot vedrører dele af omsætningen.  

 Først skal nævnes den generelle økonomiske udvikling i samfundet. Man forventer mild 

recession i Europa samlet set jf. PESTEL. BNP og det private forbrug forventes at være lavere i 

2012 end i 2011 for Danmark og Sverige, mens Norge forventer nogenlunde stabilitet. OECD 

forventer derefter en smule forbedring i 2013. Forbrugerne (og dermed de fritidsrejsende) vil 

kunne mærke den fortsatte finansielle krise, og andre virksomheder i regionen vil ligeledes 

have svært ved at afsætte deres produkter, hvilket måske vil påvirke aktivitetsniveauet for 

forretningsrejsende. Det er med nuværende forudsætninger svært at sætte lid til et større 

opsving inden for den nærmeste årrække. 

  

 Der er en umiddelbar risiko for at miste markedsandele til Norwegian på 

langdistanceflyvningerne, som Norwegian påtænker at starte i 2013. Derudover kan der 

potentielt også komme yderligere konkurrence fra de mellemøstlige selskaber, som nævnt 

under brancheanalysen. I 2012 starter SAS nye ruter til bl.a. Shanghai og Tel Aviv, hvilket 

antages at påvirke de interkontinentale flyvninger positivt i 2012. I 2011 kom 17 % (16,6 % i 

2010) af passagerindtægterne fra interkontinentale flyvninger.  

 

 Udbuddet af flysæder forventes at stige med 6 % i det nordiske marked jf. brancheanalysen. 

SAS forventer en stigning på 5 % i udbudte sædekilometer i 2012 (se nedenfor under 

Driftsomkostninger). Derudover er der ikke nævnt yderligere om planer om 

kapacitetsudvidelser. Alt andet lige må man antage, at konkurrenternes øgning af udbudte 

sædekilometer vil påvirke SAS omsætning negativt.  

 

 Under sociale faktorer i PESTEL-analysen er det beskrevet, at IATA har estimeret en voldsom 

vækst i passagerer og omsætning. Alene i den nordiske region, som er SAS’ hjemmemarked, 

estimeres der med vækst i omsætning på 60 mia. SEK. I 2010 havde SAS en markedsandel i 

regionen på 36 %106. Hvis man antager, at denne markedsandel fastholdes, vil SAS’ omsætning 

ifølge IATAs estimater altså være steget til SEK 62,6 mia. i 2020, hvis alt andet holdes konstant. 

Det svarer til en årlig vækstrate i omsætningen fra 2012 på 4,7 % frem til 2020. Ifølge 

industrien selv (ligeledes nævnt under PESTEL) ser man ikke en vækst i de første par år. Hvilket 

vil sige en endnu kraftigere vækstrate, når samfundsøkonomien bliver bedre igen (status quo-

omsætning frem til 2014, ville kræve en årlig vækstrate derefter på 6 %). Her kan det kort 
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nævnes, at 6 % i vækstrate stemmer godt overens med de fundne trends vedrørende 

langsigtede salgsvækstrater for ikke-finansielle børsnoterede virksomheder i 

bogen ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang”107. En vækstrate på 6 % fra 

2014 og frem forekommer dog for høj for SAS, taget den nuværende økonomiske og 

konkurrencemæssige situation og SAS’ historik (se nedenfor) i betragtning. Markedsandelen på 

36 % er som nævnt for 2010 og er faldet yderligere for SAS Airlines i 2011. IATAs forudsigelser 

vil selvsagt vægte tungt i værdiansættelsen, hvis man tager en vækstrate på 6 % fra 2014 og 

frem med. Niveauet vurderes at være for højt, som allerede nævnt. Samlet vurderes IATAs 

udmeldinger derfor at påvirke salgsvækstraten med 3 % fra 2014 og frem. 

 

 Historisk er den gennemsnitlige salgsvækst på 1,4 % (gennemsnit fra 1993-2011). Den 

historiske vækst er ikke voldsom brugbar, da SAS har ændret form i perioden. For eksempel i 

forbindelse med Core SAS-implementering i 2008, hvor SAS begyndte at frasælge (divesterede) 

ikke-core selskaber, så man et fald på 22 % fra 2008 til 2010. Hvilket betyder, at i de seneste år 

har der været en negativ udvikling i salgsvæksten, med undtagelse af udviklingen fra 2010-

2011 på plus 1 %.  

 

 Truslen fra substituerende produkter vurderes at være til stede, men ikke markant på 

nuværende tidspunkt på det nordiske marked. Hvis der kommer hurtigtog i regionen for 

eksempel mellem København og Århus, så rejsetiden blev bragt ned til under 2 timer, kunne 

det blive en reel trussel på denne flyvning. Grundet finanskrisen og forbedret teknologi 

forekommer det at videokonferencen som substitut til personligt fysisk møde har vundet noget 

frem. Dette, koblet med Norwegians forsøg på at vinde forretningsrejsende, kan tale for 

nedafgående eller stagnerende salgsvækst for forretningsrejsende. 

 

 Ancillary revenue (supplerende indtægter) er en del af 4excellence strategien, hvor man vil 

have fokus på disse services og dermed indtægter herfra. Som det er nævnt i opgaven, er det 

en måde LCC-selskaberne henter en god del af deres omsætning på. SAS føler sig nok presset til 

at følge med på denne udvikling, hvor man tilbyder flybilletten billigere og derefter bekoster 

alle ekstra services. Dog bruger SAS i sin markedsføring, at de har flere gratis services end 

konkurrenterne, hvorfor det kan være svært at se præcis, hvor disse alternative indtægter 

skulle stamme fra. Det kunne være mersalg af mad, drikke og on board shopping, SAS 

påtænker at blive bedre på. I årsrapporten fremgår det ikke, hvor stor en del af omsætningen, 

der stammer fra denne form for indtægt. Da man ikke kan læse i regnskabet, om posten udgør 

5 % af indtægterne eller 20 %, er det ikke muligt at budgettere en isoleret effekt af 4Excellence 

initiativet.  

 

 4Excellence strategien lægger op til, at omsætningen vokser med SEK 1,5 mia. over de næste to 

år108. Da der ikke er meldt andet ud fra SAS, end at selskabet regner med at holde målene, er 
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der lagt vækstprocenter ind på 0,5 % i 2012 og 1,25 % i 2013 foranlediget af strategien. I årene 

efter er strategien ikke tillagt yderligere værdi.  

Samlet set er salgsvæksten vurderet til følgende:  

 
Tabel 16 – egen tilvirkning 

 
I afsnittet vedrørende følsomhedsanalyse vil jeg komme ind på, hvordan andre niveauer for 

salgsvæksten ville have påvirket værdiansættelsen. 

Budgettering af AOH og beregning af NDA 

AOH har de sidste to år været på et meget højt niveau, hvilket både skyldes et fald i 

nettoomsætningen, men også at en hurtig tilpasning af kapitalen ikke er opnået. SAS har som nævnt 

bestilt 30 fly til levering mellem 2016 og 2019, med en option på yderligere 11. Hvad sådanne fly 

koster er svært at vide. Et brugt Boeing 757 med plads til 200 passagerer står til MUSD 15, mens et 

brugt Boeing 777-200 koster MUSD 52109. Nypriser er ikke lettilgængelige. I årsrapporten for 2011 kan 

man i noterne læse, at flyene på operationelle leasingkontrakter er forsikrede for MSEK 190 i 

gennemsnit pr. styk. Summa summarum, flyene antages at koste minimum MSEK 190. Det vil selvsagt 

påvirke anlægskapitalen, når de bliver leveret. Derfor vurderes det, at AOH højst sandsynligt ikke vil 

falde til niveauet i 2008 i den nærmeste fremtid, men vil forblive på niveauet for 2010 og 2011. AOH er 

som følge heraf 1,89 i budgetperioden, hvilket giver en inverse af AOH på 0,53. NDA kan beregnes på 

følgende vis110: 

               
 

   
 

Hvorved følgende resultat for NDA opnås:  
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  E2012 E2013 E2014 E2015 E2016 Vægt

BNP mv. -              1,00            1,00            2,00            2,00                   100%

Langdistance flyvninger 2,00            -              -1,00           -1,50           -2,00                 17%

Udbuddet af flysæder -              -0,50           -1,00           -1,00           -1,50                 100%

Ancillary revenue 1,00            1,50            2,00            2,00            2,00                   6%

IATA -              -              3,00            3,00            3,00                   100%

4Excellence 0,50            1,25            -              -              -                     100%

Vægtede tal:

BNP mv. -              1,00            1,00            2,00            2,00                   

Langdistance flyvninger 0,34            -              -0,17           -0,26           -0,34                 

Udbuddet af flysæder -              -0,50           -1,00           -1,00           -1,50                 

Ancillary revenue 0,06            0,09            0,12            0,12            0,12                   

IATA -              -              3,00            3,00            3,00                   

4Excellence 0,50            1,25            -              -              -                     

Total salgsvækst 0,90            1,84            2,95            3,87            3,28                   

http://aviatorsale.com/Large_Transport_Jet/
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Tabel 17 

 

Budgettering af core OG fra salg før skat og beregning af DO fra salg (før skat) 

Nedenfor vil overvejelserne i forbindelse med budgettering af overskudsgraden fra core salg blive 

gennemgået.  

Lønomkostninger: SAS har adskillige gange udtalt, at selskabet vil spare på lønomkostninger, og har 

indgået aftaler med fagforeninger. Det er derfor besluttet at budgettere med, at lønomkostning falder 

med SEK 0,5 mia. i 2012. Derefter, i takt med at samfundsøkonomien er vurderet i en positiv retning og 

omsætningsstigningen ifølge IATAs forventninger til markedet, vil lønomkostningerne stige i takt med 

salgsvæksten. Historisk set har lønomkostninger udgjort 34 % og 32 % af nettoomsætningen i 2010 og 

2011, hvis ovenstående budgettering bruges vil lønomkostninger udgøre 30 % i 2012 og fremefter. Da 

SAS opererer i lande med stærke fagforeninger, vurderes det umiddelbart ikke sandsynligt, at SAS 

kommer under det niveau, hvorfor besparelsen på 0,5 mia. er udeladt af budgetteringen. 

Driftsomkostninger: 

Afgifter til staten: Udgør ca. 17 % af andre driftsomkostninger og er dermed en betydelig post. Det 

vurderes pt. at der ikke umiddelbart kommer en ny afgift eller afgiftsstigning, men hvis IATA’s 

estimeringer om fremtidigt salg holder stik, vil der højst sandsynligt komme en afgiftsstigning senere. 

Brændstof: SAS regner med, at udbudte sædekilometer (ASK) stiger med 5 % i 2012111. Derfor må det 

antages, at omkostningerne til brændstof stiger nogenlunde tilsvarende. Der er ikke nævnt nogen 

planer om at udvide ASK yderligere i de efterfølgende år, hvorfor det antages, at ASK forbliver på 2012-

niveauet i resten af budgetperioden. Som allerede nævnt i PESTEL analysen, er det svært at forudse 

prisudviklingen på råolie, hvorfor det ikke vil blive forsøgt.  

4Excellence lægger op til en besparelse på driftsomkostninger på SEK 0,5 mia. i 2012 og SEK 2 mia. i 

2013. Der har endnu ikke været nogen udmeldinger fra SAS om, at ambitionen ikke vil blive holdt. 

Umiddelbart hænger det dårligt sammen, at SAS vil forsøge at vinde markedsandele ved bl.a. at føre 

en billigere prispolitik, men samtidigt nedbringe omkostningerne. Hvis selskabet får flere passagerer, 

vil der unægtelig være flere variable omkostninger, og omkostningerne vil blive øget i en vis grad 

(trods SAS’høje faste omkostninger). Historisk har driftsomkostninger udgjort følgende del af 

nettoomsætningen: 

 
Tabel 18

112
 

 

                                                           
111

 Media/analyst presentation, d. 8. februar 2012, slide 39 
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 Beregnet på baggrund af den reformulrede resultatopgørelse 

 2011 2010 2009 2008

Driftsomkostninger i procent af nettoomsætningen -57% -61% -58% -60%
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Hvis man antager, at udmeldingerne fra SAS holder stik således, at driftsomkostningerne bliver 

reduceret med MSEK 500 i 2012 og yderligere SEK 2 mia. i 2013, vil driftsomkostningerne være faldet 

til at udgøre 56 % i 2012 og 50 % i 2013. Det vurderes at være urealistisk for 2013, hvorfor besparelsen 

på SEK 2 mia. i 2013 udelukkes for budgetteringen. Derefter antages posten at stige med salgsvæksten 

jf. stigningen i omsætningen foranlediget af IATA’s forventninger til markedet.  

Operationel Leasing posten har historisk været faldende og er faldet med SEK 1 mia. siden 2007, men 

det nævnes i årsrapporten for 2011, at SAS har leaset 25 nye fly113. SAS har ved aflæggelsen af 

årsregnskabet 108 fly på operationelle leasingaftaler114. Det vil alt andet lige sige en udvidelse på knap 

25 %. Nogle af aftalerne på de 108 fly vil højst sandsynligt blive afsluttet i 2012. Hvis man antager, at 

aftalerne har en gennemsnitlig løbetid på 10 år, vil det sige, at ca. 11 af leasingaftalerne vil blive 

afsluttet i 2012. Ovenstående taler umiddelbart for at øge leasingomkostning til fly med ca.13 %115, 

men da det af regnskabet fremgår, at nutidsværdien af de fremtidige operationelle 

leasingomkostninger er på et lavere niveau i 2011 end de foregående år116, vil niveauet for denne 

omkostningspost blive fastholdt over de første to år i budgetteringsperioden. I 2014 og 2015 

budgetteres leasingomkostningen at stige pga. den øgede trafik for derefter at blive på et stabilt 

niveau i takt med, at der bliver leveret nye fly.   

Afskrivninger, amortisering og nedskrivninger: Koncernen har udmeldt et meget lavt niveau for CAPEX i 

2012 på MSEK 500117. Nedskrivninger vil ikke blive forsøgt estimeret, da der ikke er belæg herfor. Hvis 

SAS ved regnskabsaflæggelsen selv kender til en kommende nedskrivning, vil den være inkluderet i 

afskrivninger, da disse i så fald skulle være accellerede på de aktiver, hvis værdi eller levetid er 

forringet. På baggrund af disse to faktorer samt afskrivningsniveauet over de sidste 5 år, budgetteres 

posten til at forblive det samme indtil 2016. I perioden 2016-2019 leveres 30 nye fly til en 

minimumsstykpris på MSEK 190 jf. ovenfor, hvilket vil betyde en årlig forøgelse af afskrivninger på 

MSEK 257118 alt andet lige. Derfor budgetteres der med en forøgelse på afskrivninger på MSEK 257 fra 

2016 og frem.  

 
Tabel 19 

Budgettering af den effektive skatteprocent og beregning af DO fra salg efter skat 

Den effektive skatteprocent har svinget meget gennem den historiske analyse periode. Den var på sit 

laveste i 2011 med 3,5 % og på sit højeste i 2010 med 27,7 %. Da posten svinger meget og er svær at 
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 ”SAS Group Annual Report 2011 with sustainability overview” side 19 
114

 ”SAS Group Annual Report 2011 with sustainability overview” side 36 
115

 Beregnet som en ændring i flyflåden (108+25-11)/108 = 1,013  
116

 ”SAS Group Annual Report 2011 with sustainability overview” side 36 + “SAS Group Annual Report & Sustainability 
Report 2010”, side 48 
117

 Media/analyst presentation, d. 8. februar 2012 
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 190 mio. x 30 x 0,90 (residual værdi på 10 %) = 5.130 afskrevet over 20 år = 257 mio. 

  E2012 E2013 E2014 E2015 E2016

DO salg før skat 2.704        3.474        3.594        3.780        3.759        

OG salg før skat 6,5% 8,2% 8,2% 8,3% 8,0%
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estimere, sættes skatteprocenten til Sveriges selskabsskatteprocent på 26,3 %119, hvilket giver 

følgende DO fra core salg efter skat: 

 
Tabel 20 

Budgettering af andet driftsoverskud efter skat 

Der er ikke mange poster i SAS’ regnskab, der historisk har kunnet henføres til andet 

driftsoverskud(underskud). En stor del af de poster, der er placeret her, vedrører transitoriske poster. 

Normalt ville man ikke tage transitoriske poster med, men det vurderes, at niveauet igennem den 

historiske analyseperiode er så højt, at man må antage, at der i SAS vil være en vis mængde 

transitoriske poster årligt. I gennemsnit er der i den historiske analyseperiode brugt lige omkring SEK 1 

mia. hvert år på disse poster. Dette niveau vurderes imidlertid at være noget højt. Derfor er det valgt 

at holde den største post vedrørende restrukturering i 2009 på SEK 1,5 mia. ude fra en 

gennemsnitsberegning. På den baggrund er posten budgetteret til at være på rundt regnet MSEK 650 

p.a.  Hvilket giver nedenstående OG fra andet salg: 

 
Tabel 21 

Budgettering af finansieringsaktiviteten 

Budgettering af FGEAR og beregning af netto finansielle forpligtelser (NFF) 

I regnskabsberetningen i årsrapporten for 2011 er der ikke nævnt noget om fremtidig finansiering. Da 

det er svært at vurdere, hvordan SAS vil foretage den fremtidige finansiering, vil budgettering af FGEAR 

blive foretager på baggrund af regnskabsanalysen. Nøgletallet har svinget en del i perioden. De sidste 

to år har tallet været nogenlunde stabilt på omkring 0,65. Gennemsnittet på de sidste 5 år er på 0,60. 

FGEAR bliver derfor budgetteret til at være 0,62 i hele budgetteringsperioden. Herefter kan NFF 

beregnes ved hjælp af nedenstående formel120: 

      (   
 

          
)         

Hvorved følgende værdier fremkommer: 

 
Tabel 22 
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 Skatteprocent: http://www.kpmg.com/se/sv/kunskap-utbildning/nyheter-
publikationer/nyhetsbrev/taxnews/taxnews-2011/sidor/kpmgtaxnews172011- %20eng.aspx  
120

”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” af Elling, J.O. mfl., side 231 

  E2012 E2013 E2014 E2015 E2016

DO salg efter skat 1.993        2.560        2.649        2.786        2.770        

OG salg efter skat 4,8% 6,0% 6,0% 6,1% 5,9%

  E2012 E2013 E2014 E2015 E2016

DO andet salg efter skat -479          -479          -479          -479          -479          

OG andet salg efter skat -1,1% -1,1% -1,1% -1,1% -1,0%

http://www.kpmg.com/se/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/nyhetsbrev/taxnews/taxnews-2011/sidor/kpmgtaxnews172011-%20eng.aspx
http://www.kpmg.com/se/sv/kunskap-utbildning/nyheter-publikationer/nyhetsbrev/taxnews/taxnews-2011/sidor/kpmgtaxnews172011-%20eng.aspx
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Budgettering af lånerenten efter skat og beregning af netto renteomkostninger (NFO)  

Den gennemsnitlige lånerente, r, har svinget en del i regnskabsanalyseperioden. I gennemsnit har den 

været på 7,5 % over de sidste 4 år og har de sidste 2 år været stabil på ca. 8,4 %, hvis effekten af 

Spanair isoleres.  SAS er i en ustabil finansiel situation og sammenholdt med en ændring fra neutrale til 

negative fremtidsudsigter hos Standard og Poors (nævnt under ”Intern analyse af ressourcer og 

kompetencer”), vurderes det, at lånerenten ikke kommer under 8,4 %. Følgende formel kan herefter 

bruges til at beregne NFO: 

                

 
Tabel 23 

 

Herefter kan totalindkomsten beregnes på baggrund af ovenstående budgetteringer. Se bilag 7 for et 

samlet resultat.  

Beregning af egenkapital (EK) 

Ovenfor er NDA og NFF beregnet, på denne baggrund kan egenkapitalen beregnes (bemærk, der er 

ingen minoritetsinteresser, hvorfor de ikke er med i beregningen)121: 

               

Som det fremgår, er EK residualen af NDA og NFF: 

  
Tabel 24 

Delkonklusion på budgetteringen 
Budgettering er ikke en eksakt videnskab. Man skal estimere om fremtiden på baggrund af 

konklusioner draget i den strategiske analyse, som ligeledes bygger på fremtidsudsigter og den 

nuværende situation, samt ud fra historiske begivenheder (regnskabsanalysen). Budgetteringen 

ovenfor bygger på de foregående afsnit, men hver post er til dels udsat for en vis subjektiv 

bedømmelse. Jeg har for eksempel valgt at lægge relativ stor vægt på IATA’s beregninger vedrørende 

fremtidige passagertal og omsætning i regionen samt SAS egne udtalelser om initiativer i forbindelse 

med 4Excellence. Derfor er det vigtigt at understrege, at budgetteringen udført af en anden person ud 

fra samme fakta, kunne føre til andre budgettal. 

I følsomhedsanalysen vil værdiansættelsen ligeledes blive beregnet med andre vækstniveauer end 

dem i basisbudgettet. 
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”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” af Elling, J.O. mfl., side 233 
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Værdiansættelse 

Valg af værdiansættelsesmodel 
I dette afsnit skal værdien af aktierne, også kaldet aktionærværdien og egenkapitalværdien, beregnes 

og vurderes. Der findes tre forskellige diskonteringsmodeller til estimering af egenkapitalværdien: 

dividendemodellen, cash flow-modellen (DCF) og residualindkomstmodellen (herefter RIDO-modellen).  

Dividendemodellen forudsætter, at værdien af en aktie er lig med de fremtidige dividendeudbetalinger 

til ejeren samt salgsprisen af aktien, når denne afhændes. Problemet med denne model er, at 

udbetalinger af dividende ikke er ensbetydende med værdiskabelse. Udbetalinger af dividende kunne 

også indikere, at virksomheden ikke ved, hvordan den skal vokse yderligere og derfor udbetaler 

dividende. Man må dog antage, at hvis en virksomhed udbetaler dividende hvert år i en længere 

årrække, er det fordi, den også formår at skabe værdi. Hermed er det dog ikke sagt, at hvis en 

virksomhed ikke udbetaler dividende, er der ikke langvarig værdiskabelse i virksomheden122. 

Dividendemodellen er en direkte model til måling af aktionærværdien og er sjældent brugt af 

analytikere, da de oftest foretrækker indirekte metoder, som fokuserer på driftsaktiviteten som den 

eneste værdidriver. De indirekte metoder ser altså bort fra værdien skabt igennem finansieringen af 

virksomheden. Dividendemodellen forekommer derfor ikke at være et egentligt alternativ til brug for 

værdiansættelsen af SAS.  

Den tilbagediskonterede cash flow-model (DCF) bygger på den tankegang, at pengestrømmene fra 

driftsaktiviteterne fratrukket pengestrømmene fra investerings- og finansieringsaktiviteterne står til 

rådighed for aktionærerne. Det frie cash flow, som det kaldes, er det maksimale beløb, som kan 

udbetales til aktionærerne eller bruges til at skabe merværdi i selskabet, eller en blanding af de to. Der 

findes både en direkte metode (FCFE) og er indirekte metode (FCFF), hvor den sidste, jævnfør 

ovenstående, er den mest brugte. FCFF ser på pengestrømmene fra driftsaktiviteten fratrukket 

pengestrømmene fra investeringsaktiviteten, og i stedet for egenkapitalomkostningerne bruges de 

vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) til at neddiskontere. Her anses 

finansieringsaktiviteten altså for at være uden værdiskabende effekt123.   

RIDO-modellen tager afsæt i den bogførte værdi af egenkapitalen samt tilbagediskontering af 

virksomhedens residualindkomst, som er det ”overnormale-overskud” dvs. overskuddet fra 

totalindkomsten fratrukket den normale egenkapitalomkostning. Her antages det, at al indkomst og 

alle omkostninger passerer resultatopgørelsen også kaldet clean-surplus. Hvis den tilbagediskonterede 

residualindkomst er positiv, vil det sige, at man forventer, at selskabet vil tjene mere, end det afkast en 

aktionær normalt ville forvente. Derfor ville aktien alt andet lige skulle handles for mere end den 

bogførte værdi, da egenkapitalen er mere værd ifølge estimatet.  
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”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” af Elling, J.O. mfl., side 34-40 
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DCF-modellen er en yndet model blandt analytikere. Til værdiansættelse i unoterede virksomheder, 

benyttede hele 87,2 % af analytikerne DCF-modellen124, hvorfor det umiddelbart ville forekomme 

naturligt at bruge denne model til værdiansættelsen af SAS’ aktier. Dog skal analytikeren have et stort 

kendskab til virksomheden, og selv kunne beregne de frie pengestrømme. Der bliver ligeledes ikke 

brugt bogførte værdier, hvorfor en stor del af værdiansættelsen beror på den eksterne analytikers 

evner til at forudsige udviklingen.  RIDO-modellen bygger derimod på årsregnskabets målinger og 

forudsætter derfor, at tallene i årsregnskabet er korrekte og tro i forhold til regnskabspraksis og 

virkeligheden. Derfor er der implicit en risiko for regnskabsmanipulation. RIDO-modellen forekommer 

at være en mere naturlig forlængelse af regnskabsanalysen og simplere at bruge, da egenkapitalen er 

givet, og residualindkomsten kan budgetteres efter samme opstillingsmetode, som de reformulerede 

regnskaber. Desuden har Thomas Plenborg fundet, at ”Jo mere primitiv budgettering eller jo flere 

forudsætninger som laves i forbindelse med værdiansættelse desto mere bør RI modellen foretrækkes” 

samt ”RI modellen fremtræder… som et stærkt alternativ til værdiansættelsen af virksomheder”125 

(RI=RIDO).  

På baggrund af ovenstående gennemgang er det valgt at bruge RIDO-modellen til værdiansættelse af 

SAS. 

Da regnskabet er blevet reformuleret jf. bilagene 4-6, vurderes det, at de budgetterede tal lever op til 

kravet om clean-surplus accounting (alle udgifter og indkomster passerer resultatopgørelsen). 

Formlen for RIDO-modellen for værdien af egenkapitalen er126: 

  
        ∑

     

         

 

   

 
       

                 
       

RIDO er residualindkomsten fra driften og er defineret som: 

                         

Residualindkomsten svarer altså til driftsoverskuddet fratrukket normaloverskuddet               . 

RIDO-modellen antager altså, at værdien af egenkapitalen er lig med bogførte netto driftsaktiver 

fratrukket netto finansielle omkostninger plus tilbagediskonterede fremtidige overnormaloverskud. 

Som det tydeligt fremstår af formlerne ovenfor spiller vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, 

WACC, en stor rolle i værdiansættelsen.  

Estimering af WACC 
Da det er virksomhedsværdien fra driften, der vil blive beregnet, skal driftsoverskuddet belønne både 

aktionærer og långivere (der er begge i SAS). Derfor skal man ikke blot beregne 

                                                           
124

”Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i praksis?” af Petersen, C., Plenborg, T. & Schøler, F., side 161 
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 “Residualindkomstmodellen eller den tilbagediskonterede cash flow model?” af Plenborg, Thomas,, side 254,256 
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”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” af Elling, J.O. mfl., side 46 
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egenkapitalomkostningerne, men de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, WACC. Formlen 

for WACC ved egenkapital og rentebærende gæld er: 

      
  

 

  
         

  
   

  
       

De gennemsnitlige kapitalomkostninger er altså lig med det vægtede gennemsnit (ud fra egenkapital 

og netto finansielle forpligtelser i forhold til den samlede værdi af virksomheden) af henholdsvis 

ejerenes og långivernes afkastkrav. Långivernes afkastkrav,   , er beregnet efter skat, da der er 

skattemæssigt fradrag for disse omkostninger.  

Fastlæggelse af kapitalstrukturen 

Kapitalstrukturen skal bruges for at beregne de vægtede gennemsnit af henholdsvis ejernes og 

långivers afkastkrav.  

Den vægtede kapitalstruktur skal bygge på markedsværdier, men da formålet med værdiansættelsen 

er at finde markedsværdien, giver det et praktisk problem. Man kunne i mangel af bedre bruge 

aktiekursen pr. 15. marts 2012, da hele årsregnskabet for 2011 blev offentliggjort. Ved denne metode 

fremkommer nedenstående tal. 

 
Tabel 25

127
 

 

SAS oplyser i årsrapporten for 2011, at selskabet har et ønske om at have en langsigtet finansiel 

gearing på under 1128. Det vil sige, at SAS selv sigter på et 50:50 forhold mellem egenkapital og 

rentebærende gæld som maksimum. Som det fremgår af ovenstående tabel, er forholdet set på 

markedsværdiniveau pt. relativt langt fra den ønskede gearing. Værdiansættelsen er langsigtet, 

hvorfor det trods markedsværdierne er valgt at have stor lid til ønsket om en finansiel gearing på maks. 

1. Da der implicit er et ønske om en lavere gearing (”maksimum”), kunne man have valgt at lave 

forholdet anderledes, men da det ville være gætterier samt stærkt imod den nuværende 

markedssituation, vil 50:50 forholdet blive brugt. 

Fastlæggelse af egenkapitalomkostningerne 

Capital Asset Pricing Model (herefter CAPM) vil blive brugt til at fastlægge egenkapitalomkostningerne. 

CAPM tager udgangspunkt i sammenhængen mellem aktiens afkast og afkastet på hele aktiemarkedet 
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(markedsporteføljen). Da det ikke er praktisk muligt at investere i alle aktiver i økonomien, bruges et 

indeks for aktiemarkedet. CAPM formlen ser således ud129: 

        [          ]  

Hvor   er den risikofri rente,   er betaværdien eller den systematiske risiko for aktien, og       er det 

forventede afkast ved investering i markedsporteføljen. Sagt med andre ord antager modellen, at 

ejernes afkastkrav svarer til den risikofri rente plus den virksomhedsspecifikke betaværdi multipliceret 

med markedets risikopræmie [          ].  

Risikofri rente 

Den risikofri rente er den rente, som man kan få i markedet uden at påtage sig risiko. Man skal i 

teorien bruge nul-kuponobligationer med forskellige løbetider for at matche pengestrømmene fra 

budgetteringen. Da dette er vanskeligt og ikke nødvendigvis giver et mere sikkert grundlag, bruger 

man ofte i praksis den 10-årige statsobligation som den risikofri rente.  

Den effektive rente på 10-årige statsobligation er på 1,5 %,130 hvilket er meget lavt. Den 5-årige 

effektive rente på statsobligationer er ligeledes på 1,5 %. Problemet med den historisk lave rente er, at 

den alt andet lige vil undervurdere WACC’en, og dermed vil værdiansættelsen blive for høj, hvis den 

risikofri rente stiger inden for kort tid. Arbejdernes Landsbank forventer, at den 10-årige rente vil stige 

til 2,50 % over de næste 12 måneder131. På denne baggrund besluttes det at bruge en rente på 2 %, 

hvilket altså er lidt højere end det nuværende niveau. 

Markedsrisikopræmie 

Markedsrisikopræmien (herefter MRP) udtrykker det merafkast, en investor kræver for at investere 

sine penge i risikobehæftede aktier fremfor i risikofrie statsobligationer. Der findes et antal af metoder 

til at estimere MRP, det vurderes dog uden for denne opgaves relevans at estimere MRP ved at lave 

beregninger. PricewaterhouseCoopers (herefter PwC) udgiver jævnligt et notat, hvor PwC har spurgt 

førende aktører på aktiemarkedet, om bl.a. deres niveau for MRP. Sidst PwC lavede en sådan 

undersøgelse var i 2010 og her var den gennemsnitlige MRP på 4,9 %. Fra 1998 og frem til 2002 lå MRP 

på et nogenlunde konstant niveau på 4 %. De næste 7 år var niveauet stabilt omkring 4,5 % for 

derefter at ”springe” til 4,9 % i 2009. De sidste par år har der været finansiel krise, men det vurderer 

respondenterne ikke skal spille ind på MRP’en132.  Baseret på PwC’s undersøgelse vurderes MRP at 

være på 4,9 %.  

Estimering af beta 

For alle aktier gælder det, at desto større risiko desto større afkast vil ejerne have. I CAPM bliver det 

målt ved beta’et for aktien. Derfor gælder det, at en virksomhed med et beta på 1, har en risiko som 

markedsporteføljen. Er betaværdien under 1 er der mindre risiko end i markedsporteføljen, og over 1 

har aktien en større risiko end markedsporteføljen.  
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”Prisfastsættelsen på aktiemarkedet” af Madsen, Anders C. & Hartzberg, M., 2010 
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Beta kan man beregne ved hjælp af en simpel regressionsmodel. I førnævnte undersøgelse skriver PwC, 

at 90 % af respondenterne anvender eksterne kilder som f.eks. Bloomberg og Reuters til beregning af 

betaværdien for en aktie, samt det man kalder common sense-metoden.  

SAS-aktien i Stockholm har ifølge Bloomberg133 en betaværdi på 0,88 mod OMX, mens Reuters134 

opgiver en betaværdi på 0,62. Mod hvad (Reuters) og over hvilken periode betaværdierne bliver 

beregnet er ikke lettilgængeligt. Begge værdier lyder umiddelbart lave, da den strategiske analyse har 

vist at branchen er konjunkturfølsom, afhængig af brændstofpriser og valutakurser, samt at SAS er i en 

konkurrenceintensiv branche. Ud fra en common-sense betragtning burde betaværdien altså være 

højere.  

En betaanalyse af forskellige industrier i det amerikanske marked viser, at kategorien ”Air Transport” 

har en betaværdi på 0,86135. Hvilket taler for Bloombergs betaværdi for SAS. Dog er det ikke beskrevet, 

over hvilken periode betaanalysen er lavet, ej heller er der en beskrivelse af hvilke former for 

luftfartstransport, der er inkluderet i undersøgelsen. Derudover performer SAS jf. 

konkurrenceintensiteten i Porter’s analyse dårligere end konkurrenterne, specielt på de økonomiske 

nøgletal, hvorfor man kunne tale for et højere beta, da risikoen ved investering i SAS er større end hos 

nogle af konkurrenterne. 

Nedenfor er vist en tabel over niveauerne for driftsmæssig og finansiel risiko, samt de dertil hørende 

betaværdiintervaller.  

Driftsmæssig risiko Finansiel risiko Samlet risiko Beta 

Lav Lav Meget lav 0,4 – 0,6 

Lav Neutral Lav 0,6 – 0,85 

Lav Høj Neutral 0,85 – 1,15 

Neutral Lav Lav 0,6 – 0,85 

Neutral Neutral Neutral 0,85 – 1,15 

Neutral Høj Høj 1,15 – 1,4 

Høj Lav Neutral 0,85 – 1,15 

Høj Neutral Høj 1,15 – 1,4 

Høj Høj Meget høj 1,4+ 
Tabel 26
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I SWOT-analysen blev styrker og svagheder samt muligheder og trusler summeret op fra den 

strategiske analyse. I regnskabsanalysen blev den finansielle performance og situation ligeledes 

gennemgået. Begge analyser viser et selskab, der er i en svær periode med bl.a. store 

enhedsomkostninger og hård konkurrence, hvorfor den driftsmæssige risiko vurderes at være høj.  SAS 

har pr. 31.12.2011 et finansielt beredskab på niveau med egne mål, jf. analysen af interne ressourcer 
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 Bloomberg PC på CBS  
134

 http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=SAS.ST  
135

 ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere” af Petersen, C. V. & Plenborg, T. ,side 160-162 
136

 ”Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og 
virksomhedsandele” side 59 

http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=SAS.ST
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og kompetencer. Dog har Standard and Poors i februar ændret sin vurdering af SAS’ fremtidsudsigter 

for B- vurderingen fra neutral til negativ jf. analysen af interne ressourcer og kompetencer. SAS er altså 

tættere på en CCC rating. En CCC rating betyder, at selskabet er udsat og har behov for favorable 

forretningsforhold137. På denne baggrund vurderes den finansielle risiko at være middel. Sidst står der i 

SAS’ årsrapport for 2010138, at beta har været på 1,17 i perioden 2006-2010 mod FTSE og 1,04 mod 

OMX i samme periode. Der er ikke nævnt noget om betaværdien i årsrapporten for 2011, hvilket der 

kan være flere grunde til, herunder den at betaværdien evt. har udviklet sig negativt.  

På baggrund af den ovennævnte gennemgang vurderes det, at beta er på 1,2. 

Samlet set vil ovenstående give udslag i nedenstående afkastkrav til ejerne: 

           [      ]                 

Fastlæggelse af långivers afkastkrav 

Formlen for beregning af långivernes afkastkrav er: 

    (     )         

Det vil sige, at långiver beder om den risikofri rente plus et virksomhedsspecifikt risikotillæg for at 

investere i virksomheden. Set fra virksomheden er denne omkostning fradragsberettiget, hvorfor 

skatten skal trækkes fra. I budgetteringen blev en skatteprocent 26,3 % brugt. Den samme rate vil blive 

brugt her.  Den risikofri rente er estimeret til 2 % jf. ovenfor. Risikotillægget er straks sværere at 

estimere. 

Som allerede nævnt vurderes SAS til en kreditrating på B- ifølge Standard & Poor’s. Denne kreditrating 

skal så omsættes til et afkastkrav.  Ifølge Copeland mfl. giver en kreditrating på B et risikotillæg på 

3,67 %139. Forskellen mellem en rating på BB og B er på 1,12 %, hvorfor det vurderes, at tillægget 

pga. ”minusset” i rating vil være på ca. 0,6. Derfor vurderes det, at SAS kreditrating på B- vil give udslag 

i et risikotillæg på 4,27 %. Undersøgelsen er af ældre dato, men i mangel af opdateret information 

tages der udgangspunkt i denne. 

Ved at bruge ovenstående værdier i formlen for långivers afkastkrav fås følgende værdi: 

                                     

I 2011 var betalingerne på finansielle forpligtelser MSEK 1.030, hvilket svarer til en rentesats til 

långiver på ca. 5,7 %140, altså noget højere.  Da der ikke er nogen indikationer på, at det skulle blive 

billigere for SAS at låne penge fremover, vurderes det, at långivers afkastkrav efter skat er mellem de 

to værdier og derfor på 5,2 %.  

                                                           
137

 http://www.standardandpoors.com/ratings/definitions-and-faqs/en/us#def_1  
138

 “SAS Group Annual Report & Sustainability Report 2010”, side 42 
139

 ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere” af Petersen, C. V. & Plenborg, T., side 246 
140

 (renteomkostninger/finansielle forpligtelser) x (1-t) = (1.030/13.313)(1-0,263) = 5,7 % 

http://www.standardandpoors.com/ratings/definitions-and-faqs/en/us#def_1
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Opgørelse af WACC  

De ovenstående estimeringer og beregninger giver følgende værdi for WACC for SAS: 

                                              

Værdiansættelse  
Det sidste element der mangler, før man kan lave værdiansættelsen, er væksten i terminalperioden. 

Vækstfaktoren skal dække resten af virksomhedens levetid. Den har stor betydning for resultatet af 

værdiansættelsen, da den påvirker terminalværdien markant. Den strategiske analyse har vist, at SAS 

er et selskab i modvind (se under SWOT-analysen). De største trusler, i forhold til en vurdering af 

vækstfaktoren i terminalperioden, vurderes at være konkurrencen fra LCC-selskaber, stigende 

forhandlingsstyrke hos forbrugerne, Norwegians introduktion af langdistancedestinationer, 

konkurrence om forretningsrejsende samt SAS’ høje omkostningsniveau. På denne baggrund vurderes 

væksten i terminalperioden at udgøre 2 %.  

På baggrund af budgetteringen samt estimeringen af WACC og vækstfaktoren opnås nedenstående 

værdi for SAS jf. RIDO-modellen: 

 
Tabel 27 

 
Som det fremgår ovenfor er aktien vurderet til at være SEK 82,8 kr. pr. aktie., hvilket er meget højere 

end lukkekursen d. 15.3.2012 på SEK 9,35141. Som allerede nævnt adskillige gange, er der nogle enkelte 

faktorer, der har en stor betydning for værdien af aktien. Disse er hovedsagligt salgsvækstraten, 

estimeringen af WACC og dennes komponenter, samt vækstfaktoren i terminalperioden.  I 

følsomhedsanalysen nedenfor vil det blive vist, hvordan ændringer i niveauerne for disse påvirker 

værdiansættelsen. 

  

                                                           
141

 www.sasgroup.net  

Indeværende periode Budget periode 

Actuals 2011 E2012 E2013 E2014 E2015 E2016

DO 1.514          2.081          2.170          2.307          2.291          2.471          

NDA 22.329 22.561        23.227       24.125       24.917       25.735       

RIDO (6,54%) 54                605             651             729             661             788              

Diskonteringsfaktor (1,0654) 1,065 1,135 1,209 1,288 1,373

PV af RIDO 50                533             538             566             482             

Samlet PV af RIDO til E2016 2.169                                     

PV af TV 12.637                                   17.346       

Virksomhedsværdi 37.135                                   

BV af NFF -9.896                                   

Værdi af EK 27.239                                   

Værdi pr. aktie (329 mio.) i SEK 82,8                                       

Terminal 

periode

http://www.sasgroup.net/
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Følsomhedsanalyse 
Salgsvækstraten i budgetteringsperioden er svær at estimere. Jeg har taget IATAs udmeldinger med i 

budgetteringen. Hvis man ændrer på salgsvækstraten på baggrund af nedenstående ændringer i IATAs 

procentvise påvirkninger af SAS’ fremtidige salg, giver det nedenstående resultater på aktieværdien: 

 
Tabel 28 

Her fremgår det tydeligt, at vurdering af den generelle markedsvækst i den nordiske region, foranlediget af 

IATAs estimeringer, påvirker aktieværdien substantielt.  

Ligeledes har jeg inkluderet ca. halvdelen af 4Excellence strategien, hvis det enten lykkes at 

implementere den fuldt ud eller slet ikke, har det også stor betydning for værdiansættelsen (alt andet 

uforandret): 

 
Tabel 29 

Her kan man klart se, hvad der sker for værdien af SAS, hvis selskabet ikke formår at få deres 

omkostningsniveau nedbragt. 

De sidste to faktorer, der har en relativ stor indvirkning for værdiansættelsen, er som nævnt WACC og 

vækstfaktoren i terminalperioden. Begge disse faktorer er blevet estimeret på baggrund af den strategiske 

analyse, regnskabsanalysen og anden relevant data. Terminalværdien vægter relativt tungt i 

værdiansættelsen. Påvirkningen kunne have været mindre, hvis budgetperioden havde været længere. Der 

er som bekendt ligeledes usikkerhed omkring værdierne i budgetperioden, hvorfor en forlængelse af denne 

er vurderet ikke, at ville have bidraget med mere korrekte værdier. Vækstfaktoren og WACC’en påvirker 

terminalværdien meget, hvilket viser sig i nedenstående beregninger af aktieværdien ved forskellige 

niveauer for vækstfaktoren i terminalperioden og ændringer i WACC i både budget- og terminalperioden. 

 
Tabel 30 

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

Værdi pr. aktie i SEK 60,8 68,2 75,9 82,8 91,9 100,2 108,8

4Excellence implemen-

teringsgrad: 0% 25% 50% 75% 100%

Værdi pr. aktie i SEK -2,1 57,5 82,8 119,2 204,2

0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0%

6 84,4 88,3 92,9 98,8 106,3 116,3

6,54 73,3 75,9 79,0 82,8 87,6 93,7

7 65,3 67,2 69,4 72,0 75,2 79,3

8 51,4 52,2 53,1 54,2 55,5 57,1

W
A

C
C

Værdi pr. aktie 

i SEK

Vækstfaktor i terminalperioden
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Dog viser ovenstående to tabeller også at det eneste sted, hvor aktieværdien kommer ned i nærheden af 

den handlede pris 15. marts 2012 på SEK 9,35 er ved ikke at tillægge 4Excellence nogen værdi. Ligeledes 

opnår man også en aktieværdi på ca. 10 SEK, hvis man lader 4Excellence påvirke omkostningsniveauet efter 

planen i 2012 (dvs. 1 mia. besparelse), men ingen yderligere vækst hverken i salg eller omkostninger. Heraf 

må man altså konkludere, at analytikere og investorerne ikke tillægger SAS’ planer og udviklingen i 

samfundsøkonomien stor vægt. 

  



71 
 

Delkonklusion på værdiansættelsen 
Som det fremgår, bliver der foretaget mange vurderinger i forbindelse med en værdiansættelse.  Man 

forsøger at være så objektiv som mulig, men der er unægtelig mange subjektive bedømmelser. Hvilket 

betyder, at værdiansættelsen af SAS foretaget af en anden person, ville have set anderledes ud end den, 

jeg har lavet.  

I følsomhedsanalysen bliver det tydeligt, hvor stor en påvirkning påtænkte besparelser, salgsvækstraten, 

WACC og terminalværdien har for værdiansættelsen. For eksempel betyder en mindre ændring i WACC’en 

en stor ændring på aktieværdien.  

Umiddelbart forekommer værdien på SEK 82,8 pr. aktie at være meget høj, når handelskursen var på blot 

SEK 9,35. Et udvalg af analytikere har vurderet aktien til følgende kurser: 

 
Tabel 31

142
 

Derfor er jeg tilbøjelig til at mene, at nogle af mine vurderinger har været for SAS-optimistiske. Men her 

kunne man påpege, at analytikerne også kan tage fejl, og hvis aktievurdering var en smal sag, ville der ikke 

være nogen vindere og tabere.  

  

                                                           
142 http://kurstarget.dk/aktier.php?ticker=SAS&tid=6  

 

Analytiker: Vurderet d. Kurs i SEK

Goldman Sachs 01-03-2012 6,9                  

Nomura 26-01-2012 10,9                

Citigroup 23-01-2012 10,3                

Handelsbanken 20-01-2012 8,8                  

Nordea Markets 12-01-2012 7,9                  

Royal Bank of Scotland 02-12-2011 6,9                  

http://kurstarget.dk/aktier.php?ticker=SAS&tid=6
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Konklusion 

Denne opgave er skrevet med henblik på at gennemføre en værdiansættelse af SAS. Derfor stilledes 

følgende spørgsmål, som en central del af problemformuleringen: 

”Hvilken værdi bør en SAS’ aktie handles til pr. 15. marts 2012?” 

For at muliggøre en besvarelse af spørgsmålet, var det væsentligt at forstå, hvilken virksomhed SAS er 

og hvilken historie, selskabet har gennemgået med fokus på de senere år. SAS har en relativ væsentlig 

betydning for alle de tre skandinaviske lande, både i form af adgangen til direkte fly til omverden og 

ligeledes som en stor arbejdsplads. Mange mennesker ville derfor blive påvirket både direkte og 

indirekte, hvis SAS ikke formåede at komme igennem den aktuelle krise. SAS har tidligere formået at 

komme igennem alvorlige kriser. 

Den strategiske analyse skulle identificere de makroøkonomiske forhold, de branchespecifikke forhold, 

konkurrencesituationen, og de SAS interne forhold, der har betydning for SAS. Ved gennemgangen af 

PESTEL analysen forsøgte jeg at få svar på spørgsmål om: 

 Hvilke eksterne forhold har betydning for SAS’ fremtidige muligheder for indtjening? 

Analysen gjorde det klart, at det ikke er udviklingen i eksterne forhold, der alene kan bringe SAS 

igennem krisen. Der er ingen udsigter til lempelser på det politiske/lovmæssige område, der ville 

kunne være til fordel for SAS. Tværtimod kan det komme på tale med flere afgifter i form af fx en 

yderlig miljøafgift. Makroøkonomien er stadig stærkt præget af den finansielle krise, hvilket virker 

hæmmende på flybranchen, og der er ingen umiddelbare tegn på forbedringer. Teknologisk set er der 

kommet nye energibesparende fly, men de stiller krav til SAS’ kapital.  

Det mest positive ved PESTEL analysen finder man i de sociale faktorer, idet IATA har forudsagt en 

kraftig vækst i passagerantallet, specielt i den nordiske region. Dog vil effekten nok først for alvor slå 

igennem efter den finansielle krise.  

Samlet set indebærer de kommende år udfordringer for omverden, men derefter skulle der være 

mulighed for en mere positiv udvikling.  

Hovedformålet med at lave en gennemgang af Porter’s brancheanalyse (Five Forces) var at få svar på 

følgende: 

 Hvordan er konkurrenceintensiteten i branchen, og hvor står SAS i den? 

Branchen er præget af en intens priskonkurrence. Der kommer relativt let nye konkurrenter til, 

kunderne er ikke tilbageholdende med at skifte leverandør, og de gør det løbende hovedsagligt på 

baggrund af pris, kunderne kan også bruge substituerende produkter i nogle situationer, og sidst er 

leverandørernes forhandlingsstyrke høj. Alle disse faktorer tegner tilsammen et billede af en branche 

med lav rentabilitet. LCC-selskaberne har spillet en vigtig rolle i udviklingen af branchen. De udbyder et 
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produkt, som kunderne er begejstrede for. Samtidigt formår en del af dem at holde deres faste 

omkostninger på lavere niveau end SAS, hvorfor de ligeledes står bedre finansielt.  

SAS’ traditionelle produkt er på vej ind på afviklingsstadiet jf. Produkters Livscyklus Teorien. SAS 

forekommer at være bevidst om det, idet selskabet har ændret strategi ved bl.a. at forsøge at vinde 

nogle af de tabte LCC kunder tilbage via billetter, der er billigere end de traditionelle billetter, men 

samtidigt differentiere sig ved et højere service niveau end konkurrenternes.  

Som næste led i den strategiske analyse skulle jeg søge svar på nedenstående: 

 Hvilke SAS-interne forhold har væsentlig betydning for SAS’ indtjeningsmuligheder? 

Her fremgik det, at SAS har et finansielt beredskab, der lige præcis lever op til deres egne mål. Dog er 

ressourcerne ikke relativt store. SAS’ største materielle aktivpost er fly. Flyflåden er en blandet samling 

og den er relativ gammel, hvilket betyder højere omkostninger både pga. af højere brændstofsforbrug, 

men også dyrere reparationer. SAS forsøger at simplificere flyflåden, samt indkøbe nye fly for at 

imødekomme udfordringen.   

I den sidste del af den strategiske analyse, skulle jeg samle de foregående afsnit fra den strategiske 

analyse i en SWOT-analyse og derved få svar på følgende: 

 Hvilke styrker og svagheder har SAS i forhold til den situation selskabet befinder sig i, og 

hvordan kan selskabet udnytte muligheder og beskytte sig mod trusler? 

Ved hjælp af den strategiske analyse kom jeg frem til, at SAS både har nogle væsentlige styrker i form 

af bl.a. et indarbejdet og kendt varemærke, stort rutenet med afgange og ankomster på ønskværdige 

tidspunkter, samt et velfungerende bonusprogram. Den nok væsentligste af SAS’ svagheder er en 

dårligere finansiel position end nogle af de største konkurrenter, hvilket i høj grad skyldes SAS’ høje 

omkostningsniveau. Igennem 4Excellence søger SAS at få nedbragt omkostningsniveauet, men 

hvorvidt målene for strategien vil lykkedes må fremtiden vise. SAS’ muligheder er hovedsagligt, at 

selskabet har et bredt sortiment af produkter (både pris og service niveau varierer) samt 

vækstmuligheder pga. forventninger om et voksende marked. Desværre for SAS er der en hel del 

trusler bl.a.; LCC-selskabernes styrke og Norwegians planlagte langdistanceflyvninger, evt. stigende 

brændstofspriser, som vil ramme SAS hårdt pga. den ældre flyflåde, samt ændringer i ”slots”-

tildelingen. 

Regnskabsanalysen skulle fortælle, hvilke historiske økonomiske resultater SAS har opnået under 

påvirkning af de strategiske valg igennem tiden, hvilket skulle give svar på følgende to spørgsmål: 

 Hvordan har de finansielle value-drivers udviklet sig gennem de seneste år? 

 Hvordan påvirker forskellige faktorer udviklingen i de finansielle value-drivers hos SAS? 

Jeg har lavet en reformulering af resultatopgørelsen og balancen med henblik på at isolere driften. I 

den forbindelse har jeg ligeledes vurderet, om der var poster af transitorisk karakter. 

Dekomponeringen af nøgletal viser tydeligt, at SAS har store økonomiske vanskeligheder. ROE har 
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været negativ i hele analyseperioden. Resultatet de sidste to år har været stærkt påvirket af Spanairs 

konkurs og Askeskyen, som man kan påpege er af transitorisk karakter. Dog ville selskabet, selv uden 

de to begivenheder, alligevel ikke have leveret gode resultater. I 2011 var afkastet på driftsaktiverne 

positiv for første gang i analyseperioden, men effekten af den finansielle gearing var negativ, hvorfor 

afkastet på egenkapitalen samlet set forblev negativ. Omsætningshastigheden på aktiverne er faldet 

bekymrende meget i analyseperioden, mens overskudsgraden viser små tegn på forbedring. Helt 

generelt er det tydeligt, at de dårlige resultater skyldes en manglende evne til at levere på toplinien 

(GP niveau), vigende indtægter samt et højt omkostningsniveau. I nogle år er bundlinien blevet 

yderligere forværret af engangsomkostninger, som fx Askeskyen og juridiske omkostninger. 

Når man vurderer de industrispecifikke nøgletal, fremgår det at SAS er presset på prisen. Dog er 

loadfaktoren blevet bedre, men det hjælper ikke på andet end markedsandele, hvis billetterne er solgt 

for billigt. Total unit cost er faldet i ca. samme takt som indtjeningen pr. udbudte sædekilometer. 

Hvilket på den ene side er positivt, idet SAS har formået at nedbringe omkostningerne noget, men hvis 

indtjening følger med nedad, vil det selvagt ikke forbedre resultatet.    

På baggrund af den strategiske og regnskabsmæssige analyse har det været muligt at foretage en 

samlet vurdering af de fremtidige indtjeningsmuligheder, og spørgsmålet fra problemformuleringen 

kan besvares. Budgettering er dog ikke en eksakt videnskab. Budgetteringen bygger på afsnittene 

vedrørende den strategiske analyse og regnskabsanalysen, men hver post er derudover udsat for en 

vis subjektiv bedømmelse. Jeg har for eksempel valgt at lægge relativ stor vægt på IATAs beregninger 

vedrørende fremtidige passagertal og omsætning i regionen, samt SAS egne udtalelser om initiativer i 

forbindelse med 4Excellence. En anden ville måske have vægtet andre forhold tungere. Mine 

vurderinger har resulteret i en stigning på 17 % i nettoomsætningen i budgetperioden, mens 

omkostninger bliver nedbragt, således at de blot stiger med 9 % i den samme periode. På denne 

baggrund forventes et positivt driftsoverskud i 2012 og årene frem. Hvorvidt dette lykkedes er meget 

afhængigt at 4Excellence samt markedsudviklingerne og salget.  

Sidst er selve værdiansættelsen blevet beregnet, og følgende spørgsmål søgt afdækket: 

 Giver den valgte værdiansættelsesmodel et realistisk bud på værdien af SAS? 

Der bliver foretaget mange vurderinger i forbindelse med en værdiansættelse.  Man forsøger at være 

så objektiv som mulig, men der er unægtelig mange subjektive bedømmelser. Hvilket betyder, at 

værdiansættelsen af SAS foretaget af en anden, ville have set anderledes ud end den, jeg har lavet.  

I følsomhedsanalysen blev det tydeligt, hvor stor en virkning planlagte besparelse, salgsvækstraten, 

WACC og terminalværdien har for værdiansættelsen. For eksempel giver en justering af de planlagte 

besparelser udslag i en stor ændring af aktieværdien.  

Umiddelbart forekommer værdien på SEK 82,8 pr. aktie at være høj, når handelskursen var på blot SEK 

9,35 pr. 15.3.2012. Derfor er jeg tilbøjelig til at mene, at nogle af mine vurderinger har været for 

optimistiske for SAS. Men som nævnt, kan man ikke udelukke, at andre analytikere også kan tage fejl, 

og markedet kan være grebet af en ”negativ stemning” omkring SAS, hvilket har presset prisen i bund.  
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Sidst har opgaven lært mig, at det at vurdere aktier er svært. Værdiansættelsen er funderet i facts 

omkring markedssituationen og SAS’ historiske indtjeningsevne, men den bygger også på en lang 

række subjektive bedømmelser, der har stor indflydelse på værdiansættelsen.  
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Perspektivering 

Da denne opgave er af praktisk karakter, og informationer der ville påvirke opgaven, bliver 

offentliggjort løbende, var det nødvendigt at afgrænse opgaven fra informationer, der blev 

offentliggjort efter d. 15.3.2012. I indeværende perspektivering (t.o.m. 31.05.2012) vil jeg belyse nogle 

af de vigtigste informationer, der kunne have påvirket opgaven. 

SAS har offentliggjort sit kvartalsregnskab for Q1 2012143. Første kvartal ser pænt ud på passagertal og 

sommerferie-bookninger144, men trods en forøgelse i nettoomsætningen i forhold til Q1 2011 er 

resultatet før skat et tab på MSEK 1.132 mod et tab på MSEK 558 i 2011. For April er der ligeledes 

mange bookinger, men rentabiliteten er ikke forbedret. SAS vurderer stadig, at 4Excellence vil blive 

implementeret til tiden med en forbedring på indtjeningen på SEK 2 mia. i 2012, som vil blive realiseret 

i anden halvdel af 2012. Dog skriver de også, at de er usikre på rentabiliteten pga. usikkerhed 

vedrørende den finansielle krise, høje brændstofpriser og et intenst pres fra konkurrenterne, hvorfor 

de ikke vil melde ud om resultatet for året. Desuden har SAS solgt nogle ejendomme, som skal leases 

fremover af den nye ejer. Det vil have en nuleffekt at lease fremfor at eje, men der vil komme en 

engangsfortjeneste på MSEK 350 i Q2. Umiddelbart er det positivt, at SAS forventer at holde målene 

for 4Excellence, men hvis selskabet stadig ikke formår at skabe indtjening på bundlinjen, vil det 

forblive i en udsat situation. Hvis ovenstående havde været kendt ved udarbejdelsen af budgettet, ville 

det have betydet en smule for omkostningsniveauet, men det ville ikke have haft en substantiel 

indvirkning på niveauet.  

 SAS har som sagt haft øget passagertal i de første 4 måneder af 2012 og antallet af 

sommerferiebookinger ser godt ud. Loadfaktoren var på hele 75,5 i april, hvilket er rekord for SAS. 

Desværre ser det ud til, at konkurrenterne følger med, så SAS ikke vinder markedsandele. British 

Airways’ chef for Nordeuropa udtaler, at ”det går strålende, og vi har stor vækst i de tre skandinaviske 

lande”145. Air France KLM oplever ligeledes en stor vækst og påtænker at udnytte potentialet ved at 

øge markedsandele. Lufthansa har oplyst, at selskabet har haft 19 % flere passagerer fra Norden i 2011. 

Sidst har Norwegian oplevet en fremgang i passagerantal på 11 % fra april 2011 til april 2012, samt en 

forbedring af indtjening pr. udbudte sædekilometre på 2 % over den samme periode146. Disse 

tendenser er bekymrende og ville have påvirket niveauet for salgsvækstraten i SAS negativt, hvilket 

ville have betydet en lavere værdiansættelse. 

Sidst skal det nævnes, at Cimber Sterlings er gået konkurs, hvilket har betydet, at SAS har kunnet 

indsætte nogle flere fly på nogle af Cimbers ruter. Dog vil det ikke komme til at betyde det store 

indtjeningsmæssigt for SAS, der mere så Cimber som en samarbejdspartner. SAS udtaler, at de slet ikke 

ønsker mange af Cimbers små destinationer, da de ikke har små propelfly, der passer til flyvningerne147. 

                                                           
143

 SAS Group Interim Report January – March 2012 
144

 SAS Group’s April 2012 traffic figures 
145

”Luftens giganter presser SAS” d. 16. april 2012 af Jens Erik Rasmussen, Jyllands-Posten, Erhverv, side 4, 
146

 CAPA (centre for aviation): ”TRAFFIC FIGURES APRIL 2012 NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA” 
147

 ”SAS: Cimber var mere partner end konkurrent” d. 3. maj 2012 af Mads Graversen 
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Umiddelbart ville man tro, at Cimbers konkurs ville have haft en væsentligere virkning på SAS, men jeg 

vurderer ud fra ovenstående, at værdiansættelsen ikke skulle have været ændret på denne baggrund. 

Det bliver jævnligt debatteret, hvorvidt SAS vil overleve i den intense konkurrence. Som situationen i 

SAS er pt., er der mange udfordringer. Dog anser jeg det for usandsynligt med den viden vi har i dag, at 

regeringerne i Danmark, Sverige og Norge ikke ville gå ind og støtte igen ved for eksempel en 

aktieemission. Jeg mener, at SAS spiller en for stor rolle for infrastrukturen i de skandinaviske lande, 

samt at der er for mange arbejdspladser og økonomi på spil ved at lade selskabet gå konkurs. 

Sidst mener jeg, at den afgørende problematik for SAS er at finde i omkostningsniveauet. Hvis 

selskabet formår at få det bragt ned bl.a. ved hjælp af 4Excellence og strømlining af flyflåden, mener 

jeg, at der er god grobund for at overleve disse udfordrede år.  
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Bilag 

Bilag 1 – Forkortelser 
Ancillary Revenue - supplerende indtægter 

AOH – aktivernes omsætningshastighed 

ASK – available seat kilometer (udbudte sædekilometre)  

BV – bogført værdi 

CAU – Cabin Attendants Union 

DO - driftsoverskud 

EK – Egenkapital 

EKF – Egenkapitalsforrentningen 

FGEAR – finansiel gearing 

GP – gross profit / brutto resultat 

IATA - The International Air Transport Association 

LCC – low cost carrier / lavprisselskab 

Load factor – belægningsprocent af flyene 

MRP – markedsrisikopræmie  

NDA – netto driftsaktiver 

NFF – netto finansielle forpligtelser 

NFO – netto finansielle omkostninger 

OG – overskudsgrad 

OMX – aktieindeks for det nordiske marked  

Q - kvartal 

r – gennemsnitlige lånerente 

RASK – Revenue per Avilable Seat Kilometer (omsætning pr. udbudte sædekilometer) 

RIDO - residualindkomst 

ROE – Egenkapitalsforrentningen 
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ROIC – afkast på nettodriftsaktiver 

SES – Single European Sky (forberedninger af det europæiske luftrum) 

Slot - adgangen til en gate, bagagehåndtering, sikkerhedscheck mv. 

SPREAD - rentemarginal 

Total unit cost – omkostninger pr. udbudte sædekilometer 

WACC – de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 
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Bilag 2 – Kort beskrivelse af udvalgte flyselskaber 
 

Ryanair, som er et irsk selskab, opererer i alle de skandinaviske lande. Ryanair har mange ruter til og 

fra regionen. I Sverige beflyver de hele 7 byer, i Norge 3 og i Danmark 2. Fra specielt Sverige og Norge 

flyver de til et stort udvalg af destinationer i Europa. Ryanair blev startet i 1985 med kun 5.000 

passagerer det første år. Selskabet voksede støt frem til 2000, hvor passagertallet var kommet op på 7 

mio. Fra 2000 og frem til 2010 blev passagertallet mere end tidoblet.  

EasyJet er engelsk og startede i 1995 med det formål at tilbyde billige billetter til Europa fra England. 

Flyselskabet har 11 direkte destinationer fra Danmark og 1 fra Stockholm. En del af easyJets strategi er 

at ekspandere sit netværk. Selskabet starter for eksempel en ny rute fra København til Madrid d. 7. maj.  

Cimber148 konkurrerer hovedsagligt med SAS om passagerer, der har knudepunkt i Danmark. Det vil 

sige, at de enten har afrejse, destination eller mellemlanding i Danmark. På det nordiske marked har 

de to destinationer i Norge, 3 i Sverige og 7 i Danmark. Udover Skandinavien flyver de hovedsagligt til 

destinationer i Sydeuropa, samt enkelte udvalgte storbyer, i alt ca. 20 destinationer i Europa (ex. 

Skandinavien). Selskabet har eksisteret i forskellige former og under forskellige navne siden 1950. 

IGA er moderselskab til British Airways (herefter BA) og Iberia. Det blev dannet i januar 2011 med 

hovedsæde i London, men registreret i Spanien. BA og Iberia er begge veletablerede selskaber, der er 

fusioneret (men opererer under hver sit navn) i et forsøg på at imødekomme udviklingen i luftfarten og 

være robuste økonomiske. BA er velrepræsenteret i de skandinaviske lande. Begge selskaber er 

medlemmer af One World. 

 

  

                                                           
148

 Konkurs d. 3. maj. 
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Bilag 3 – Resultatopgørelse og Balance fra SAS’ årsrapporter (oversat til dansk) 
 
Resultatopgørelse: 

 

 

  

MSEK 2011 2010 2009 2008 2007*

Indtægter 41.412 41.070 44.918 52.870 52.251

Lønomkostninger -13.092 -13.894 -17.998 -17.632 -17.271

Driftsomkostninger -23.741 -25.115 -25.912 -31.959 -29.669

Leasingomkostninger vedrørende fly -1.560 -1.815 -2.319 -2.282 -2.578

Afskrivninger, armotisering og nedskrivninger -2.413 -1.885 -1.845 -1.550 -1.478

Indtægter fra associerede selskaber 28 12 -258 -147 9

Indtægter fra salg af aktier i  datter- og 

associerede selskaber 0 -73 429 0 0

Indtægter fra salg af fly og bygninger 12 -239 -97 4 41

Driftsresultat 646 -1.939 -3.082 -696 1.305

Intægter fra andre aktiebeholdninger -1.469 -263 5

Finansielle indtægter 224 174 304 660 787

Finansielle omkostnigner -1.030 -1.041 -645 -933 -1.045

Resultat før skat -1.629 -3.069 -3.423 -969 1.052

Skat -58 851 803 4 -286

Årets resultat af fortsættende aktiviteter -1.687 -2.218 -2.620 -965 766

Årets resultat af ophørende aktiviteter 0 0 -327 -5.395 -130

Årets resultat -1.687 -2.218 -2.947 -6.360 636

Anden total indkomst

Valutakursreguleringer af udenlandske 

operationer efter skat jf. EK-opgørelsen 127 -121 27 -336 NA

Cash Flow hedges efter skat jf. EK-opgørelsen -445 469 970 -1.848 NA

Anden total indkomst, efter skat -318 348 997 -2.184 NA

Totalindkomst -2.005 -1.870 -1.950 -8.544 636

* Både fortsættende og ophørende aktiviteter
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Balance (aktiver): 

 
  

Mio. SEK 2011 2010 2009 2008 2007*

Anlægsaktiver

Immaterielle aktiver 1.693 1.414 1.296 1.092 1.226

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger 491 375 439 513 568

Fly 11.866 12.652 13.087 11.037 10.766

Reservedele 1.367 1.393 1.299 1.185 1.211

Workshop og serviceringsudstyr 76 90 161 220 226

Andet udstyr og vognpark 123 130 192 318 308

Materielle aktiver underudførsel 66 118 158 232 172

Forudbetalinger vedr. materielle anlægsaktiver 155 24 238 627 185

14.144 14.782 15.574 14.132 13.436

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder 317 294 358 622 1.233

Andre aktiebeholdninger 23 23 234 5 5

Pensionsaktiver 11.355 10.512 10.286 9.658 9.496

Udskudt skatteaktiv 1.340 1.187 1.159 921 690

Andre langfristede tilgodehavender 1.011 2.379 729 410 577

14.046 14.395 12.766 11.616 12.001

Langfristede aktiver, totalt 29.883 30.591 29.636 26.840 26.663

Kortfristede aktiver

Reservedele og varebeholdninger 705 678 758 820 850

Tilgodehavender fra salg 1.275 1.277 1.581 1.851 1.951

Tilgodehavender fra associerede virksomheder 6 3 92 479 510

Andre tilgodehavender 2.574 2.901 4.780 2.661 2.637

Periodeafgrænsningsposter (aktiv) 934 839 1.058 1.009 1.070

4.789 5.020 7.511 6.000 6.168

Værdipapirer 2.842 3.281 3.691 3.872 7.308

Likvide midler 966 1.762 498 1.911 1.583

Aktiver bestemt for salg 0 493 401 3.921 6.198

3.808 5.536 4.590 9.704 15.089

Kortfristede aktiver, totalt 9.302 11.234 12.859 16.524 22.107

Aktiver, totalt 39.185 41.825 42.495 43.364 48.770
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Balance (passiver): 

 

Mio. SEK 2011 2010 2009 2008 2007*

Aktiekapital 6.612 6.612 6.168 1.645 1.645

Anden kapital 337 337 170 170 170

Reserver 309 627 279 -718 1.466

Overført resultat 5.175 6.862 4.772 6.215 12.518

Aktionærernes andel af egenkapitalen 12.433 14.438 11.389 7.312 15.799

Minoritetsinteresser 0 0 0 0 19

Egenkapital, total 12.433 14.438 11.389 7.312 15.818

Efterstillede lån 1.019 974 919 953 693

Obligationslån 2.809 1.503 0 2.212 2.079

Andre lån 6.179 6.866 6.809 10.535 3.936

Udskudt skattepassiv 2.154 2.303 2.832 2.988 3.755

Andre hensættelser 1.673 2.143 2.131 2.138 2.022

Andre forpligtelser 55 143 378 334 120

Langfristede forpligtelser, totalt 13.889 13.932 13.069 19.160 12.605

Lån (kortfristet del af langfristede lån) 2.309 1.383 5.742 872 1.615

Kortfristede lån 997 1.073 907 1.189 515

Forudbetalinger fra kunder 24 16 13 7 20

Leverandørgæld 1.540 1.749 1.738 2.068 2.108

Betalbar skat 18 22 27 110 5

Solgte, men ubrugte billetter 3.453 3.598 3.227 3.299 3.842

Kortfristetdel af andre hensættelser 428 657 852 148 190

Andre forpligtelser 1.160 2.070 2.110 2.460 1.580

Periodeafgrænsningsposter (passiv) 2.934 2.755 3.264 4.274 5.149

Forpligtelser vedr. aktiver bestemt for salg 0 132 157 2.465 5.323

Kortfristede forpligtelser, totalt 12.863 13.455 18.037 16.892 20.347

Forpligtelser, totalt 26.752 27.387 31.106 36.052 32.952

Egenkapital og forpligtelser 39.185 41.825 42.495 43.364 48.770

* taget fra 2009 årsrapport pga. ændring i regnskabspraksis
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Bilag 4 – Reformuleret egenkapitalopgørelse 

 
  

Mio. SEK

Selskabs-

kapital

Anden 

kapital

Hedging 

Reserve

Omregnings-

reserve

Overført 

resultat

Total EK til 

ejere

Minoritets- 

interesser Total EK

EK pr. 1.1.2008               1.645                   170               1.105                   361             12.518             15.799                     19             15.818 

Åretsresultat             -6.303             -6.303                   -57             -6.360 

Valutakursreguleringer af 

udenlandske operationer                 -251                 -251                 -251 

Cash flow hedges             -2.543             -2.543             -2.543 

Skat på transaktioner 

stammende fra 

totalindkomst                   695                   -85                   610                   610 

Totalindkomst i året                      -                        -               -1.848                 -336             -6.303             -8.487                   -57             -8.544 

                    38 

EK pr. 31.12.2008               1.645                   170                 -743                     25               6.215               7.312                      -                 7.312 

Åretsresultat             -2.947             -2.947             -2.947 

Valutakursreguleringer af 

udenlandske operationer                     27                     27                     27 

Cash flow hedges               1.317               1.317               1.317 

Skat på transaktioner 

stammende fra 

totalindkomst                 -347                 -347                 -347 

Totalindkomst i året                      -                        -                     970                     27             -2.947             -1.950             -1.950 

Reduktion af 

selskabskapital             -1.234               1.234                      -                        -   

Aktieemission               5.757                   300               6.057               6.057 

Netto omkostninger ved 

aktieemission                 -184                 -184                 -184 

Skatteeffekt af IFRIC 13                   154                   154                   154 

EK pr. 31.12.2009               6.168                   170                   227                     52               4.772             11.389                      -               11.389 

Åretsresultat             -2.218             -2.218             -2.218 

Valutakursreguleringer af 

udenlandske operationer                 -121                 -121                 -121 

Cash flow hedges                   636                   636                   636 

Skat på transaktioner 

stammende fra 

totalindkomst                 -167                 -167                 -167 

Totalindkomst i året                      -                        -                     469                 -121             -2.218             -1.870             -1.870 

Reduktion af 

selskabskapital             -4.516               4.516                      -                        -   

Aktieemission               4.960               4.960               4.960 

Netto omkostninger ved 

aktieemission                 -208                 -208                 -208 

Netto anden kapital                   167                   167                   167 

EK pr. 31.12.2010               6.612                   337                   696                   -69               6.862             14.438                      -               14.438 

Åretsresultat             -1.687             -1.687             -1.687 

Valutakursreguleringer af 

udenlandske operationer                   127                   127                   127 

Cash flow hedges                 -604                 -604                 -604 

Skat på transaktioner 

stammende fra 

totalindkomst                   159                   159                   159 

Totalindkomst i året                      -                        -                   -445                   127             -1.687             -2.005             -2.005 

EK pr. 31.12.2011               6.612                   337                   251                     58               5.175             12.433                      -               12.433 

Ændring til "participating interest in affiliated company" 
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Bilag 5 – Reformuleret Resultatopgørelse 

  

Mio. SEK 2011 2010* 2009 2008 2007

Indtægter 41.412 41.070 44.918 52.870 52.251

Lønomkostninger -13.092 -13.894 -17.998 -17.632 -17.271

Driftsomkostninger -23.741 -25.115 -25.912 -31.959 -29.669

EBITDAR jf. årsrapporten 4.579 2.061 1.008 3.279 5.311

Intægt relateret ti l  EuroBonus -380 0 0 0 0

Spanair hensættelse 229 0 0 0 0

Restruktureringsomkostninger 141 837 1.551 49 0

Indtægt vedr. USD hedges ti l  salg af fly -729 0 0 0 0

Sagsomkostninger 31 991 0 357 0

Omkostninger pga. askeskyen over Island 0 700 0 0 0

EBITDAR korrigeret 3.871 4.589 2.559 3.685 5.311

Leasingomkostninger vedrørende fly -1.560 -1.815 -2.319 -2.282 -2.578

Indtjeningsbidrag, EBITDA 2.311 2.774 240 1.403 2.733

Afskrivninger, armotisering og nedskrivninger -2.413 -1.885 -1.845 -1.550 -1.478

Korrektion vedr. nedskrivninger 725 0 215 12 0

Resultat af primær drift, EBIT 623 889 -1.390 -135 1.255

Skat herpå 22 -247 326 1 -341

Resultat af primær drift efter skat, NOPAT 645 642 -1.064 -134 914

Sekundære og transitoriske driftsposter:

Intægt relateret ti l  EuroBonus 380 0 0 0 0

Spanair hensættelse -229 0 0 0 0

Restruktureringsomkostninger -141 -837 -1.551 -49 0

Indtægt vedr. USD hedges ti l  salg af fly 729 0 0 0 0

Sagsomkostninger -31 -991 0 -357 0

Omkostninger pga. askeskyen over Island 0 -700 0 0 0

Korrektion vedr. nedskrivninger -725 0 -215 -12 0

Indtægter fra associerede selskaber 28 12 -258 -147 9

Indtægter fra salg af aktier i  datter- og 

associerede selskaber 0 -73 429 0 0

Indtægter fra salg af fly og bygninger 12 -239 -97 4 41

Sekundære driftsposter før skat 23 -2.828 -1.692 -561 50

Skat herpå 1 784 397 2 -14

Cash Flow hedges efter skat jf. EK-opgørelsen -445 469 970 -1.848 NA

Sekundære driftsposter efter skat -421 -1.575 -325 -2.407 36

Finansielle poster:

Intægter fra andre aktiebeholdninger -1.469 -263 0 0 5

Finansielle indtægter 224 174 304 660 787

Finansielle omkostnigner -1.030 -1.041 -645 -933 -1.045

Finansielle poster inden skat -2.275 -1.130 -341 -273 -253

Skat herpå -81 313 80 1 69

Valutakursreguleringer af udenlandske operationer efter skat jf. EK-opgørelsen127 -121 27 -336 NA

Finansielle poster efter skat -2.229 -938 -234 -608 -184

Årets resultat af fortsættende aktiviteter -2.005 -1.870 -1.623 -3.149 766

Årets resultat af ophørende aktiviteter 0 0 -327 -5.395 -130

Årets resultat -2.005 -1.870 -1.950 -8.544 636

* Salget af Spirit blev aflyst i  2011, hvorfor tal for 2010 er taget fra 2011 årsrapporten, hvor 2010 tallene 

er blevet ti lrettet de nye omstændigheder
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Bilag 6 – Reformuleret Balance 

 

Mio. SEK 2011 2010 2009 2008 2007

Driftsaktiver

Immaterielle aktiver 1.693 1.414 1.296 1.092 1.226

Materielle aktiver 14.144 14.782 15.574 14.132 13.436

Kapitalandele i associerede virksomheder 317 294 358 622 1.233

Pensionsaktiver 11.355 10.512 10.286 9.658 9.496

Udskudt skatteaktiv 1.340 1.187 1.159 921 690

Andre langfristede tilgodehavender 1.011 2.379 729 410 577

Reservedele og varebeholdninger 705 678 758 820 850

Tilgodehavender fra salg 1.275 1.277 1.581 1.851 1.951

Tilgodehavender fra associerede virksomheder 6 3 92 479 510

Andre tilgodehavender 2.574 2.901 4.780 2.661 2.637

Periodeafgrænsningsposter (aktiv) 934 839 1.058 1.009 1.070

Likvide midler (1% af omsætningen) 414 411 449 529 523

Aktiver bestemt for salg 0 493 401 3.921 6.198

35.768 37.170 38.521 38.105 40.397

Driftsforpligtelser

Udskudt skattepassiv 2.154 2.303 2.832 2.988 3.755

Andre hensættelser, langfristede 1.673 2.143 2.131 2.138 2.022

Andre forpligtelser, langfristede 55 143 378 334 120

Forudbetalinger fra kunder 24 16 13 7 20

Leverandørgæld 1.540 1.749 1.738 2.068 2.108

Betalbar skat 18 22 27 110 5

Solgte, men ubrugte billetter 3.453 3.598 3.227 3.299 3.842

Kortfristetdel af andre hensættelser 428 657 852 148 190

Andre forpligtelser 1.160 2.070 2.110 2.460 1.580

Periodeafgrænsningsposter (passiv) 2.934 2.755 3.264 4.274 5.149

Forpligtelser vedr. aktiver bestemt for salg 0 132 157 2.465 5.323

13.439 15.588 16.729 20.291 24.114

Netto driftsaktiver 22.329 21.582 21.792 17.814 16.283

Finansielle aktiver

Andre aktiebeholdninger 23 23 234 5 5

Kortfristede investeringer 2.842 3.281 3.691 3.872 7.308

Likvide midler 552 1.351 49 1.382 1.060

3.417 4.655 3.974 5.259 8.373

Finansielleforpligtelser

Efterstillede lån 1.019 974 919 953 693

Obligationslån 2.809 1.503 0 2.212 2.079

Andre lån 6.179 6.866 6.809 10.535 3.936

Lån (kortfristet del af langfristede lån) 2.309 1.383 5.742 872 1.615

Kortfristede lån 997 1.073 907 1.189 515

13.313 11.799 14.377 15.761 8.838

Netto finansielle forpligtelser 9.896 7.144 10.403 10.502 465

Egenkapital 12.433 14.438 11.389 7.312 15.818

Investeret kapital 22.329 21.582 21.792 17.814 16.283
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Bilag 7 – Budget 

 

  

Mio. SEK E2012 E2013 E2014 E2015 E2016

Terminal-

periode

Resultatopgørelse

Nettoomsætning 41.785         42.555         43.811         45.505         46.998         48.541          

Lønomkostninger -12.592       -12.592       -12.963       -13.465       -13.907       -14.363        

Driftsomkostninger -23.241       -23.241       -23.927       -24.853       -25.668       -26.510        

Leasingomkostninger, fly -1.560          -1.560          -1.638          -1.720          -1.720          -1.720           

Afskrivninger, armotisering og 

nedskrivninger (inkl. regulering vedr. 

nedskrivning) -1.688          -1.688          -1.688          -1.688          -1.945          -1.945           

Regulering i forbindelse med 

reformulering -                -                -                -                -                -                 

Skat herpå -711             -914             -945             -994             -989             -1.053           

DO, salg 1.993           2.560           2.649           2.785           2.770           2.950            

Andet DO -479             -479             -479             -479             -479             -479              

DO i alt 1.514           2.081           2.170           2.306           2.291           2.471            

NFO -831             -725             -747             -776             -801             -827              

NO 683               1.356           1.424           1.531           1.490           1.644            

Balance

NDA 22.561         23.227         24.125         24.917         25.735         26.580          

NFF 8.635           8.889           9.233           9.536           9.849           10.172          

EK 13.927         14.338         14.892         15.381         15.886         16.407          

Pengestrømsopgørelse

DO 1.514           2.081           2.170           2.306           2.291           2.471            

Change NDA 232               666               898               792               818               845                

FCF 1.282           1.415           1.272           1.514           1.473           1.627            
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Bilag 8 – Beregnede nøgletal 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  2011 2010 2009 2008

Egenkapitalsforrentningen (ROE) -14,9% -14,5% -17,4% -27,2%

Årets resultat af fortsættende aktiviteter -2.005        -1.870        -1.623        -3.149        

Gns. EK 13.436       12.914       9.351          11.565       

  2011 2010 2009 2008

Afkast på nettodriftsaktiver (ROIC) 1,0% -4,3% -7,0% -14,9%

Driftsoverskud (DO) 224             -932            -1.389        -2.541        

Netto driftsaktiver (gns) 21.955       21.687       19.803       17.048       

  2011 2010 2009 2008

Gennemsnitlig lånerente (r) 26,2% 10,7% 2,2% 11,1%

Finansielle omkostninger, efter skat 2.229          938             234             608             

Netto finansielle forpligtelser 8.520          8.773          10.452       5.483          

  2011 2010 2009 2008

Rentemarginal (SPREAD) -25,1% -15,0% -9,3% -26,0%

Afkast på nettodriftsaktiver (ROIC) 1,0% -4,3% -7,0% -14,9%

Gennemsnitlig lånerente (r) 26,2% 10,7% 2,2% 11,1%

  2011 2010 2009 2008

Rentemarginal (SPREAD) -25,1% -15,0% -9,3% -26,0%

Finansiel gearing (FGEAR) 0,63            0,68            1,12            0,47            

Netto finansielle forpligtelser 8.520 8.773 10.452 5.483

Gns. EK 13.436       12.914       9.351          11.565       

Effekt af finansiel gearing -16% -10% -10% -12%

  2011 2010 2009 2008

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 1,89            1,89            2,27            3,10            

Overskudsgraden (OG) 0,5% -2,3% -3,1% -4,8%

ROIC 1,0% -4,3% -7,0% -14,9%

Gns. Nettodriftsaktiver 21.955 21.687 19.803 17.048

Driftsoverskud 224 -932 -1.389 -2.541

Nettoomsætning 41.412 41.070 44.918 52.870

  2011 2010 2009 2008

OG salg 1,6% 1,6% -2,4% -0,3%

Driftsoverskud, salg 645 642 -1.064 -134

Nettoomsætning 41.412 41.070 44.918 52.870

  2011 2010 2009 2008

OG salg, andet -1,0% -3,8% -0,7% -4,6%

Driftsoverskud, salg andet -421 -1.575 -325 -2.407

Nettoomsætning 41.412 41.070 44.918 52.870
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