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0. Abstract	
The	objective	of	this	thesis	is	to	examine	whether	the	new	accounting	standard	on	leases,	IFRS	16,	

will	affect	a	 firm’s	 financial	statement.	The	objective	 is	 to	conduct	a	valuation	of	SAS	Group	A/S	

and	 examines	 how	 IFRS	 16	 affects	 the	 firm’s	 financial	 reports	 and	 valuation.	 Furthermore,	 a	

‘lighter’	 valuation	 is	 conducted	 on	 firms	 from	medical	 industry	 and	 logistic	 industry	 to	 put	 the	

objective	into	perspective.	

	

To	 address	 the	objective,	 IFRS	 16	 is	 identified,	with	mainly	 focus	 on	 accounting	 treatment,	 and	

compared	 to	 its	 predecessor,	 IAS	 17.	 A	 ‘classic’	 valuation	 is	 conducted	 on	 SAS	 to	 determine	 its	

current	stock	price.	The	strategic	analysis	depicts	that	SAS	is	situated	in	a	dynamic	industry	which	

is	affected	by	many	external	factors.	Furthermore,	the	aviation	industry	is	highly	competitive,	but	

SAS	has	a	marginal	competitive	advantage	due	to	its	reputation.		

	

SAS’	 financial	 statement	 indicates	 that	 the	 firm	 has	 21	 bn.	 SEK	 worth	 of	 operational	 leasing	

contracts	excluded	from	the	balance	sheet.	Reformulation	of	SAS’	 financial	statement	under	the	

International	 Accounting	 Standard,	 IAS	 17,	 illustrates	 that	 the	 firm’s	 historical	 performance	 has	

fluctuated,	experiencing	both	negative	and	positive	NOPAT	and	ROIC.	

	

The	valuation	of	SAS’	is	conducted	by	using	the	DCF	model,	which	estimates	the	stock	price	to	be	

14,78	SEK.	The	same	process	has	been	applied	for	Novo	Nordisk	A/S	(medical	industry)	where	the	

estimation	is	303,93	DKK	per	share,	and	DSV	A/S	(logistic	industry)	with	a	374,21	DKK	per	share.	

	

Following	the	valuations,	implementation	of	IFRS	16	is	simulated,	which	improves	SAS’	stock	price	

to	84,55	 SEK,	whereas	Novo	and	DSV	 improve	 to	313,28	DKK	and	405,69	DKK	 respectively.	 The	

effects	of	IFRS	16	prove	to	be	specific	to	the	industry.	However,	this	is	not	due	to	the	fact	that	the	

firm	 is	 characterized	 by	 a	 certain	 industry,	 but	 because	 the	 assets	 leased	 by	 the	 firm	 are	

characterized	by	a	 certain	 industry.	 	We	postulate	 that	 the	 simulated	effects	 are	not	practically	

possible,	but	 theoretically	possible	as	we	already	before	 this	 thesis	expected	a	 larger	 impact	on	

the	aviation	industry.	
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1. Introduktion	

1.1. Indledning	

Gennem	de	seneste	år	har	der	været	en	stigende	 interesse	 for	at	 lease	aktiver	 frem	for	at	købe	

dem.	Specielt	flyselskaberne	har	i	stor	grad	benyttet	sig	af	leasing,	når	der	skulle	investeres	i	fly,	og	

som	de	nuværende	regler	foreskriver,	har	de	i	mange	tilfælde,	kunne	undgå	at	opgøre	flyene	på	

deres	 balance.	 Det	 skyldes,	 at	 den	 nuværende	 regnskabsstandard	 for	 leasing,	 IAS	 17,	 skelner	

mellem	 to	 typer	 leasingkontrakter,	 nemlig	 finansiel	 eller	 operationel	 leasingkontrakt.	 Den	

essentielle	 forskel	 på	 det	 to	 er,	 at	 man	 ved	 finansiel	 leasing	 skal	 indregne	 leasingkontraktens	

nutidsværdi	 direkte	 i	 regnskabet,	 mens	man	 ved	 operationel	 leasing	 blot	 skal	 omkostningsføre	

leasingomkostningerne.	 I	 dette	 tilfælde	 er	 flyselskabernes	 fly	 i	 stor	 grad	 klassificeret	 som	

operationelt	leasing.		

	

Den	forhenværende	formand	for	’International	Accounting	Standards	Board’,	IASB,	David	Tweedie	

var	ikke	tilhænger	af	operationel	leasing.	Han	udtalte	i	2008	”jeg	drømmer	om,	at	flyve	i	et	fly	der	

lander	på	flyselskabets	balance”.1	Udtalelsen	skal	forstås	på	den	måde,	at	flyene	burde	fremgå	af	

balancen.		Man	har	siden	2005	arbejdet	på,	at	udforme	en	regnskabsstandard	der	gør,	at	 ’flyene	

lander	på	balance’.	Det	har	taget	mere	end	ti	år,	men	i	starten	af	2016	blev	IFRS	16	udgivet.	Det	

medfører	et	endeligt	opgør	at	skelne	mellem	de	to	typer	af	 leasing,	og	fra	1.	 januar	2019	er	alle	

virksomheder,	der	benytter	sig	af	IFRS	regnskabsføring	underlagt	at	indregne	leasing	efter	reglerne	

i	IFRS	16.	Det	vil	sige,	at	der	sker	en	række	store	ændringer	i	regnskaberne,	men	spørgsmålet	er,	

hvordan	det	påvirker	regnskaberne,	når	virksomhederne	skal	indregne	samtlige	leasingkontrakter.		

	

Eksempelvis	har	SAS	operationelle	leasingkontrakter	for	omtrent	21	mia.	SEK,	som	ikke	fremgår	af	

deres	 balance.	 Det	 gør	 det	 svært	 for	 eksterne	 analytikere	 at	 danne	 sig	 et	 korrekt	 billede	 af	

virksomhedens	 finansielle	 situation.	Vi	 vil	 undersøge	om	det	påvirker	 SAS’	 værdiansættelse,	 når	

leasingkontrakterne	 indregnes	 i	 regnskaberne,	 samt	 om	 der	 er	 forskel	 på	 en	 værdiansættelse	

under	 IAS	17	og	 IFRS	16.	Derudover	 vil	 vi	 undersøge,	om	det	 kun	er	 flyselskaberne	og	 SAS,	 der	

bliver	påvirket	af	denne	ændring,	eller	er	det	også	andre	brancher.	

	
																																																								
1	Kirk,	2016,	s.	9	
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1.2. Problemformulering	

Det	overordnede	problem	for	denne	afhandling	handler	om,	hvordan	og	i	hvilket	omfang	den	nye	

regnskabsstandard	IFRS	16	påvirker	virksomhedernes	regnskab	og	værdiansættelse.	Vi	har	derfor	

opstillet	følgende	problemformulering:	

	

”Hvordan	påvirker	den	nye	regnskabsstandard,	IFRS	16,	virksomhedens	regnskaber	og	

værdiansættelse	og	er	effekten	branchespecifik?”	

	

For	at	kunne	besvare	dette	har	vi	opstillet	en	række	underspørgsmål,	der	sikrer,	at	vi	forholder	os	

til	det	overordnede	problem.	 Indledningsvist	vil	vi	undersøge,	hvad	definitionen	af	 leasing	er,	og	

hvordan	 det	 behandles	 under	 IAS	 17,	 kontra	 hvordan	 det	 behandles	 under	 IFRS	 16.	 Herefter	

udføres	 en	 værdiansættelse	 af	 SAS	under	 de	 gældende	 regler	 i	 IAS	 17.	Dernæst	 implementeres	

IFRS	16	på	SAS’	regnskaber	for	at	måle,	hvordan	SAS’	regnskaberne	og	værdiansættelse	påvirkes.	

Slutteligt	kigger	vi	på	forholdene	i	andre	brancher.		

	

Underspørgsmålene	har	vi	formuleret	således:	

I. Hvad	er	leasing,	og	hvordan	har	reglerne	været	under	IAS	17?	

II. Hvad	er	forskellen	på	IAS	17	og	IFRS	16,	og	hvordan	forventes	det	at	IFRS	16	vil	påvirke	

regnskaberne?	

III. Hvordan	værdiansættes	SAS	Group	AB	ud	fra	de	gældende	regler	i	IAS	17?	

a. Hvem	er	SAS	Group	AB?	

b. Hvilke	strategiske	faktorer	påvirker	SAS?		

c. Hvordan	er	SAS’	nuværende	leasing	situation?	

d. Hvordan	har	regnskaberne	historisk	udviklet	sig?		

e. Hvordan	forventes	det	fremtidige	budget	at	udvikle	sig?	

IV. Hvilke	effekter	sker	der	på	SAS	Group	ABs	regnskaber	og	værdiansættelse	når	IFRS	16	

implementeres?	

V. Hvilke	effekter	sker	der	på	andre	branchers	regnskaber	og	værdiansættelse	når	IFRS	16	

implementeres?	



Side	10	af	170	
	

a. Hvad	er	værdien	af	hhv.	Novo	Nordisk	og	under	IAS	17?2	

b. Hvordan	 påvirkes	 regnskab	 og	 værdiansættelse	 af	 hhv.	 Novo	 Nordisk	 og	 DSV	

efter	implementeringen	af	IFRS	16?	

VI. Er	 effekterne	 ved	 implementering	 af	 IFRS	 16	 branchespecifikt,	 og	 er	 effekterne	

teoretisk	eller	praksis	reelle?	

1.3. Metodelæren	

Vi	 har	 valgt,	 at	 forstå	 det	 undersøgte	 ud	 fra	 en	 videnskabsteoretisk	 tilgang.	 Vi	 har	 udpeget	 et	

bestemt	paradigme	til	at	belyse	virkeligheden.	Ud	fra	det	udnævnte	paradigmes	perspektiv	vil	vi	

være	 i	 stand	 til	 at	 forholde	 os	 kritisk	 reflekterende	 til	 relevante,	 aktuelle	 og	 udfordrende	

problemer	 for	 det	 undersøgte	 i	 praksis.	 Endvidere	 har	 vi	 valgt	 at	 anvende	 en	 metodisk	

undersøgelsesdesign	til	at	forbedre	vores	viden	om	det	undersøgte.	Dette	gøres	ved	at	undersøge	

virkeligheden	 systematisk,	 hvorpå	 vi	 udforsker	 den	 praktiske	 virkelighed,	 og	 gennem	 udvalgte	

metoder	 kan	 forbedre	 vores	evne	 til	 at	 forstå	 virkeligheden.	 Læren	om	metodologi	 vil	 gøre	os	 i	

stand	til	at	anvende	en	undersøgelsesdesign	i	en	undersøgelsesproces,	og	vi	vil	i	forbindelse	med	

undersøgelse	 være	 i	 stand	 til	 at	 forstå,	 hvilke	 konsekvenser	 vores	 metodevalg	 har	 på	 vores	

undersøgelsesresultat.		

Den	metodiske	 undersøgelsesdesign	 kan	 derfor	 betegnes	 som	 en	 vidensproduktion,	 der	 har	 et	

problemorienteret	 fundament.	 Vi	 undersøger	 det	 undersøgte	 for	 at	 anvende	 den	 viden	 til	 at	

forandre	det	undersøgtes	essens.3	

	

Figur	1	-	Metodelærens	begreber	ordnet	efter	niveau4	

																																																								
2	Til	værdiansættelse	af	både	Novo	Nordisk	A/S	og	DSV	A/S	har	vi	stillet	os	selv	de	sammen	underspørgsmål,	som	
under	SAS	AB	
3	Andersen,	2008	s.	15-18	
4	Andersen,	2008	s.	18	
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1.3.1. Videnskabsteori	

Videnskabsteorien	 danner	 rammer	 for,	 hvordan	man	 vælger	 at	 gribe	 en	 undersøgelse	 an.	 Til	 at	

belyse	 virkeligheden	 i	 forbindelse	 med	 vores	 problemformulering,	 vil	 vi	 anvende	 et	 neo-

positivistisk	paradigme.	Det	neo-positivistiske	paradigme	er	et	af	de	fire	overordnede	paradigmer.5	

Neo-positivisternes	 ontologi	 betegnes	 som	 begrænset	 realisme.	 Neo-positivister	 påpeger,	 at	

mennesker	reelt	ikke	er	i	stand	til	at	begribe	virkeligheden	fordi	vi	er	påvirket	af	vores	værdier	og	

følelser.	For	at	kunne	begribe	den	eksakte	sandhed	skal	et	menneske	være	fuldkommen	objektiv,	

men	da	mennesker	ikke	altid	rationelle	eller	neutral,	og	altid	har	en	mening	om	et	eller	andet,	er	

det	umuligt	være	helt	objektive,	og	derved	ikke	kan	begribe	den	eksakte	sandhed.	Neo-positivister	

påpeger	 derfor,	 at	 undersøgeren	 vil	 påvirke	 og	 blive	 påvirket	 af	 det	 undersøgt,	 da	 der	 skabes	

’nærkontakt’	med	virkeligheden.		

	

Neo-positivister	definerer	viden,	som	en	forklaring	af	virkeligheden	og	ikke	en	afbildning.6	Ved	et	

neo-positivistisk	 tilgang	 er	 viden	 skabt	 igennem	 fysiske	 fænomener,	 som	 fx	 data	 der	 kan	

eftereksperimenteres	 af	 andre.	 Dog	 tillader	 neo-positivistiske	 eksistensen	 af	 det,	 som	man	 ikke	

kan	iagttage.	Virkeligheden	fra	et	neo-positivistisk	perspektiv	har	indflydelse	fra	den	menneskelige	

interaktion,	og	derfor	kan	undersøgeren	ikke	undersøge	det	undersøgte	uden	at	påvirke	eller	blive	

påvirket	af	den,	men	de	erkender	samtidig	at	der	er	en	virkelig	derude,	som	vi	 ikke	kan	gøre	os	

uafhængig	af.	

	

Grundet	vores	valg	af	neo-positivisme	skyldes,	at	vi	mener,	at	virkeligheden	af	det	undersøgte	er	

reelt	eksisterende,	men	at	det	ikke	fuldstændig	kan	blive	begrebet.	Vi	vil	som	udgangspunkt	i	neo-

positivistisk	 paradigme	 anvende	 kvantitative	 metoder	 som	 basis	 for	 vores	 analyse.	 Især	

årsregnskaber	og	 information	fra	regnskabsorganisationer	vil	være	brugbare.	Vi	vil	efterfølgende	

anvende	 kvalitative	 metode,	 som	 strategiske	 analyse	 som	 empiri	 til	 at	 verificerer	

værdiansættelsen	 og	 effekten	 af	 udvalgte	 regnskabsstandarder.	 Kvantitative	 analyser	 fortages	 i	

denne	analyse,	 så	 vi	 kan	 få	 en	bedre	 forklaring	 af	 det	 undersøgte,	mens	de	 kvalitative	 analyser	

fortages,	så	vi	kan	verificere	og	reducere	bias	for	det	undersøgte,	og	kan	her	fortolke	og	opdage	ny	

viden.	Et	paradigme	er	gyldigt	og	pålideligt,	hvis	den	er	empirisk	baseret,	brugbar	til	forudsigelse,	
																																																								
5	Guba,	1990	–	The	Alternative	Paradigm	Dialog	
6	Darmer	&	Nygaard	2005	–	Paradigmetænkning	(og	dens	begrænsning)	
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og	kan	tilføjes	til	allerede	eksisterende	videnskab.	Det	er	på	denne	baggrund,	at	vi	mener	en	neo-

positivistisk	paradigme	kan	anvendes	til	at	undersøge	det	undersøgte,	da	vi	vil	anvende	historiske	

data,	og	efterfølgende	verificere	det	med	nye	opdagende	empiri.		

1.3.2. Metodologi	

Metodevalget	er	situationsbetinget,	og	undersøgeren	må	selv	foretage	det	konkrete	valg	i	forhold	

til	det	konkrete	projekt.7	Vi	vælger	at	følge	den	deduktive	vej	–	bevisførelsens	eller	tænkningens	

vej.	Det	 vil	 sige,	 at	 vi	 har	 taget	udgangspunkt	 i	 teorier	 relateret	 til	 værdiansættelse	og	herefter	

sammenkobler	 empiriske	 beviser	 til	 estimerer	 en	 virksomheds	 værdi.	 Ved	 benyttelse	 af	 den	

deduktive	vej	vil	vores	vidensproduktion	derfor	være	afgrænset	inden	for	metodevalgets	rammer.	

1.3.3. Dataindsamlingsteknikker	

Andersen	(2008)	inddeler	indsamlingsteknikker	i	to	overordnede	kriterier,	nemlig	kvantitativt	eller	

kvalitativt	data,	og	primært	og	sekundært	data.8	

	

Kvantitativdata,	er	data	der	kan	måles,	vejes,	tælles	mv.	Det	er	data	der	er	repræsenteret	ved	tal,	

imens	kvalitative	data	er,	data	der	opnås	igennem	tekst,	film,	fotos	mv.	Vi	har	benyttes	os	af	begge	

typer	af	data,	i	afhandlingen.	Kvantitativt	data	i	form	af	virksomhedernes	regnskaber,	og	kvalitativt	

data	i	form	af	artikler,	tekster	mv.9		

	

Primært	data	er	data,	som	man	personligt	har	indsamlet,	og	været	med	til	at	’skabe’.	Omvendt	er	

sekundært	 data,	 data	 som	 allerede	 eksisterer,	 og	 er	 indsamlet	 eller	 skabt	 af	 andre	mennesker,	

organisationer,	virksomheder	mv.	Vi	har	gennem	afhandlingen	kun	anvendt	os	af	sekundært	data,	

og	teknikkerne	til	at	indsamle	primært	data	gennemgås	derfor	ikke.		

	

Til	at	indsamle	sekundært	data,	skelner	Andersen	(2008),	mellem	tre	generelle	typer	af	sekundært	

data,	nemlig	procesdata,	registerdata	og	forskningsdata.		

Procesdata,	 er	 data	 som	produceres	 i	 forlængelse	 til	 løbende	 aktiviteter	 i	 samfundet.	 Det	 er	 fx	

løbende	 registreringer	 af	 kvantitative	 data,	 dokumenter,	 publikationer	 mv.	 Registerdata	 er	

derimod	 data	 der	 er	 kommet	 af	 registrering	 og	 styring.	 Det	 er	 fx	 budgetter,	 regnskaber,	

																																																								
7	Andersen,	2008	s.18	
8	Andersen,	2008	s.150	
9	Andersen,	2008	s.150	
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statistikker	mv.10	Forskningsdata	er	data	 indsamlet	gennem	forskning.	Vi	har	 i	afhandlingen	her,	

udelukket	 benyttet	 os	 af	 proces-	 og	 registerdata.	 Procesdata	 i	 form	 af	 publikationer	 fra	

revisionshuse	som	pwc,	Deloitte,	såvel	som	rapporter	fra	 IASB	 i	hh.	til	udformningen	af	 IFRA	16.	

Ligeledes	 har	 vi	 indsamlet	 registerdata	 i	 form	 af	 årsregnskaber	 fra	 hhv.	 SAS,	 Novo	 Nordisk	

(herefter	Novo)	og	DSV.	Vi	har	ikke	benyttet	nogen	form	for	forskningsdata	i	afhandlingen.		

1.4. Opbygning	

For	at	kunne	besvare	vores	problemformulering	har	vi	valgt	at	bygge	afhandlingen,	op	omkring	en	

større	 børsnoteret	 virksomhed,	 som	 der	 i	 større	 omfang	 benytter	 sig	 af	 både	 finansiel	 og	

operationel	leasing.	Det	vurderes,	at	denne	type	virksomhed	vil	bidrage	med	størst	mulig	værdi	til	

afhandlingen,	i	forsøget	på	at	måle	effekterne	på	virksomhedens	værdiansættelse,	efter	den	nye	

regnskabsstandard.	Opbygningen	af	afhandlingen	kan	illustreres	således:	

	

Figur	2	-	Opbygning	-	Egen	tilvirkning	

																																																								
10	Andersen,	2008,	s.	159-160	
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Jf.	 vores	problemformulering	har	 vi	 valgt	 at	 tage	udgangspunkt	 i	 SAS	Groupe	AB.	Valget	af	 SAS,	

skyldes	 først	 og	 fremmest,	 at	 flybranchens	 balancer	 hidtil,	 ikke	 har	 været	 særlig	 gennemsigtig	 i	

forhold	 til	 deres	 brug	 af	 leasing.	 Derudover	 kunne	 vi,	 efter	 gennemgang	 af	 SAS’	 regnskaber,	

konstatere,	at	de	i	stor	grad	benytter	sig	af	leasede	aktiver,	hvilket	også	taler	for	valget.		

	

SAS	vil	blive	værdiansat	på	helt	klassisk	vis,	ud	fra	en	DCF	model.	Værdiansættelserne	indebærer	

først	 en	 præsentation	 af	 virksomhederne	 efterfulgt	 af	 en	 strategisk	 analyse,	 som	 deles	 op	 i	 en	

ekstern	 og	 en	 intern	 analyse.	 Til	 den	 eksterne	 del	 benyttes	 PESTEL-modellen	 til	 at	 analysere	

omverdenen,	samt	Porter’s	Five	Forces	til	at	analysere	branchen.	Modellerne	giver	en	forståelse	af	

de	mikro-	og	makroøkonomiske	forhold,	der	er	med	til	at	påvirke	virksomhederne.	Til	den	interne	

analyse	udføres	en	ressource	analyse,	der	ud	fra	VRIN-modellen	belyser	virksomhedernes	interne	

ressourcer,	samt	hvorvidt	de	er	med	til	at	skabe	en	konkurrencemæssig	fordel.		

	

Derefter	 udføres	 en	 regnskabsanalyse	 vha.	 den	 modificerede	 DuPont-model,	 som	 giver	 en	

systematisk	og	naturlig	gennemgang	af	virksomhedernes	historiske	og	økonomiske	udvikling.	Dens	

strategiske	 analyse	 og	 den	 reformulerede	 regnskabsanalyse	 danner	 grundlag	 for	 det	 fremtidige	

budget.	 Til	 sidst	 udføres	 selve	 værdiansættelsen	 vha.	 ’discounted	 cash	 flow	 model’	 (DCF-

modellen).	DCF-modellen	tages	i	brug,	da	den	er	blandt	de	mest	udbredte	modeller	blandt	fagfolk	

verden	over,	hvorfor	vi	antager	at	fremgangsmåden	er	valideret	og	pålideligt.11		

	

Ud	 over	 vores	 ’hovedcase’	 med	 SAS,	 værdiansætter	 vi	 yderligere	 to	 virksomheder	 for,	 at	

perspektivere	SAS’	relative	ændring	ved	implementeringen	af	IFRS	16,	i	forhold	til	andre	brancher.	

De	tre	værdiansættelser	er	relativ	identiske,	men	da	nogle	ting	vil	gå	igen	i	de	tre	cases,	er	der	ikke	

lavet	 tre	 værdiansættelse	 af	 samme	 fyldestgørende	 karakter.	 Der	 er	 lavet	 én	 komplet	 og	

gennemført	værdiansættelse	på	SAS,	men	da	hovedformålet	med	afhandlingen,	 ikke	er,	at	 finde	

den	’korrekte’	værdi,	men	den	konsekvens	regnskabsændringen	medfører,	er	de	to	efterfølgende	

værdiansættelse	 konstrueret	 på	 en	 mere	 opsummerende	 måde.	 Virksomhederne	 bliver	 derfor	

kort	 præsenteret,	 og	 der	 udføres	 derefter	 en	 SWOT	 analyse,	 for	 at	 opsummere	 de	 væsentlige	

faktorer	der	påvirker	dem.		

																																																								
11	Plenborg,	2012	s.	216	
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Dernæst	gennemføres	en	kort	regnskabsanalyse,	og	til	sidst	fastsættes	et	budget.	Dette	gør	vi	for,	

at	 fastslå	 en	 teoretisk	 værdi	 af	 virksomhederne	 og	 derved	måle	 de	 effekter	 IFRS	 16	 har,	 på	 en	

værdiansættelse	og	derved	se	hvordan	forskellige	brancher	påvirkes.	

1.5. Metoder	

Nedenstående	 vil	 give	 læseren	 et	 kort	 indblik	 i	 de	 metoder	 og	 modeller	 der	 bliver	 benyttet	

gennem	afhandlingen.		

1.5.1. PESTEL	

I	 den	 første	 del	 af	 den	 strategiske	 analyse	 benyttes	 PESTEL	 analysen	 der	 belyser	 forholdene	 i	

makromiljøet,	 som	 kan	 påvirke	 en	 virksomhed.	 Analysen	 inkluderer	 de	 politiske,	 økonomiske,	

sociokulturelle,	 teknologiske,	 miljømæssige	 og	 lovgivningsmæssige	 forhold.	 De	

lovgivningsmæssige	 forhold	 er	 lagt	 sammen	 med	 de	 politiske	 i	 vores	 analyse.		

Analysen	beskriver	hvilke	risici	virksomhederne	står	over	for,	og	som	derfor	må	forventes	at	have	

indflydelse	på	virksomheden.		

1.5.2. Porter’s	Five	Forces	

Den	 næste	 del	 af	 den	 strategiske	 analyse	 er	 Porter’s	 Five	 Forces.	 Modellen	 benyttes	 til,	 at	

analysere	selve	branchen	virksomheden	befinder	sig	i.	Hermed	bliver	det	analyseret	hvor	stor	en	

trussel	 nye	 indtrængere	 på	 markedet	 og	 substituerende	 produkter	 har	 på	 virksomheden.	

Endvidere	 analyseres	 leverandørernes	 og	 kundernes	 forhandlingsstyrke,	 samt	 hvor	 intensiv	

konkurrencen	i	branchen	er.12	

Det	givet	en	dybere	indsigt	i	branchen	og	virksomhedens	placering	heri.	Modellen	giver	dog	kun	et	

øjebliksbillede	 og	 mangler	 et	 fremadrettet	 perspektiv.	 Det	 kan	 være	 en	 ulempe,	 da	

værdiansættelsen	er	opbygget	ud	fra	fremtidig	forventning.		

1.5.3. VRIN		

Den	 sidste	 del	 i	 den	 strategiske	 analyse	 er	 VRIN-modellen.	 Modellen	 hjælper	 til	 at	 analysere	

virksomhedens	 interne	ressourcer,	og	giver	et	overblik	om	hvorvidt	disse	er	med	til	at	 skabe	en	

konkurrencemæssig	 fordel	 for	 virksomheden.	 Om	 ressourcerne	 er	 med	 til	 at	 skabe	 en	

konkurrencemæssig	fordel,	vurderes	ud	fra	fire	parametre;	værdifuld,	sjælden,	svær	at	efterligne	

og	 ikke	 udskiftelig.	 Det	 postuleres,	 at	 jo	 flere	 af	 disse	 parametre	 en	 virksomheds	 ressource	

opfylder,	desto	større	en	konkurrencemæssig	fordel	medfører	det	alt	andet	lige.	

																																																								
12	Plenborg,	2012	s.	186	
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1.5.4. SWOT	

I	denne	afhandling	benyttes	SWOT	kun	 i	vores	perspektiveringsvirksomheder,	 for	at	opsummere	

en	strategisk	analyse	 for	de	virksomheder.	SWOT	er	en	dynamisk	model,	der	giver	overblik	over	

virksomhedens	styrker,	svagheder,	muligheder	og	trusler.	Modellen	opstilles	i	punktform,	og	giver	

derfor	et	nemt	overblik	over	virksomhedens	strategiske	situation.		

1.5.5. Rentabilitetsanalyse		

Regnskabsanalysen	 består	 af	 en	 rentabilitetsanalyse,	 for	 at	 vurdere	 virksomhedernes	 historiske	

performance,	 ud	 fra	 de	 reformulerede	 regnskaber,	 som	gennemgås	 inden	 rentabilitetsanalysen.	

Gennemgangen	 af	 de	 regnskabsmæssige	 nøgletal	 er	 bygget	 op	 omkring	 Thomas	 Plenborgs	

definition	af	DuPont-modellen,	hvor	der	postuleres	at	Economic	Value	Added	er	den	overordnede	

fremgangsmåde	 for	 analyse	 af	 rentabiliteten.13	 Formålet	med	 rentabilitetsanalyse	 er,	 at	 give	 en	

dybdegående	indsigt	i	virksomhedens	historiske	rentabilitet,	inden	budgetteringen.	Efterfølgende	

gennemføres	budgetteringen	på	baggrund	af	den	strategiske	analyse	samt	rentabilitetsanalysen.		

1.5.6. DCF-modellen	

Selve	værdiansættelserne	gennemføres	vha.	DCF-modellen,	som	er	den	mest	udbredte	metode	til	

at	værdiansætte	virksomheder	blandt	fagfolk.	DCF-modellen	tager	udgangspunkt	i	virksomhedens	

fremtidige	 cash	 flow,	 for	 en	 given	 budgetperiode.	 Disse	 cash	 flow	 tilbagediskonteres	 under	 en	

forudsætning	om	at	 kapitalomkostninger	 forbliver	 konstante.	 Teoretisk	 set	 skal	 der	budgetteres	

uendeligt,	 men	 i	 praksis	 benyttes	 der	 en	 budgetperiode	 på	 5-20	 år.	 Herefter	 antages	 det,	 at	

virksomhedens	 cash	 flow	 falder	 til	 et	 stabilt	 niveau,	 og	 derefter	 vokser	 på	 samme	 niveau	 som	

resten	af	markedet.	Modellen	opstilles	således:14		

𝑉æ𝑟𝑑𝑖 =
𝐹𝐶𝐹𝐹)

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶))

)

012

345670879:;57

+
𝐹𝐶𝐹𝐹)<2

(𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔)(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶))
− 𝑁𝐹𝐹

)79@:ABC879:;57

D:9EF;@G75FHæ95:

	

FCFF		 =	Frie	cash	flow	til	firmaet	

WACC		 =	De	vægtede	gennemsnitlige	kapitalomkostninger	

g		 =	Konstant	vækst	i	terminalperioden	

T		 =	Antal	år	i	budgetperiode	

																																																								
13	Plenborg,	2012	s.	94	
14	Plenborg,	2012	s.	216	
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1.6. Afgrænsning	

Det	 forventes,	 at	 læseren	 af	 denne	 afhandling,	 har	 et	 basalt	 kendskab	 til	 de	 modeller	 der	

anvendes	i	løbet	af	afhandlingen,	samt	til	de	virksomheder,	der	benyttes.	Den	underliggende	teori	

til	 modellerne,	 beskrives	 derfor	 ikke	 i	 detaljer,	 men	 modellerne	 opridses	 kort	 for	 at	 givet	 et	

overblik.	 Endvidere	 forventes	 det	 at	 læseren,	 har	 et	 basalt	 kendskab	 til	 økonomiske	

problemstillinger	og	teori.		

	

Afhandlingen	 er	 som	 bekendt	 bygget	 op	 omkring	 tre	 forskellige	 virksomheder.	 Vi	 har	 valgt	 at	

begrænse	os	til	netop	tre	forskellige	virksomheder,	da	vi	vurder	det	er	tilstrækkeligt	til	at	svare	på	

vores	problemformulering.	Derudover	skyldes	det	selve	afhandlingens	omfang,	og	det	faktum	at	vi	

ikke	har	tid	og	plads	til	at	inddrage	flere.	I	forbindelse	med	selve	dataindsamlingen	omkring	de	tre	

virksomheder,	 har	 vi	 valgt	 en	 skæringsdato,	 på	 d.	 15.	 februar	 2017.	 Det	 betyder,	 at	 der	 i	

afhandlingen,	kun	er	medtaget	finansieldata	og	information	til	og	med	denne	dato.	Netop	denne	

dato	er	valgt	 for	at	 få	virksomhedernes	2016	 regnskab	med	 i	afhandlingen.	Det	betyder	 således	

også,	at	al	information	og	data	der	er	offentliggjort	efter	denne	dato,	og	som	kan	have	indflydelse	

på	værdiansættelsen,	ikke	er	medtaget	i	afhandlingen.	Vi	har	ligeledes	valgt	at	begrænse	os	til,	at	

kun	 at	 inkludere	 de	 seneste	 fem	års	 regnskaber.	 Vi	 har	 vurderet	 at,	 dette	 giver	 os	 tilstrækkelig	

information	 omkring	 virksomhedens	 historiske	 finansielle	 situation.	 Som	 udgangspunkt	 er	 der	

heller	 ikke	 benyttet	 information	 og	 data,	 fra	 før	 primo	 2012.	 Foruden	 anerkendte	 metoder,	

teorier,	er	der	dog	få	steder	hvor	data	er	fra	før	denne	dato.	Det	er	kun	inkluderet	såfremt	det	har	

været	relevant	for	afhandlingen.	

	

Iht.	vores	måling	af	IFRS	16s	konsekvenser	på	værdiansættelser,	har	vi	valgt	to	forskellige	danske	

børsnoterede	 selskaber	og	en	 svensk	børsnoteret,	 fra	 tre	 vidt	 forskellige	brancher.	Optimalt	 set	

havde	det	være	mere	hensigtsmæssigt	med	flere	virksomheder,	men	pga.	begrænset	plads	og	tid,	

må	vi	nøjes	med	tre.		

1.6.1. Kildekritik		

I	 forbindelsen	 med	 afhandlingen,	 er	 der	 primært	 anvendt	 et	 varieret	 udbud	 af	 offentlige	

tilgængelig	information,	herunder	artikler,	love,	regnskaber	mv.	
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I	 forbindelse	med	 værdiansættelserne	 af	 virksomhederne,	 er	 der	 primært	 taget	 udgangspunkt	 i	

deres	offentlige	årsrapporter.	Det	er	dog	vigtigt	at	være	opmærksom	på	at,	det	er	virksomhederne	

selv	er	 forfatter	 af	 rapporterne,	hvilket	 kan	medføre	 subjektivitet,	 da	 rapporterne	vil	 forsøge	at	

fremstille	virksomhederne	så	godt,	som	muligt.	Dette	er	selvfølgelig	taget	med	i	vores	overvejelser	

når	 vi	 har	 læst	 i	 dem.	 Rapporterne	 er	 udført	 iht.	 gældende	 lov,	 og	 de	 er	 revideret	 af	 store	

anerkendte	revisionshuse.	Det	indikerer	en	vis	validitet	af	regnskabet,	og	det	må	derfor	antages,	at	

rapporterne	overholder	de	gældende	regler.		

	

Udover	 selve	 årsrapporterne	 er	 der	 også	 anvendt	 en	 række	 andre	 sekundære	 kilder.	 Det	 er	

primært	 brugt	 artikler	 fra	 en	 række	 nyhedsmedier,	 samt	 andre	 internetsider.	 Hvad	 angår	

nyhedsmedierne,	 har	 vi	 så	 vidt	muligt,	 holdt	 os	 til	 de	 store	 anerkendte	medier	 så	 som	Børsen,	

Politiken	 mv.	 Andre	 nyhedsmedier,	 herunder	 specielt	 nogle	 branchespecifikke	 medier,	 er	 også	

anvendt,	 men	 vi	 har	 helt	 holdt	 os	 fra	 medier	 som	 Ekstrabladet	 mv.	 da	 disse	 ikke	 vurderes	 til	

værende	så	 troværdige.	Nyhedsmedierne	har	hver	sit	bagland,	 som	har	 forskellige	 ideologier	og	

holdninger.	Det	betyder,	at	der	kan	være	en	fare	for	at	artiklerne	fremstilles	subjektivt,	i	forhold	til	

mediets	ideologi.	Vi	er	opmærksomme	på	avisens	bagland	og	deres	ideologier,	og	har	forholdt	os	

kritisk	til	det.	Hvad	angår	andre	internetkilder,	har	vi	ligeledes	forholdt	os	kritisk	til	dem,	men	er	de	

inkluderet	i	afhandlingen,	er	kilden	enten	blevet	vurderet	troværdig	ellers	er	den	understøttet	af	

andre	troværdige	kilder.		

2. Introduktion	til	leasing	
Mange	virksomheder	indgår	i	dag	en	leasingkontrakt,	når	de	skal	anskaffe	aktiver	forbundet	med	

driften.	Leasing	kan	både	benyttes	ved	nye	investeringer	eller	ved	etablering	af	en	’sale-and-lease-

back’	aftale	af	eksisterende	aktiver.	I	dag	er	det	muligt	at	lease	næsten	alle	typer	driftsmidler,	som	

fx	 maskiner,	 biler,	 kopimaskiner,	 inventar,	 IT-udstyr	 mv.	 En	 leasingkontrakt	 er	 ifølge	 IAS	 17	

defineret	som	en	aftale	mellem	en	leasinggiver	og	en	leasingtager,	hvor	leasinggiver	for	en	aftalt	

periode	 overdrager	 brugsretten	 af	 et	 aktiv	 til	 leasingtager	mod	 en	 eller	 flere	 aftalte	 betalinger.	

Leasing	henvender	sig	hovedsageligt	til	aktiver,	der	er	fysiske,	lette	at	identificere,	og	som	har	en	

forudsigelig	værdi	ved	et	fremtidigt	salg.	Der	er	altså	tale	om	materielle	aktiver.		
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2.1. IAS	17	

IAS	17	er	den	gældende	regnskabsstandard,	der	går	ind	og	dikterer,	hvordan	leasingkontrakter	skal	

behandles	 i	 virksomhedernes	 regnskaber.	 Overordnet	 set	 finder	 IAS	 17	 anvendelse	 ved	 den	

regnskabsmæssige	behandling	af	leasingkontrakter,	på	nær:	

a) Leasingkontrakter	 der	 omhandler	 efterforskning	 eller	 anvendelse	 af	mineraler,	 naturgas,	

olie	mv.	eller	ikke-regenererende	ressourcer,	og	

b) Licensaftaler	der	vedrører	videooptagelse,	manuskripter,	skuespil,	spillefilm	copyrights	og	

patenter		

Endvidere	kan	IAS	17	ikke	benyttes	til	værdiansættelse	af	følgende:	

a) Ejendomme	 der	 besiddes	 af	 leasingtager,	 og	 regnskabsmæssigt	 behandles	 som	

investeringsejendomme	

b) Investeringsejendomme	der	udlejes	af	leasinggiver	gennem	en	operationel	leasingkontrakt	

c) Biologiske	aktiver	som	besiddes	af	leasingtager	gennem	en	finansiel	leasingkontrakt	

d) Biologiske	aktiver	som	udlejes	af	leasinggiver	gennem	en	operationel	leasingkontrakt	

	

De	 ovenstående	 undtagelser	 til	 IAS	 17	 bliver	 ikke	 gennemgået	 i	 afhandlingen.	 IAS	 17	 finder	

anvendelse	ved	aftaler,	hvor	brugsretten	af	aktivet	overgives	til	 leasingtager,	selvom	leasinggiver	

måtte	være	forpligtet	til	at	levere	serviceydelser	eller	vedligeholdelsen	af	aktivet	i	forbindelse	med	

driften.15	

2.1.1. Definition	på	en	leasingkontrakt	–	Forskel	på	operationel	og	finansiel	

Den	regnskabsmæssige	behandling	af	leasing	afhænger	af	leasingkontraktens	klassifikation.	IAS	17	

skelner	mellem	to	typer	leasingkontrakter,	finansiel	leasing	og	operationel	leasing.	Klassifikationen	

af	 en	 leasingkontrakt	 fastsættes	 på	 tidspunktet	 for	 kontraktens	 indgåelse.	 Såfremt	

leasingkontrakten	 ændrer	 betingelser	 i	 løbet	 af	 leasingperioden,	 kan	 kontrakten	 ændre	

klassifikation,	og	den	regnskabsmæssige	behandling	ændres	som	følge	heraf.	16	

	

																																																								
15	Den	Europæiske	Unions	Tidende,	2008,	s.	83	-	IAS	17,	pkt.	2	
16	Den	Europæiske	Unions	Tidende,	2008,	s.	86	-	IAS	17	stk.	13	
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Finansiel	 leasing	defineres	 som:	“…	hvis	 leasingaftalen	overfører	alle	 væsentlige	 risici	 og	 fordele	

forbundet	med	besiddelsen	af	et	aktiv	til	leasingtager,	uanset	om	ejendomsretten	forsat	tilkommer	

leasinggiver	og	eventuelt	overdrages	til	leasingtager	ved	leasingperiodens	slutning.”17	

Risici	 kan	 omfatte	 tab	 som	 følge	 af	 uudnyttet	 kapacitet,	 forældet	 teknologi	 mv.,	 mens	 fordele	

omfatter	mulige	gevinster	ved	en	værdiforøgelse	eller	realisation	af	en	restværdi.	Det	handler	om	

at	 vurdere	 leasingkontraktens	 reelle	 forhold,	 og	 ikke	 blot	 leasingkontraktens	 formelle	 eller	

juridiske	 indhold.	En	aftale	kan	godt	være	 finansiel	 leasing,	 selvom	det	 ikke	 formelt	er	benævnt	

som	en	leasingaftale.	Det	forekommer,	at	aftalen	benævnes	som	operationel	leasingaftale,	selvom	

aftalens	reelle	indhold	medfører	at	aftalen	klassificeres	som	finansielle	leasingkontrakter.		

Der	 gælder	 en	 negativ	 begrænsning	 omkring	 leasing,	 hvilket	 betyder,	 at	 aftaler	 der	 ikke	

klassificeres	som	finansiel	leasing	er	operationel	leasing.18		

	

Hvad	der	forstås	ved	’alle	væsentlige	risici	og	fordele’	er	forklaret	i	IAS	17.	Standarden	indeholder	

nogle	eksempler	på,	hvornår	en	aftale	anses	som	finansiel	leasing:		

- Ejendomsretten	overdrages	til	leasingtager	ved	leasingperiodens	udløb	

- Leasingtager	 kan	 købe	 aktivet	 til	 en	 pris,	 der	 forventes	 at	 være	 tilstrækkeligt	 lavere	 end	

dagsværdien	 på	 det	 tidspunkt,	 hvor	 retten	 udnyttes,	 således	 at	 det	 ved	 kontraktens	

indgåelse	er	sandsynligt,	at	retten	vil	blive	udnyttet		

- Leasingperioden	strækker	sig	over	størstedelen	af	aktivets	økonomiske	levetid	

- Nutidsværdien	 af	 minimumsleasingydelserne	 ved	 kontraktens	 indgåelse	 svarer	 til	 den	

væsentligste	del	af	det	leasede	aktivs	dagsværdi		

- Leasingaktivet	er	 så	 specialiseret,	 at	det	 alene	kan	anvendes	af	 leasingtager,	medmindre	

aktivet	modificeres	væsentligt19	

Hvis	én	af	ovenstående	fem	eksempler	opfyldes,	er	der	overvejende	sandsynlighed	for	at	 leasing	

aftalen	 klassificeres	 som	 finansiel	 leasing.	 Udover	 de	 fem	 ovenstående	 eksempler	 kan	 de	 tre	

nedenstående	eksempler	indikere	om	der	er	tale	om	finansiel	leasing.		

- Leasingtager	 vil	 oppebære	 en	 eventuel	 gevinst	 eller	 tab	 forbundet	 med	 ophævelse	 af	

leasingkontrakten,	hvis	kontrakten	kan	ophæves		
																																																								
17	PriceWaterhouseCoopers,	2002,	s.	12	
18	PriceWaterhouseCoopers,	2002,	s.	12	+	Den	Europæiske	Unions	Tidende,	2008,	s.	83	-	IAS	17	stk.	4	
19	PriceWaterhouseCoopers,	2002,	s.	13	
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- Gevinster	eller	tab	fra	udsving	i	dagsværdien	af	restbeløbet	tilfalder	leasingtager		

- Leasingkontrakten	kan	forlænges	efter	den	aftalte	kontraktperiode	til	en	leasingafgift,	som	

er	væsentligt	lavere	end	markedslejen.20	

	

Overordnet	set	vil	det	sige,	at	alle	leasingforhold	der	blot	opfylder	ét	af	de	ovenstående	punkter	

betyder,	 at	 kontrakten	 højst	 sandsynligt	 er	 finansiel	 leasing.	 Det	 skal	 dog	 understreges,	 at	

ovenstående	punkter	 ikke	altid	betyder,	at	kontrakten	klassificeres	som	finansiel	 leasing	da	det	 i	

sidste	ende	kommer	an	på	kontraktens	substans.21	

2.1.2. Regnskabsmæssig	behandling	af	finansiel	leasing	

Da	 alle	 fordele	 og	 ulemper	 overgår	 til	 leasingtageren	 ved	 finansiel	 leasing,	 skal	 aftalen	 derfor	

indregnes	i	leasingtagerens	balance	som	et	leasingaktiv	og	en	leasingforpligtelse.	I	bund	og	grund	

bliver	det	rent	regnskabsmæssigt	behandlet	på	samme	måde,	som	hvis	leasingtageren	havde	købt	

aktivet.	Indregning	af	leasingaktiver	sker	ved	leasingperiodens	begyndelse	til	den	laveste	værdi	af	

enten	det	leasede	aktivs	dagsværdi	eller	nutidsværdien	af	minimumsydelserne.22	

Dagsværdien	er	et	udtryk	 for,	hvor	meget	virksomhedens	aktiv	er	 værd	på	et	aktuelt	 tidspunkt.	

Det	findes	ved	at	se	på,	hvad	man	kan	sælge	aktivet	for	i	markedet,	og	er	med	andre	ord	aktivets	

salgspris.		

Nutidsværdien	 af	 minimumsydelserne	 beregnes	 ved	 at	 tilbagediskontere	 leasingaftalens	

fremtidige	 pengestrømme	 med	 leasingaftalens	 interne	 rente.	 Hvis	 den	 interne	 rente	 ikke	 kan	

konstateres,	benyttes	virksomhedens	alternative	lånerente.		

	

Da	finansielt	leasede	aktiver	behandles	som	var	det	virksomhedens	eget	aktiv,	afskrives	det	derfor	

på	 samme	 måde	 som	 andre	 materielle	 aktiver	 leasingtageren	 måtte	 eje.	 Ydermere	 er	 der	 de	

samme	 krav	 til	 opbygning-	 og	 præsentation	 for	 finansielt	 leasede	 aktiver	 som	de	 øvrige	 aktiver	

virksomheden	 ejer.	 Det	 gælder	 derfor,	 at	 virksomheden	 på	 balancedagen	 skal	 oplyse	 om	 det	

leasede	aktivs	regnskabsmæssige	værdi,	ligesom	de	skal	oplyse	om	de	samlede	minimumsydelser	

samt	 nutidsværdien	 af	 disse.	 Derudover	 kræves	 det,	 at	 leasingaftalens	 likviditetsmæssige	

																																																								
20	PriceWaterhouseCoopers,	2002,	s.	14	
21	Den	Europæiske	Unions	Tidende,	2008,	s.	86	-	IAS	17,	stk.	12	
22	Den	Europæiske	Unions	Tidende,	2008,	s.	87	-	IAS	17,	stk.	20	
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påvirkning	fremhæves,	og	det	skal	derfor	oplyses,	hvor	stor	en	andel,	der	forfalder	indenfor	1	år,	

mellem	1	og	5	år	og	sluttelig	mere	end	5	år	efter	balancedagen.23		

2.1.3. Regnskabsmæssig	behandling	af	operationel	leasing	

Regnskabsmæssig	skal	operationel	leasing	behandles	som	andre	omkostninger	relateret	til	driften	

på	 et	 lineært	 grundlag,	 medmindre	 der	 er	 et	 andet	 systematisk	 grundlag,	 der	 giver	 et	 mere	

retvisende	 tidsmæssigt	 mønster,	 selvom	 betalingerne	 ikke	 foretages	 på	 dette	 grundlag.	

Leasingydelserne	 skal	 indregnes	 med	 eventuelle	 fradrag	 for	 serviceomkostninger	 til	 fx	

vedligeholdelse	 og	 forsikring.	 Der	 fremgår	 således	 heller	 ikke	 noget	 på	 virksomhedens	 balance	

omkring	denne	leasingaftale.	

	

Udover	 reglerne	 fastsat	 i	 IFRS	 7	 (omkring	 oplysning	 iht.	 finansielle	 instrumenter),	 skal	

leasingtageren	oplyse	omkring:	

- De	samlede	 fremtidige	minimumsydelser	 iht.	uopsigelige	operationelle	 leasingkontrakter,	

opdelt	i	perioderne:	indenfor	1	år,	mellem	1	og	5	år	samt	senere	end	5	år	

- De	samlede	fremtidige	leasingydelser	forventes	modtaget	iht.	uopsigelige	lejekontrakter	

- Leasing-	 og	 fremlejeydelser	 indregnet	 som	 omkostninger	 i	 regnskabet	 med	 angivelse	 af	

separat	beløb	for	minimumsleasingydelserne,	lejeydelser	og	fremlejeydelser	

- En	generel	beskrivelse	af	leasingtagerens	leasingordning	

2.2. IFRS	16	

2.2.1. Udformning	af	standarden	

Det	 amerikanske	 finanstilsyn,	 SEC,	 vurderede	 i	 2005,	 at	 offentlige	 og	 private	 virksomheder	 der	

benyttede	 sig	 af	 IFRS	 og	 US	 GAAP	 havde	mere	 end	 1,25	 billioner	 USD	 leasede	 forpligtelser	 og	

aktiver,	 som	 ikke	 indgik	 i	 deres	 balancer.24	 Det	 skyldes,	 at	 leasingkontrakterne	 har	 været	

operationelle.	 Senere	 i	 2014	 estimerede	 SEC,	 at	 dette	 tal	 ville	 vokse	 til	 3	 billioner	 USD,	 hvilket	

peger	mod,	at	leasing	bliver	mere	og	mere	attraktivt.	Dog	er	denne	problematik	ikke	kun	relateret	

til	USA,	men	hele	verden,	hvorfor	det	blev	aktuelt	at	gøre	noget.		

																																																								
23	Den	Europæiske	Unions	Tidende,	2008,	s.	88	-		IAS	17,	stk.	30	+	stk.	31	+	stk.	32	
24	IFRS	Foundation,	2016	s.	3	
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Ved	at	undlade	leasingforpligtelserne	fra	regnskaberne	medfører	det,	at	regnskabsbrugere	som	fx	

investorer,	banker	mv.	ikke	har	det	fulde	billede	af	virksomhedens	fulde	finansielle	situation.	Det	

gør	det	svært,	at	sammenligne	virksomheden	der	leaser	meget	med	en,	der	ikke	gør.		

	

Som	følge	af	ovenstående	bekymringer	fra	SEC,	investorer	og	andre	regnskabsbrugere,	igangsatte	

IASB	 og	 FASB	 derfor	 i	 2005,	 et	 projekt	 der	 skulle	 afklare	 problematikken	 omkring	 leasingens	

behandling	i	regnskaberne.	Det	blev	et	længere	varigt	projekt,	der	endte	med	IFRS	16.25		

2.2.2. Forskel	på	IAS	17	og	IFRS	16	

Vi	har	nu	gennemgået	de	gældende	regler	for	leasing	iht.	IAS	17,	som	anvendes	for	virksomheder,	

der	benytter	sig	af	IFRS.	Vi	vil	nu	se	på	de	nye	regler,	og	hvordan	de	adskiller	sig	fra	de	gældende	

regler,	 samt	 hvordan	 de	 forventes	 at	 påvirke	 virksomhedens	 regnskaber.	 Det	 er	 dog	 forskelligt,	

hvordan	 forskellige	 typer	 af	 virksomheder	 påvirkes	 af	 ændringerne.	 Nogle	 industrier	 som	 fx	

flyselskaber,	transportselskaber	mv.	forventes	at	blive	påvirket	i	større	grad	end	andre,	netop	pga.	

deres	betydelige	andel	af	leasede	aktiver.		

	

Den	nye	standard,	IFRS	16,	har	følgende	punkter,	som	adskiller	sig	væsentligt	fra	IAS	17.26	

- Næsten	alle	typer	af	leasing	bliver	fremover	indregnet	i	balancen	

- Leasingkontrakter	 opdeles	 ikke	 længere	 i	 hhv.	 operationel	 og	 finansiel	 leasing.	 Alle	

leasingkontrakter	behandles	som	finansiel	leasing	fremover	

- Kortfristet	leasing	(under	tolv	måneder),	samt	leasing	af	aktiver	af	’lav	værdi’	er	undtaget,	

og	kan	undlades	at	indregnes	

2.2.3. Operationel	leasingaktiver-	&	forpligtelser	fremgår	ikke	på	balance	

En	 balance	 skal	 altid	 balancere.	 Rent	 regnskabspraktisk	 betyder	 det,	 at	 hvis	 en	 virksomhed	

indkøber	et	aktiv,	eller	indgår	i	en	finansiel	 leasing	aftale,	stiger	aktivsidens	samlede	værdi,	samt	

der	påføres	en	forpligtelse	af	samme	værdi	på	passivsiden.	Det	har	dog	ikke	altid	været	tilfældet	

ved	 IAS	 17,	 da	 operationel	 leasing	 ikke	 indregnes	 på	 balancen.	 Det	 afhænger	 altså	 af	

leasingaftalens	klassifikation.	Det	har	medført	en	risiko	for,	at	virksomhederne	bevist	klassificerer	

aftalen	 som	 operationel	 leasing	 for	 at	 undgå	 at	 foretage	 beregninger	 og	 løbende	 målinger.	

																																																								
25	IFRS	Foundation,	2016	s.	3	
26	IFRS	Foundation,	2016	s.	3-5	
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Derudover	medfører	operationel	 leasing,	at	virksomhedens	gearing	bliver	 lavere,	og	nøgletallene	

derfor	bliver	bedre.		

	

IAS	17	har	hidtil	holdt	operationelle	leasingaktiver	udenfor	balancen	og	blot	oplyst	det	i	noterne.	

Reglerne	er	her	begrænsede,	hvorfor	der	ikke	gives	lige	så	meget	information,	som	ved	tilsvarende	

leasingkontrakter	 der	 er	 finansielle.	 Argumentet	 er,	 at	 IAS	 17	 ikke	 giver	 nok	 information	 til	

regnskabsbrugeren.	 I	 IFRS	 16	 skal	 alle	 leasingaftaler,	 som	 bekendt	 behandles	 ens,	 hvilket	 gør	

klassifikationen	 af	 aftalen	 overflødig,	 incitamentet	 for	 virksomhederne	 forsvinder,	 samt	 at	

regnskabsbrugerne	får	oplyst	al	information.		

2.2.4. Forventet	effekter	

IFRS	 16	 er	 ikke	 implementeret	 endeligt	 på	 nogle	 regnskaber	 endnu,	 hvorfor	 effekterne	 på	 hhv.	

balancen	og	resultatopgørelsen	 ikke	kan	fastslås	endeligt.	Dog	har	 IASB	gennemført	en	foreløbig	

analyse,	der	viser	de	forventede	effekter.		

2.2.4.1. Effekt	på	balancen	

IFRS	16	 indregner	 alle	 aktiver	på	balancen	uanset	 klassifikation	 af	 leasingaftalen.	Nedenstående	

figur	sammenligner	de	to	regnskabsstandarder,	og	hvordan	forskellene	mellem	hhv.	IAS	17	og	IFRS	

16	på	balancen	ser	ud.		

	
Figur	3	-	Ændring	fra	IAS	17	til	IFRS	16	–	Kilde:	IFRS	Foundation27	

	

	

																																																								
27	IFRS	Foundation,	2016	s.	4	
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Som	det	ses	ovenstående	er	ændringen	tydelig.	De	aktiver	som	hidtil	har	været	klassificeret	som	

operationelle	leasingaktiver,	vil	fremover	indgå	sammen	med	de	øvrige	aktiver.	Det	medfører,	at	

virksomheder	med	operationelle	leasingkontrakter	fremover	skal	indregne	flere	aktiver,	hvilket	får	

den	samlede	aktivsum	til	at	stige.	Tilsvarende	gælder	det	for	passivsiden.	Den	løbende	ydelse	for	

brugen	af	det	operationelle	leasingaktiv	skal	indregnes	som	en	forpligtelse	på	passivsiden,	hvilket	

får	denne	til	at	stige.	Det	vil	ligeledes	påvirke	virksomhedens	investerede	kapital.		

Derudover	vil	IFRS	16	også	have	en	forventet	negativ	påvirkning	på	virksomhedernes	egenkapital.	

Effekten	 på	 egenkapitalen	 afhænger	 af,	 hvornår	 virksomheden	 indfører	 IFRS	 16,	 samt	 hvilket	

diskonteringsfaktor	der	benyttes.	Da	virksomhederne	typisk	har	en	portefølje	af	leasingkontrakter,	

og	derfor	flere	forskellige	varigheder	ser	man	på	den	gennemsnitlige	varighed.	Dog	forventer	IASB	

ikke,	at	påvirkningen	på	egenkapitalen	er	signifikant	for	de	fleste	virksomheder.	Det	bygges	kun	på	

estimater	og	antagelser,	og	kan	derfor	indeholde	fejl.28		

2.2.4.2. Effekt	på	resultatopgørelsen	

Som	vi	så	i	balancen,	påvirker	ændringen	fra	IAS	17	til	IFRS	16	også	resultatopgørelsen.	Hvor	stor	

effekten	er,	afhænger	af	virksomhedens	nuværende	andel	 i	operationelle	 leasingkontrakter.	Ved	

IFRS	 16	 behandles	 leasing	 som	 finansiel	 leasing,	 hvilket	 også	 ses	 i	 IAS	 17.	 Det	 betyder,	 at	

leasingaktivet	 løbende	 vil	 blive	 fratrukket	 afskrivninger	 svarende	 til	 den	 værdiforringelse,	 der	

forekommer	over	tid.	

	

Selve	 påvirkningen	 på	 en	 typisk	 resultatopgørelse	 er	 illustreret	 nedenfor.	 Når	 IFRS	 16	

implementeres	 vil	 de	 nuværende	 operationelle	 leasingkontrakter	 ikke	 længere	 fremgå	 under	

driftsomkostningerne.	 Derfor	 falder	 driftsomkostningerne	 samtidig	 med,	 at	 virksomhedens	

EBITDA	forbedres.29	Derimod	vil	der	indregnes	flere	leasede	aktiver,	hvilket	medfører	en	stigning	

på	de	omkostningsførte	afskrivninger.	Dog	forbliver	EBIT	stadig	forbedret	i	forhold	til	 IAS	17.	Det	

skyldes	at	de	resterende	omkostninger	pålægges	de	finansielle	poster,	som	kommer	af	stigningen	i	

forpligtelserne	 og	 dermed	 renteomkostningerne.	 Overordnet	 set	 sker	 der	 ingen	 ændring	 i	

virksomhedens	endelig	resultat	efter	skat.	

																																																								
28	IFRS	Foundation,	2016,	s.	42-44	
29	IFRS	Foundation,	2016,	s.	44	
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Figur	4	-	IFRS	16	påvirkning	på	en	typisk	resultatopgørelse	–	Kilde:	IFRS	Foundation30	

Figur	 4	 viser,	 hvordan	 præsentationen	 af	 regnskabet	 ændres	 ved	 IFRS	 16.	 Lang	 de	 fleste	

virksomheder	 som	 har	 store	 andele	 af	 operationel	 leasing	 liggende	 under	 deres	

driftsomkostninger,	 vil	 se	 denne	 effekt	 på	 deres	 EBITDA.	 Det	 skal	 dog	 nævnes,	 at	 nogle	

virksomheder	 ikke	 følger	 ovenstående	 model.	 Det	 er	 typisk	 virksomheder	 med	 meget	 leasing,	

herunder	eksempelvis	SAS.	SAS	har	bygget	deres	regnskab	op	således,	at	de	har	en	separat	post	til	

leasingudgifterne	 fra	 operationel	 leasing,	 som	 først	 ligger	 efter	 EBITDA.	 Det	 betyder,	 at	 EBIDTA	

ikke	påvirkes.	Dog	følger	resten	af	posterne	efterfølgende	samme	udvikling.	

2.2.4.3. Undtagelser	for	indregning	i	IFRS	16	

Selvom	 IFRS	16s	målsætning	er,	 at	 skabe	gennemsigtighed	med	at	 indregne	alle	 leasingaktiver	 i	

hhv.	 balancen	 og	 resultatopgørelsen,	 giver	 standarden	 dog	 virksomhederne	 mulighed	 for,	 at	

undlade	 at	 indregne	 to	 typer	 af	 leasingaktiver.	 Man	 kan	 undlade	 at	 indregne	 følgende	 to	

eksempler:31	

1) Leasingkontrakter	med	en	forventet	levetid	på	mindre	end	tolv	måneder	

2) Leasingkontrakter	omkring	aktiver	af	’lav	værdi’,	som	fx	PC’er	og	kontorstole	

Disse	to	typer	af	 leasingkontrakter	skal	dog	stadig	indregnes	lineært	i	resultatopgørelsen	som	en	

leasingudgift,	som	ved	operationel	leasing	i	IAS	17.32		

																																																								
30	IFRS	Foundation,	2016	s.	4	
31	IFRS	Foundation,	2016	s.	4	
32	IFRS	Foundation,	2016	s.	38	
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I	noterne	til	regnskabet	skal	der	dog	oplyses	om	årets	omkostninger	til	hhv.	leasingkontrakter	på	

under	 tolv	måneder,	 samt	 leasingaftaler	med	 lav	 værdi.	 Kortfristede	 leasingaktiver	 skal	 opgøres	

per	aktiv,	mens	leasingkontrakter	af	lav	værdi	opgøres	per	leasingaftale.33	

	

Ved	vurdering	om	leasingaftalen	falder	under	kategorien	’kortfristede	leasingkontrakter’	tages	der	

hensyn	 til,	 hvorvidt	 der	 er	mulighed	 for	 at	 forlænge	 aftalen,	 og	 i	 hvor	 stor	 grad	 virksomheden	

forventer	at	benytte	sig	af	muligheden.	Derudover	må	aftalen	heller	ikke	indeholde	mulighed	for	

at	 købe	 aktivet	 efter	 en	 leasingperiode.	 Findes	 sådan	 en	 option,	 falder	 aftalen	 ikke	 under	

kriterierne	for	en	kortfristet	leasingaftale.34	

Det	 er	 ikke	 så	 defineret,	 hvornår	 et	 leasingaktiv	 kan	 betegnes	 som	 ”lav	 værdi”.	 I	 stedet	 er	 det	

anført,	 at	 man	 skal	 foretage	 en	 vurdering	 af	 aktivets	 nyværdi,	 også	 selvom	 aktivet	 er	 brugt.	

Derudover	 skal	 vurdering	 bygge	 på	 en	 absolut	 vurdering.	 Vurderingen	 må	 altså	 ikke	 tage	

virksomhedens	størrelse,	eller	hvor	vigtigt	aktivet	er	 for	virksomheden	 i	betragtning.	Det	gøres	 i	

håb	 om,	 at	 alle	 virksomheder	 kommer	 frem	 til	 samme	 vurdering	 af,	 hvornår	 et	 aktiv	 er	 af	 lav	

værdi.	Det	blev	fra	IAS´	side	påtænkt,	at	der	skulle	være	en	grænse	på	5.000	USD,	hvilket	således	

ville	omfatte	ting	som	PC’er,	tablets,	kontorstole	mv.35	

3. Værdiansættelse	af	SAS	

3.1. Introduktion	

3.1.1. Historie	

Scandinavian	Airlines	 System,	 SAS	 fremover,	 kommer	af	 en	 sammenslutning	af	hhv.	Det	Danske	

Luftfartselskab	A/S	 fra	Danmark,	AB	Aerotransport	 fra	Sverige	og	Det	Norske	Luftfartselskap	A/S	

fra	Norge.36	Sammenslutningen	af	de	tre	selskaber	var	på	tale	allerede	i	1930’erne,	men	SAS	blev	

først	officielt	grundlagt	i	1946	pga.	Anden	Verdenskrig.	Allerede	samme	år	fløj	SAS	over	Atlanten	

fra	Stockholm	til	New	York.	SAS	har	altid	været	pionerer	inde	for	deres	felt,	og	var	i	1954	de	første	

i	 verden	 til	 at	 flyve	 fra	 København	 til	 Los	 Angeles	 via	 Polarruten,	 og	 i	 1959	 går	 SAS	 ind	 i	 ’Jet-

tidsalderen’.	Generelt	er	SAS	i	de	tidlige	år	et	forgangsselskab	på	markedet,	og	er	også	først	til	at	

																																																								
33	Lassen	m.fl.	PWC,	2016,	s.	5	
34	Lassen	m.fl.	PWC,	2016,	s.	5	
35	Lassen	m.fl.	PWC,	2016,	s.	6	
36	http://www.sasgroup.net/en/history-milestones/	
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introducere	et	elektronisk	bookingsystem	i	1965.	Senere	hen	udvider	SAS	deres	produktportefølje	

til	at	omfatte	hoteldrift.	

	

Gennem	 80’erne	 forbedres	 SAS’	 luftfartsforretning,	 og	 kåres	 i	 1982	 som	 det	 mest	 punktlige	

selskab	 i	 Europa,	 og	 senere	 i	 1984	 kåres	 de	 til	 årets	 luftfartsselskab.	 Der	 indføres	 i	 1981	 en	 ny	

intern	strategi,	som	går	på,	at	SAS	skal	være	”The	business	man’s	airline”,	og	der	indføres	derfor	en	

businessclass	på	alle	europæiske	 flyvninger.	 Lidt	modsat	deres	 strategi	 i	 80’erne	begynder	SAS	 i	

90’erne	 at	 fokusere	 mere	 på	 et	 ”discount	 segment”,	 og	 billigere	 billetter	 indføres.	 Derudover	

indføres	 loyalitetsprogrammet,	 EuroBonus,	 og	 til	 sidst	 i	 90’erne	 er	 SAS	 med	 til	 at	 stifte	 Star	

Alliance.	Beskrivelsen	af	Star	Alliance	vil	blive	gennemgået	senere	i	afhandlingen.	

	

I	2001	bliver	SAS	børsnoteret	på	hhv.	i	København,	Stockholm	og	Oslo.	Herefter	ejer	de	tre	stater	

til	sammen	50	%	af	aktierne	i	SAS,	hvor	den	svenske	stat	ejer	21,4	%,	mens	den	danske	og	norske	

stat	hver	ejer	14,3	%	af	kapitalen.37	

	

00’erne	er	en	relativ	negativ	periode	for	SAS,	og	der	bliver	lanceret	flere	spareplaner	som	følge	af	

økonomiske	 problemer.	 De	 forsøger	 sig	 med	 ’turnarounds’	 og	 flere	 afskedigelser	 for	 at	 nå	 de	

ønskede	økonomiske	resultater,	men	må	indfinde	sig	i	at	deres	strategiske	tiltage	ikke	lykke.	SAS	

opdeles	 i	 tre	 nationale	 datterselskaber	 og	 ét	 internationalt	 moderselskab.	 SAS	 har	 dog	 stadig	

problemer	 med	 stabiliteten,	 og	 frasælger	 derfor	 hotelkæden	 SAS	 Radisson	 i	 håb	 om	 at	 opnå	

milliardbesparelser.	Det	er	 imidlertid	 ikke	nok,	og	endnu	en	spareplan	 iværksættes.	Spareplanen	

medfører	fyringer	og	lønnedgang	for	piloterne.		

	

Finanskrisen	i	2008	medfører,	at	SAS	reorganiserer	virksomheden,	og	igen	samler	de	tre	nationale	

datterselskaber	 under	 én	 skandinavisk	 enhed.	 Derudover	 frasælger	 man	 i	 2009	 det	 primære	

ejerskab	i	Spainair.	 	 I	2011	lanceres	endnu	en	spareplan,	der	går	ud	på	at	effektivisere	SAS	for	5	

mia.	 SEK.	 I	 2012	 går	 Spainair	 konkurs,	 og	 da	 SAS	 stadig	 ejer	 10,9	 %,	 er	 dette	 tabt.	 Samme	 år	

lanceres	endnu	en	spareplan,	der	skal	skabe	besparelser	ved	at	frasælge	Widerøe	og	SAS	Ground	

																																																								
37	Børsprospekt	for	SAS	AB:	s.	18	
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Handling.38	 Som	 konsekvens	 af	 dette	 får	 SAS	 året	 efter,	 for	 første	 gang	 i	mange	 år,	 et	 positivt	

resultat	før	skat.	I	2014	køber	SAS	det	konkursramte	Cimber	A/S,	der	siden	2004	har	fungeret	som	

underleverandør	til	SAS.		

3.1.2. Ejerskab	

Ejerskabet	af	SAS	er	 forholdsvist	spredt.	De	tre	største	ejere	er,	som	bevist	de	tre	skandinaviske	

regeringer.	Førhen	havde	de	til	sammen	50	%	af	stemmerne,	men	siden	børsnoteringen	i	2001	har	

Norge	solgt	ud	af	deres	ejerandel,	således	at	de	tre	lande	nu	kun	ejer	42,8	%	samlet.	Fordelingen	

giver	Sverige	17,1	%,	Danmark	14,2	%	og	Norge	11,4	%.			

Ved	 udgangen	 af	 regnskabsåret	 15/16	 er	 der,	 foruden	 de	 tre	 skandinaviske	 stater,	 samlet	 set	

57.571	 forskellige	 aktionærer	 I	 SAS,	 fordelt	 på	 både	 regeringer	 og	 private	 institutionelle	

aktionærer.	 Figur	 5,	 der	 fremgår	 forneden	 viser	 hvor	 stor	 en	 andel	 af	 investorerne	 der	 er	 hhv.	

private,	institutionelle	eller	regeringer,	samt	de	ti	største	investorer.		

	
Figur	5	–	SAS’	10	største	investorer	+	fordeling39	

3.1.3. Forretningsområder	

SAS	kan	deles	op	i	to	forretningsområder,	nemlig	’traffic’	og	’other	operating’.	Traffic	dækker	over	

bl.a.	passagertransport,	charter,	 fragt	og	post	samt	en	 ’others’	kategori.	Samlet	set	står	”Traffic”	

for	90,5	%	af	SAS´	samlede	omsætning.	Det	er	passagertransporten,	der	står	for	langt	den	største	

andel.	Passagertransport	bidrager	med	77	%	af	omsætningen,	Charter	bidrager	med	4,54	%,	mens	

Freigth	&	Mail	bidrager	med	3,18	%	af	omsætningen.40	

	

	

																																																								
38	Information.dk	-	Her	er	SAS’	historie	gennem	mere	end	65	år	
39	SAS	årsrapport	15/16,	s.	72	
40	SAS	årsrapport	15/16,	s.	70	
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’Other	 operating’	 dækker	 over	 flere	 sekundære	 services,	 som	 SAS	 tilbyder	 i	 forbindelse	 med	

flyvningerne.	 Her	 ligger	 blandet	 andet	 in-flight	 salg,	 ground	 handling,	 technical	 maintenance	

terminal	 services	mv.	Udover	 selve	 salget	 I	 SAS’	maskiner,	modtager	 SAS	 betaling	 for	 at	 udføre	

disse	 services	 for	 nogle	 af	 deres	 samarbejdspartnere.	Det	 er	 fx	 bagagehåndteringen	 i	 CPH,	 som	

SAS	 foruden	 Novia	 udfører.	 Samlet	 set	 bidrager	 ’other	 operating’	 til	 9,5	 %	 af	 SAS	 omsætning.	

Denne	afhandling	vil	fokusere	på	’traffic’	forretningen	i	den	strategiske	analyse.41	Dette	skyldes,	at	

vi	 antager,	 at	 ’traffic’	 er	 kerneforretningen	 på	 baggrund	 af	 ovenstående	 vægtede	 inddeling	 af	

forretningsområderne.	

3.1.4. Strategi	

SAS	primære	marked	er	 inden	 for	Norden	og	Europa.	Cirka	19	%	af	den	 totale	omsætning	 i	SAS	

kommer	fra	indenrigsflyvninger,	11	%	fra	skandinaviske	ruter,	38	%	fra	europæiske	ruter,	og	ca.	23	

%	fra	interkontinentale	ruter.	SAS	forsøger	at	satse	på	den	kundegruppe	som	ofte	rejser,	altså	de	

såkaldte	’frequent	flyers’,	om	end	det	er	forretning	eller	ferie.42	For	at	imødekomme	dette	har	SAS	

gennemført	en	række	strukturelle	ændringer,	samt	øget	fokusset	på	denne	type	af	passagerer	og	

deres	krav.	Det	har	været	SAS’	fokus	gennem	de	seneste	mange	år.		

SAS	opererer	derfor	på	nuværende	tidspunkt	ud	fra	tre	overordnede	strategiske	prioriteter,	som	

lyder	på	”Establish	an	efficient	 production	platform”,	”Win	 the	battle	 for	 Scandinavia’s	 frequent	

travelers”	og	”Invest	in	our	future.43	

	

Establish	an	efficient	production	platform:	

Det	 er	 SAS	mål,	 at	 restrukturere	 og	 strømline	 koncernen	og	 derved	omkostningsoptimere	 for	 3	

mia.	 SEK.	 Det	 betyder	 at	 SAS	 i	 større	 grad	 vil	 fokusere	 på	 deres	 kerneforretning,	 inden	 for	

Skandinavien,	 Europa	og	 interkontinentale	 ruter.	Det	har	betydet	 at	 SAS	 frasolgte	Cimber,	 efter	

blot	to	års	ejerskab.44	Derudover	har	de	også	valgt	at	frasælge	og	outsource	deres	ground	handling	

services,	 hvilket	 har	 betydet,	 at	 SAS	 har	 formået,	 at	 forbedre	 deres	 operationelle	 produktivitet,	

samt	 forbedret	 deres	 administration.	 Endvidere	 har	 salget	 af	 Cimber	medført	 en	 øget	 andel	 af	

’wet	leases’,	samt	at	de	har	simplificeret	processer	gennem	Lean	principper.45	

																																																								
41	SAS	årsrapport	15/16,	s.	70	
42	SAS	årsrapport	15/16,	s.	12	
43	http://www.sasgroup.net/en/strategic-priorities/	
44	Berlinske	Business	–	SAS	sælger	Cimber	for	at	skabe	vækst	og	fokus	
45	http://www.sasgroup.net/en/drivers-and-challenges/	
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Det	har	 indtil	 videre	 resulteret	 i	besparelser	på	4,3	mia.	SEK	over	de	sidste	 fire	år.	Det	kommer	

blandet	andet	som	følge	af	fyringer	bland	personalet,	samt	lønnedgang.46	Derudover	som	følge	af	

presset	fra	lavprisselskaberne,	vil	SAS	gå	endnu	en	omkostnings	reducerende	periode	i	møde.	Det	

forventes	have	en	omkostningseffekt	på	2,1	mia.	SEK	fordelt	på	hele	koncernen.		

	

Win	the	battle	for	Scandinavia’s	frequent	travelers:		

For	 at	 imødekomme	 deres	 eget	mål	 om,	 at	 sætte	 sig	 på	 passagererne	 der	 ofte	 rejser,	 har	 SAS	

opgraderet	 deres	 EuroBonus	 program,	 forbedret	 SAS	 Lounges,	 introduceret	 ’fast	 track’	 i	 flere	

lufthavne.	Derudover	har	SAS	udviklet	to	nye	programmer,	SAS	Go	og	SAS	Plus,	der	skal	gøre	det	

nemmere	for	den	tidsbeviste	rejsende.	Endvidere	for	at	øge	efterspørgslen	hos	rejsende	har	SAS	

indført	mere	end	50	nye	ruter,	samtidig	med	de	har	et	stort	fokus	på	punktlighed.47	

	

Som	 følge	 af	 disse	 tiltag	 har	 SAS	 oplevet	 en	 stigning	 i	 antallet	 af	 passagerer	 på	 3,3	%	 over	 det	

seneste	år.	Dog	er	deres	 load	 factor	 falder	minimalt	med	0,3	%.	EuroBonus	 fik	derimod	 i	15/16,	

500.000	flere	medlemmer.48	Det	tyder	på	at	SAS	er	ved	at	lægge	fundamentet	for	at	opnå	deres	

ønskede	position	bland	dem	der	rejser	ofte,	om	end	det	er	 forretning	eller	 ferie.	Endvidere	steg	

SAS	kundetilfredshed	fra	14/15	til	15/16	med	ca.	2	procentpoint.		

	

Invest	in	our	future:	

For	at	 imødekomme	den	fremtidige	efterspørgsel	er	SAS	begyndt	at	 investere	 i	deres	flyflåde	på	

både	korte	og	længere	ruter.	Dette	sker	ved	at	strømline	og	modernisere	flyflåde,	og	derved	skabe	

bedre	brændstoføkonomi.	Som	følge	af	dette	har	SAS	opgraderet	deres	interiør	på	både	korte	og	

længere	 ruter,	 samt	 begyndt	 at	 udfase	 gamle	 Boeing	 737	 fly,	 for	 at	 forbedre	

brændstoføkonomien.	 Derudover	 er	 SAS	 begyndt	 at	 investere	 i	 en	 bedre	 digital	 platform,	 der	

automatisk	 bliver	 skræddersyet	 til	 hver	 enkelt	 kunde,	 frem	 for	 blot	 at	 have	 et	 standardiseret	

layout.49	

	

																																																								
46	SAS	årsrapport	15/16,	s.	22	
47	http://www.sasgroup.net/en/win-the-battle-for-scandinavias-frequent-travelers/	
48	SAS	årsrapport	15/16,	s.	17	+	32	
49	http://www.sasgroup.net/en/invest-in-our-future/	
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Disse	 tiltag	 er	 med	 til	 at	 skabe	 en	 bedre	 og	 unik	 oplevelse	 for	 SAS	 passagerer,	 og	 derved	 få	

passagererne	til	at	vende	tilbage.		

	

Overordnet	set	er	alle	tre	af	de	strategiske	prioriteter	med	til	at	skabe	en	værditilgang	til	SAS.		

3.2. Strategisk	analyse	

Dette	afsnit	har	til	formål	at	belyse	de	strategiske	aspekter,	som	påvirker	værdiansættelsen	af	en	

virksomhed.	 En	 virksomheds	 nuværende	 billede	 kan	 ofte	 tolkes	 ud	 fra	 dens	 underliggende	

økonomiske	 situation,	men	 for	 at	 kunne	belyse	 virksomhedens	 strategiske	 position,	 og	 hvordan	

forrentningsenhederne	 forventes	at	udvikle	 sig	 i	 fremtiden,	 så	er	det	nødvendigt	at	 foretage	en	

strategisk	 analyse	 af	 virksomheden.	 Hertil	 kan	 GIGO-princippet	 anvendes;	 ’Garbage	 in	 garbage	

out’.	Den	strategiske	analyse	skal	klæde	en	analytiker	på	med	tilstrækkelig	og	præcis	information,	

så	vedkommende	kan	 ’forudsige’	 fremtiden	og	herefter	 fortage	en	 ’nøjagtig’	værdiansættelse	af	

virksomheden.50	

3.2.1. PESTEL	analyse	

3.2.1.1. Politiske	&	Lovgivningsmæssige	

Indtil	midten	af	80’erne	var	de	fleste	flyselskaber	helt	eller	delvist	statsejet.	Årsagen	til	dette	skal	

findes	tilbage	i	1920-	og	30’erne,	hvor	det	blev	en	realitet,	at	luftfart	vil	have	stor	betydning	for	et	

lands	 udvikling	 både	 økonomisk	 og	 socialt.	 Senere	 i	 80’erne	 og	 90’erne	 blev	 flybranchen	mere	

liberaliseret,	 og	 branchen	 blev	 omfattet	 af	 normale	 konkurrenceregler.	 Selvom	 liberaliseringen	

skabte	 en	 mere	 konkurrencepræget	 branche,	 hvor	 staten	 ikke	 blander	 sig	 så	 meget,	 påvirkes	

flybranchen	stadig	af	en	masse	love,	regulativer,	afgifter	og	skatter,	som	alle	er	fastsat	politisk.		

	

Først	 og	 fremmest	 spiller	 afgifterne	 en	 meget	 stor	 rolle	 for	 flyselskaberne.	 Fælles	 er,	 at	 de	 er	

fastsat	 af	 myndighederne,	 og	 flyselskabet	 opkræver	 disse	 i	 forbindelse	med	 salg	 af	 flybilletter.	

Afgifterne	 er	 altså	 med	 til	 at	 skabe	 ekstra	 omkostninger	 for	 selskaberne,	 som	 i	 sidste	 ende	

resulterer	i	ringere	indtjening	per	billet.	En	del	af	disse	afgifter	faktureres	videre	til	kunderne	i	et	

forsøg	på	at	minimere	omkostningerne.	Det	betyder	imidlertid	ikke,	at	selskaberne	går	helt	fri,	da	

det	 er	 med	 til	 at	 øge	 priserne	 på	 billetterne,	 hvilket	 er	 med	 til	 at	 sænke	 efterspørgslen.		

	

																																																								
50	Plenborg,	2012,	s.	187	
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Et	eksempel	er	’sædeafgift’,	der	blev	indført	i	Norge	tilbage	i	2016.	Kort	fortalt	betyder	det,	at	der	

bliver	pålagt	en	afgift	på	88	NOK	per	billet,	der	har	afgang	 fra	en	norsk	 lufthavn.	Der	har	været	

meget	 uro	 omkring	 denne	 afgift,	 og	 EU	 har	 også	 været	 inde	 og	 undersøge	 afgiften.	 De	 store	

konsekvenser	som	afgiften	har	medført,	kan	allerede	ses.	Fx	har	Ryan	Air	nedlagt	alle	ruter	til	og	

fra	Rygge	Lufthavn	 i	Norge,	hvilket	har	resulteret	 i,	at	den	måtte	 lukke.51	Derudover	er	det	også	

forskelligt	 fra	 selskab	 til	 selskab,	 hvordan	 denne	 afgift	 bliver	 håndteret,	 og	 om	 den	 bliver	

videreført	 til	passagerne	på	samme	måde	som	med	andre	afgifter.	Selskaber	som	Norwegian	og	

Widerøe	 øgede	 deres	 priser,	 allerede	 inden	 afgiften	 blev	 indført	 netop	 for	 at	 kompensere	 for	

afgiften	 på	 forhånd.	 SAS	 har	 ikke	 valgt	 at	 lægge	 afgiften	 oveni	 billetprisen,	 hvilket	 således	

medfører	en	ekstra	årlig	omkostning	for	SAS	i	omegnen	af	800	mio.	NOK.52	

	

Et	 andet	 væsentligt	 forhold	 er	 de	 konstante	 stramninger	 af	 sikkerhedsprocedurerne,	 som	 er	

gældende	i	både	lufthavnen	og	flyet.	Sikkerhedsforanstaltningerne	ændres	i	stor	grad	som	følge	af	

flyulykker	og	terror.	Specielt	efter	11.	september	2001	hvor	flere	fly	blev	kapret	i	USA,	og	brugt	til	

at	ramme	World	Trade	Center	og	det	amerikanske	forsvarsministerium,	Pentagon,	er	der	sket	flere	

markante	 ændringer	 i	 sikkerhedsprocedurerne.	 Efter	 angrebet	 blev	 sikkerheden	 skærpet	 i	

lufthavnene	verden	over,	herunder	også	i	København,	og	det	afspejles	i	lufthavnens	omkostninger	

til	sikkerheden	mv.	Siden	2001	er	omkostningerne	til	dette	mangedoblet,	da	der	investeres	i	nyt	og	

bedre	udstyr	samt	mere	bemanding.53	Selvom	sikkerheden	er	lufthavnens	ansvarsområde,	har	det	

stadig	 en	 indflydelse	 på	 flyselskaberne,	 da	 meromkostningerne	 bliver	 sendt	 videre	 til	

flyselskaberne,	 som	 igen	 sender	 dem	 videre	 til	 passagerne.	 Yderligere	 kan	 terrorangrebet	 i	

Bruxelles	 Lufthavn	medføre	nye	 sikkerhedstiltag.	 Lufthavnen	blev	udsat	 for	 terror	 i	marts	 2016,	

hvor	 terroristerne	 detonerede	 bomber	 ude	 i	 afgangshallen,	 inden	 alle	

sikkerhedsforanstaltningerne.54	Det	er	endnu	uvist,	hvad	konsekvenserne	rent	sikkerhedsmæssigt	

bliver,	men	det	må	antages,	at	der	indføres	nye	sikkerhedsforanstaltninger.	Et	mulig	tiltag	kunne,	

der	har	været	på	 tale	er,	at	man	skal	 igennem	sikkerhedskontrol	allerede	 inden	man	går	 ind	på	

lufthavnens	områder.55		

																																																								
51	Check-in.dk	-	Omstridt	norsk	sædeafgift	udsat	
52	Check-in.dk	-	Hæver	billetpriser	før	afgift	er	indført	
53	Politken.dk	-	Udgifterne	til	flysikkerhed	er	eksploderet	siden	11.	september	
54	Check-in.dk	-	Bruxelles	Lufthavn	ramt	af	terrorangreb	
55	Flanders	Today	-	Brussels	Airport	revises	check-in	times	as	security	measures	are	relaxed	
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Et	andet	eksempel	fra	nyere	tid,	der	har	fået	konsekvenser	for	flysikkerheden,	og	har	medført	nye	

sikkerhedsforanstaltninger	omkring	piloternes	psykiske	tilstand	mv.,	er	German	Wings	flystyrtet	 i	

2015.	Her	låste	en	styrmand	sig	inde	i	cockpittet,	og	begik	selvmord	ved	at	styre	flyet	direkte	ind	i	

en	bjergvæg	i	de	franske	alper.	Ulykken	har	medført,	at	EASA56	har	fremsat	en	række	anbefalinger,	

som	 forventes	 at	 blive	 til	 lov	 inden	 længe.	 Anbefalingerne	 indebærer	 bl.a.	 mere	 omfattende	

mentalundersøgelser	af	piloterne,	samt	opfølgning	på	psykiske	lidelser	i	deres	nærmeste	familie.57		

Det	 skal	 pointeres,	 at	 dette	 endnu	 ikke	 er	 vedtaget	 som	 en	 endelig	 lov,	 men	 kan	 påvirke	

flyselskaberne,	 da	 de	 skal	 sørge	 for	 alle	 deres	 piloter	 regelmæssigt	 tjekkes	 af	 specielle	 og	

uafhængige	læger.		

	

Endnu	 en	 faktor	 der	 får	 indflydelse	 på	 flyselskabernes	 økonomi,	 er	 den	 kompensation	

flyselskaberne	 skal	 betale	 til	 passagererne,	 når	 et	 fly	 er	 forsinket	 eller	 helt	 aflyst.	 EU	 har	

sammensat	 en	 forordning,	 der	 sikrer	 passagerernes	 rettigheder	 ved	 forsinkelse,	 aflysninger	mv.	

Dog	 har	 flyselskaberne	 indtil	 videre	 kunne	 ’undvige’	 denne	 regel	 ved	 at	 begrunde	 forsinkelsen	

med	 ’usædvanlige	 omstændigheder’,	 også	 selvom	 det	 i	 mange	 tilfælde	 kom	 som	 følge	 af	 den	

normale	 drift.58	 I	 2016	 var	 en	 sag	 for	 højesteret,	 hvor	 det	 blev	 præciseret,	 hvad	 ’usædvanlige	

omstændigheder’	 indebærer.	 Dette	 faldt	 ud	 til	 passagernes	 fordel,	 da	 konsekvensen	 er,	 at	

flyselskaberne	 skal	 betale	 erstatning,	 hvis	 flyet	 er	 forsinket	 mere	 end	 3	 timer	 uanset	 årsagen.	

Dette	kan	have	store	konsekvenser	for	flyselskaberne	rent	økonomisk.59		

3.2.1.2. Økonomiske	

Udviklingen	 i	BNP	har	 stor	påvirkning	på	 flyselskaberne.	Observeres	den	historiske	udviklingen	 i	

BNP,	sammenholdt	med	’revenue	passanger	kilometer’	(RPK),	ses	det	at	RPK	hhv.	stiger	og	falder	i	

takt	 udviklingen	 i	 BNP.60	 Dette	 skyldes,	 at	 flyselskaberne	 udbyder	 et	 produkt,	 der	 ikke	 er	

livsnødvendigt,	 og	 derfor	 ser	 kunderne	 det	 ikke	 som	 en	 nødvendighed,	 når	 den	 disponible	

indkomst	falder.	Det	kan	derfor	antages,	at	efterspørgslen	falder	og	stiger	i	takt	med	udviklingen	i	

BNP.		

																																																								
56	European	Aviation	Safety	Agency		
57	Check-in.dk	-	Skærpede	medicinske	krav	til	piloter	
58	Check-in.dk	-	EU	261/2004:	Den	forhadte	forordning	
59	TV2	Nyhederne	-	Højesteret:	Forsinkede	flypassagerer	skal	have	erstatning	
60	RPK	er	et	branchespecifikt	nøgletal,	der	viser	antallet	betalende	passagerer	per	fløjet	kilometer.	
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Figur	6	–	Historisk	udvikling	af	BNP	kontra	RKP	–	Kilde:	IATA61	

Det	 er	 primært	 ferierejser,	 der	 må	 forventes	 at	 blive	 påvirket	 af	 udviklingen	 i	 BNP,	 mens	

forretningsrejser	 ikke	 forventes	 at	 blive	 påvirket	 i	 samme	 omfang,	 da	 forretningsrejser	 i	 højere	

grad	er	nødvendigt	i	modsætning	til	ferierejser.	Ser	der	ligeledes	på	BNP	over	de	seneste	fire	år	i	

Skandinavien,	 har	 udviklingen	 været	 relativ	 stabil.	 Danmark	 og	 Sverige	 oplever	 et	mindre	 dyk	 i	

2015,	mens	Norge	oplever	et	relativt	stort	dyk.	Forklaringen	til	at	Norge	adskiller	sig	fra	Danmark	

og	 Sverige	 er,	 at	 deres	BNP	 i	 stor	 grad	 er	 afhængig	 af	 olien,	 hvorfor	Norges	BNP	er	 påvirket	 af	

olieprisen,	som	gennemgås	nedenstående.		

	
Figur	7	–	BNP	udvikling	I	de	skandinaviske	lande	–	Egen	tilvirkning	-	Kilde:	Globalis62	

	

	

																																																								
61	IATA	-	Vision	2050,	s	36.	-	Grafen	er	fra	en	engelsk	artikel,	så	derfor	GDP	=	BNP	
62	http://www.globalis.dk/Statistik/BNP-per-indbygger	
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Fremkommer	en	 større	nedgang	 i	BNP,	 falder	 forbrugerens	disponible	 indkomst.	Det	betyder	at	

lavprisselskaberne	 vil	 stå	 stærkere,	 da	 eksklusive	 produkter	 vil	 blive	 valgt	 fra.	 Specielt	 skal	

flyselskaber	 der	 differentierer	 sig	 på	 eksklusivitet,	 såsom	 SAS,	 være	 meget	 opmærksomme	

fremover,	da	en	negativ	udvikling	kan	have	store	konsekvenser.		

	

Derudover	er	udgifterne	til	brændstof	en	stor	del	af	flyselskabernes	omkostninger.	I	regnskabsåret	

15/16	 gik	 ca.	 17	 %	 af	 alle	 omkostningerne	 til	 brændstof.63	 Da	 dette	 udgør	 en	 markant	 del	 af	

omkostningerne,	er	flyselskaberne	i	meget	følsomme	overfor	udviklingen	i	olieprisen.	Risikoen	for	

øgede	 omkostninger	 kan	 dog	minimeres	 ved,	 at	 hedge	 en	 andel	 af	 deres	 brændstofforbrug	 og	

derved	undgå	en	uventet	stigning	 i	omkostningerne.	En	anden	måde	flyselskaberne	kan	sikre	sig	

mod	ekstra	omkostninger	ved	olieprisen,	er	ved	at	videresende	en	del	af	regningen	til	forbrugeren	

via	et	brændstoftillæg,	som	tillægges	billetprisen.		

	
Figur	8	–	Udvikling	I	flybrændstof	vs.	Oliepriser	–	Kilde:	IATA64	

Som	 der	 observeres	 i	 ovenstående	 graf,	 har	 udviklingen	 betydet	 bedre	 resultater	 for	

flyselskaberne.	 Dette	 kan	 blandet	 andet	 ses	 i	 SAS	 årsrapporter,	 hvor	 andele	 af	 de	 samlede	

omkostninger	 til	 brændstof	 faldt	 fra	 22	 %	 i	 14/15	 til	 17	 %	 i	 15/16	 regnskabet.65	 At	 selve	

indtjeningen	hos	SAS	er	faldet,	skyldes	dog	andre	faktorer.	På	trods	af	de	meget	lave	oliepriser	har	

nogle	 selskaber	 valgt	 at	 fjerne	 deres	 brændstoftillæg.	 Det	 er	 dog	 ikke	 noget,	 SAS	 har	 valgt	 at	

gøre.66		

																																																								
63	SAS	årsrapport	15/16,	s.	34	
64	http://www.iata.org/publications/economics/fuel-monitor/Pages/price-development.aspx	
65	SAS	årsrapport	15/16,	s.	72	
66	Berlinske	Business	-	Hvorfor	falder	brændstoftillægget	ikke	hos	flybranchen?	
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Ligesom	at	selskaberne	skal	være	opmærksomme	på	udviklingen	 i	oliepriserne,	skal	de	 ligeledes	

være	opmærksom	på	 udviklingen	 i	 de	 forskellige	 valutaer,	 som	de	handler	med.	 Flyselskaberne	

handler,	og	opererer	mange	forskellige	lande,	og	det	er	derfor	en	faktor,	flyselskaberne	skal	være	

opmærksomme	på.	 SAS	aflægger	 regnskab	 i	 SEK,	mens	 størstedelen	af	deres	 indtægt	 kommer	 i	

SEK	 og	 NOK,	 hvorimod	 størstedelen	 af	 udgifterne	 sker	 i	 USD.67	 Det	 er	 primært	 udgifterne	 til	

brændstof	og	leasing	af	deres	fly,	der	sker	i	USD.	På	nuværende	tidspunkt	står	USD	meget	stærkt	

overfor	 SEK,	 hvilket	 også	 har	 været	med	 til	 at	 påvirke	 SAS	 regnskab	 negativt.	 Flyselskaberne	 er	

følsomme	overfor	ændringer	i	valutakurserne,	og	en	måde	de	kan	afdække	denne	risiko	er	ved	at	

hedge	valutaen	på	samme	måde	som	med	brændstoffet.	

3.2.1.3. Sociokulturelle	

Ændringer	 i	 trends,	 livsstil,	 forbrugsvaner	 og	 mønstre	 påvirker	 flybranchen	 i	 stor	 grad.	 Dette	

gælder	både	i	hvor	stor	grad	der	flyves,	samt	hvilke	selskaber	der	flyves	med.	Her	tænkes	bl.a.	på,	

hvor	udbredt	det	er	at	flyve	fremfor	at	tage	eksempelvis	bilen.	Statistikker	viser,	at	indbyggere	i	de	

skandinaviske	 lande	 i	gennemsnit	 rejser	 fem	gange	om	året.68	Det	kan	både	have	noget	at	gøre	

med	 selve	 geografien	 i	 Skandinavien,	 store	 geografiske	 afstande	 og	 ufremkommelige	 veje,	men	

også	i	stor	grad	hvordan	kulturen	ligger	op	til	vores	ferievaner.	Skandinaverne	har	typisk	en	større	

tildens	til	at	tage	længere	sydpå,	når	de	skal	på	ferie	fremfor	at	holde	det	lokalt.		

	

En	anden	faktor	der	er	med	til	at	påvirke	flyselskaberne,	samt	hænger	sammen	med	udviklingen	i	

forbrugsvanerne,	er	udbredelsen	af	’low	cost	carrieres’	(LCC),	dvs.	lavprisselskaberne.	Her	er	fokus	

på	at	minimere	omkostningerne	og	derved	gøre	billetterne	så	billige	 som	muligt.	 Selskaber	 som	

Ryanair,	Norwegian,	EasyJet	med	flere,	har	de	seneste	år	fået	fodfæste	på	markedet,	og	besidder	i	

dag	omkring	35	%	af	det	skandinaviske	marked.69	Det	viser,	at	disse	selskaber	efterhånden	er	en	

accepteret	del	af	markedet,	og	at	 forbrugerne	er	mere	beviste	om	prisen	på	billetterne	end	før.	

Det	er	typisk	ved	de	kortere	ruter,	at	LCC	selskaberne	påvirker	selskaber	som	SAS.	Her	handler	det	

om	at	komme	fra	A	til	B,	og	der	er	ikke	nødvendigvis	behov	for	den	store	service	og	komfort	pga.	

den	 korte	 flyvetid.	 Servicen	 og	 komfort	 bliver	 mere	 aktuelt	 på	 de	 længere	 ruter,	 hvor	

passagererne	tilbringer	mere	tid	i	flyet.		

																																																								
67	SAS	årsrapport	15/16,	s.	42	
68	SAS	årsrapport	14/15,	s.	10	
69	SAS	årsrapport	15/16,	s.	11	
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3.2.1.4. Teknologiske	

Den	teknologiske	udvikling	er	den	vigtigste	faktor	at	holde	øje	med,	når	det	gælder	flybranchen.	

Flybranchen	 er	 en	 teknologi-tung	 branche,	 og	 grundet	 teknologien	 konstant	 udvikler	 sig,	 er	 det	

vigtigt	at	være	’up-to-date’	med	udviklingen.	Nyere	teknologi	kan	være	med	til	at	reducere	tiden,	

der	bruges	på	hver	passager	og	dermed	reducerer	omkostningerne	for	flyselskaberne.		

	

Udviklingen	 giver	 nye	 og	 forbedret	 måder	 at	 gøre	 tingene	 på.	 Her	 kan	 bl.a.	 nævnes	 hele	

proceduren	i	forhold	til	check-in.	Førhen	mødte	passageren	op	i	 lufthavnen	2-3	timer	før	afgang,	

da	 alle	 skulle	 nå	 at	 tjekke	 ind	 ved	 samme	 skranke.	 Efterhånden	 er	 der	 sket	 en	 så	 stor	

effektivisering	på	dette	område,	at	det	har	medført,	at	passagererne	nu	selv	kan	tjekke	ind	online	

eller	 ved	 stande	 i	 lufthavnen	 og	 derved	 blot	 aflevere	 deres	 bagage.	 Det	 gør	 det	 hurtigere	 for	

passagerne,	samt	minimerer	omkostningerne	for	flyselskaberne,	da	de	ikke	i	samme	omfang	skal	

benytte	ressourcer	på	check-in.	Den	teknologiske	udvikling	er	også	med	til	at	forbedre	servicen	i	

selve	flyet.	Brugen	af	iPads	er	et	eksempel	på,	hvor	flyselskaberne	går	ind,	og	bruger	teknologien	

til	 at	 forbedre	oplevelsen	 for	deres	passagerer.	Kabinepersonalet	 kan	ved	hjælp	 fra	 iPads	bedre	

differentiere	 og	 tilpasse	 servicen	 til	 den	 enkelte	 forbruger	 ved	 at	 slå	 specifikke	 oplysninger	 op	

omkring	 den	 enkelte	 passager.	 Derudover	 kan	 iPads	 gøre,	 at	 alt	 personale	 har	 let	 adgang	 til	

manualer,	vejledning	mv.70	

	

Derudover	 er	 det	 blevet	 nemmere	 for	 passagererne	 at	 sammenligne	 flyselskaberne	 på	

hjemmesider	som	momondo.dk	og	lign.	Det	giver	en	mulighed	for	at	sammenligne	de	forskellige	

flyselskaber	og	rute	ud	fra	en	række	parameter.	Selskaberne	konkurrer	primært	på	enten	priser,	

rejse	eller	en	kombination	af	de	to.	Det	er	med	til	at	øge	konkurrencen	i	branchen,	da	selskaberne	

gerne	vil	ligge	øverst	hos	søgemaskinerne.			

3.2.1.5. Miljømæssige		

Generelt	bliver	den	danske	befolkningen	mere	og	mere	bevidst	omkring	miljøet.71	Det	medfører	

bl.a.	flere	krav	til	at	beskytte	naturen,	hvilket	foranlediger	en	politisk	indblanding,	som	resulterer	i	

indførslen	af	politiske	tiltage,	der	skal	beskytte	miljøet.	I	2008	vedtog	EU	deres	førsteklima	pakke,	

der	 skal	 sænke	 udledningen	 af	 drivhusgasser	 og	 sætte	 mere	 fokus	 på	 grøn	 energi.		
																																																								
70	Check-in.dk	-	SAS	udruller	iPads	til	kabinepersonalet	
71	Information.dk	-	Danskernes	interesse	for	miljøpolitik	er	fordoblet	
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Målet	 er	 at	 sænke	 udledningen	 af	 drivhusgasser	 med	 20	 %	 mod	 2020.	 I	 forlængelse	 af	 EUs	

klimapakke	har	Danmark	vedtaget	deres	egen	klimapakke,	der	ligeledes	skal	sænke	udledningen	af	

drivhusgasser.72	Derudover	er	der	opsat	CO2-kvoter,	der	er	med	til	at	sætte	et	loft	for,	hvor	meget	

en	 virksomhed	 må	 udlede.	 Udleder	 flyselskaberne	 mere	 end	 de	 tildelte	 kvoter,	 må	 de	 købe	

yderligere	 kvoter	 på	 det	 europæiske	 marked.	 Det	 svarer	 til,	 at	 der	 pålægges	 en	 afgift	 for	 CO2	

udledning.	Kvoterne	skal	’leveres’	tilbage	ved	slutningen	af	året,	og	skal	svare	til	den	mængde	CO2	

virksomheden	har	udledt.	Hvis	virksomheden	ikke	kan	levere	nok	kvoter	tilbage,	i	forhold	til	hvor	

meget	man	har	udledt,	pålægges	der	 store	strafafgifter.73	Der	er	derfor	et	meget	stort	 fokus	på	

drivhusgasser	 og	 CO2	 udledning	 hos	 flybranchen,	 da	 for	 megen	 udledning	 kan	 medføre	 stor	

økonomisk	straf.	Brændstof	til	fly	udgør	rundt	regnet	30	%	af	flyselskabernes	driftsomkostninger,	

og	 det	 er	 ligeledes	 her,	 man	 finder	 størstedelen	 af	 branchens	 CO2-udledning.	 Samlet	 set	 står	

flybranche	 for	 ca.	 2	 %	 af	 al	 CO2	 udledning,	 og	 det	 forventes	 at	 stige	 i	 fremtiden.	 Der	 ligger	 et	

naturligt	fokus	på	at	reducere	brændstofforbruget,	og	målet	er	at	reducere	emissionen	med	50	%	

frem	mod	2050.74	For	at	understøtte	dette	har	ICAO75	fremlagt	en	rapport,	der	konkluderer,	at	det	

rent	 teknologisk	 kan	 lade	 sig	 gøre	 at	 reducere	 brændstofforbruget	med	 op	 til	 29	 %	 frem	mod	

2020.76	Det	er	alt	andet	lige	i	flybranchens	interesse	at	skaffe	nyere	og	grønnere	fly,	da	det	for	det	

første	er	billigere	at	drive,	samt	af	deres	udledning	af	diverse	gasser	bliver	mindre.		

	

Derudover	er	 flyselskaberne	utrolig	 følsomme	overfor	ekstreme	udsving	 i	naturen	og	 i	 stor	grad	

naturkatastrofer.	Det	kan	være	alt	fra	voldsomt	snevejr,	til	orkaner	mv.,	der	kan	være	med	til	at	

aflyse	flyafgange.	I	2010	gik	den	islandske	vulkan	Eyjafjallajökull	i	udbrud,	og	lammede	stort	set	al	

lufttrafik	i	Europa,	da	over	100.000	flyafgange	blev	aflyst	på	få	dage.	Dette	antages,	at	være	ude	af	

flyselskabernes	kontrol,	men	påvirker	dem	alligevel.	Det	blev	anslået,	 at	 SAS	 tabte	omtrent	700	

mio.	SEK	på	blot	én	uge,	som	følge	af	kompensation	og	aflyste	afgange.77	

																																																								
72	EU.dk	-	EU's	klimapolitik	
73	Energistyrelsen	-	EU's	CO2-kvotering	
74	Brancheorganisationen	Dansk	Luftfart	-	Fem	myter	om	flytransporten	klimapåvirkning,	s.	8	
75	Internaional	Civil	Aviation	Organisation	
76	Ingeniøren	-	Rapport:	Flyindustrien	halter	12	år	efter	CO2-mål	
77	Check-in.dk	-	Det	betød	Eyjafjallajökull	for	luftfarten	
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3.2.1.6. Opsummering	på	PESTEL	

Der	er	ikke	nogen	tvivl	om,	at	flybranchen	påvirkes	at	utrolig	mange	faktorer	fra	omverdenen,	og	

ud	 fra	 PESTEL-analysen	 har	 vi	 fået	 belyst	 det	 mest	 væsentlige.	 Disse	 faktorer	 er	 nogle	

flyselskaberne	ikke	kan	kontrollere,	og	de	skal	derfor	bare	indrette	sig	efter	dem.	Eksempelvis	kan	

et	 fald	 i	BNP	medføre,	at	 folk	 fravælger	at	 tage	på	 ferie,	hvilke	kan	skade	 indtjeningen	hos	SAS.	

Vores	analyse	viser	endvidere,	hvor	dynamisk	flybranchen	som	helhed	er,	samt	hvor	ofte	der	sker	

ændringer,	som	flyselskaberne	skal	operere	indenfor,	og	hvis	ikke	de	retter	ind	efter	de	nye	regler,	

rammer	 det	 dem	økonomisk.	 Det	 er	 ikke	 til	 at	 vide,	 hvad	 der	ændres	 på	 i	 fremtiden,	 og	 hvilke	

konsekvenser	 det	 medfører,	 men	 rent	 historisk	 har	 det	 medført	 store	 konsekvenser	 for	

flyselskaberne,	og	det	forventes	ikke	at	ændre	sig.		

3.2.2. Porter’s	5	Forces	

3.2.2.1. Truslen	fra	nye	potentielle	udbydere	

Truslen	 fra	 nye	 udbydere	 kan	 primært	 bestemmes	 ved	 at	 kigge	 på	 de	 adgangsbarrierer,	 der	 er	

forbundet	med	 at	 starte	 en	 ny	 forretning	 op	 indenfor	 branchen.	 For	 netop	 flybranchen	 er	 der	

væsentlige	barrierer	 for	 at	 komme	 ind	på	markedet.	 Primært	 er	der	 tale	om	barrierer	 som	den	

fundamentale	kapitalindskydning,	der	er	nødvendig	for	at	opbygge	en	flåde	og	få	adgang	til	slots	i	

lufthavnene.		

	

Førhen	 var	 konceptet	 leasing	 ikkeeksisterende,	 og	 flyselskaberne	 ejede	 derfor	 alle	 deres	 fly.	

Dengang	 var	 derfor	 en	 relativ	 høj	 krav	 til	 startkapital.	 I	 dag	 er	 kapital	 ikke	 en	 relativ	 stor	 en	

barriere,	 som	 det	 har	 været	 førhen,	 da	man	 i	 langt	 større	 grad	 kan	 lease	 flyene.	 Et	 fabriksnyt	

Boeing	fly	koster	alt	mellem	60	mio.	USD	for	de	mindre	modeller	og	op	til	mod	350	mio.	USD	for	

de	store	’jumbo-jets’.78	Til	sammenligning	betaler	SAS	i	gennemsnit	26	mio.	SEK	om	året	per	fly	i	

leasingudgift.79	Ved	at	lease	flyene	sænker	det	den	nødvendige	startkapital	gevaldigt,	da	der	ikke	

på	samme	måde	skal	optages	større	banklån	til	at	finansiere	flyflåden.	

	

	

																																																								
78	https://www.aircraftcompare.com/manufacture-aircraft/Boeing/1	
79	SAS	årsrapport	15/16,	s.	36	+	59	–	2.840	i	samlet	leasingudgift,	delt	med	108	leaset	fly.		
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Hvad	angår	slots	i	lufthavnene,	kan	et	nyetableret	selskab	opleve	udfordringer.	Slots	er	tilladelser	

lufthavnene	sælger	flyselskaberne,	og	tillader	dem	at	lette	og	lande	i	den	givne	lufthavn.	Slots	er	

en	 knapfaktor	 for	 lufthavnene,	og	 lufthavnene	oplever	derfor	 kapacitetsudfordringer	mht.	 slots.	

De	er	derfor	svære	at	få	fat	på,	og	der	er	ingen	garanti	for	at	få	dem	tildelt.	Herudover	bliver	de	

fordelt	efter	’grandfather	rights’,	som	er	en	slags	fortrinsret	til	sæsonen	efter.		

	

Flyselskabet	 har	 rettigheden	 til	 et	 givent	 slot	 i	 enten	 en	 sommer-	 eller	 vinterperiode.	 Udnytter	

flyselskabet	 de	 tildelte	 slots	med	mindst	 80	%,	 opnår	 de	 således	 denne	 ’grandfather	 rights’,	 og	

selskabet	 tildeles	 automatisk	 samme	 slot	 sæsonen	efter.	Omvendt	hvis	 slots	 ikke	udnyttes	med	

mindst	 80	 %,	 mister	 selskabet	 fortrinsretten,	 og	 det	 gældende	 slot	 går	 i	 udbud	 igen.	 Da	 slots	

uddeles	 efter	 ’først-til-mølle’	 princippet,	 risikerer	 selskabet	 derved,	 at	 et	 andet	 selskab	 ansøger	

om	dette	slot	før	dem,	og	de	derved	mister	det.80	Det	betyder,	at	nye	selskaber	har	svært	ved	at	få	

adgang	 til	 de	gode	og	attraktive	 slots,	da	de	 store	etablerede	 selskaber	 i	 større	grad	har	denne	

fortrinsret,	og	gerne	vil	holde	fast	på	deres	slots.		

	

Derudover	 vil	 det	 være	 en	 fordel	 at	 differentiere	 sig	 i	 forhold	 til	 de	 allerede	 etablerede	

luftfartsselskaber.	 Dette	 kan	 gøres	 ved	 at	 udbyde	 produktet	 til	 en	 lav	 pris	 eller	 unik	 service.	

Produkterne	 i	 flybranchen	 er	 i	 dag	 relativt	 standardiseret,	 samt	 at	 de	 nuværende	 selskaber	

allerede	har	stort	fokus	på	disse	faktorer,	der	især	inkluderer	prisen,	hvorfor	det	vil	være	svært	for	

et	nyt	selskab	at	komme	ind	på	markedet,	og	tilbyde	noget	der	ikke	allerede	udbydes.	Derudover	

er	eksisterende	selskaber	allerede	etableret	på	markedet,	og	kan	derfor	udnytte	stordriftsfordele,	

i	form	af	fx	marketing,	indkøb	mv.	Derudover	skal	truslen	fra	et	etableret	selskab	også	tages	med	i	

overvejelsen.	Her	tænkes	primært	på	selskaber,	som	ikke	opererer	i	Europa	i	dag.	Det	kommer	af,	

at	der	 ikke	er	de	samme	kapitalgrundlag	forbundet	med	at	træde	ind	på	et	nyt	marked,	da	man	

ikke	nødvendigvis	skal	ud	og	anskaffe	sig	nye	fly	mv.,	men	kan	benytte	fly,	de	allerede	besidder.	

Det	 kunne	 fx	 være	et	 amerikansk	 selskab,	der	begynder	 at	operere	på	det	 europæiske	marked,	

hvorved	truslen	vil	være	væsentlig	større.		

	

Ud	fra	ovenstående	vurderes	det	at	truslen	fra	nye	indtrængere	på	markedet	er	middel.		

																																																								
80	https://www.cph.dk/legacy/om-cph-old/profil/fakta-om-cph/lufthavnsudtryk--det-betyder-ordene/	
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3.2.2.2. Leverandørernes	Forhandlingsstyrke	

Hvis	 der	 udelukkende	 ser	 på	 de	 store	 kommercielle	 fly,	 er	 branchen	 præget	 af	 to	 store	

leverandører,	 nemlig	 Airbus	 og	 Boeing.	 Derudover	 findes	 der	 flere	 mindre	 producenter,	 som	

producerer	en	række	mindre	fly.	De	små	producenter	er	ikke	relevante	her,	da	de	store	selskabers	

internationale	flåde	primært	består	af	enten	Airbus	eller	Boeing.		

I	 kraft	 af	 at	 der	 er	 meget	 få	 leverandører	 af	 fly,	 har	 disse	 en	 høj	 forhandlingsstyrke	 overfor	

luftfartsselskaberne.	Det	medfører,	 at	 selskaberne	 ikke	har	den	 store	mulighed	 for	 at	 forhandle	

prisen	på	flyet	samt	kun	ét	alternativ	at	henvende	sig	til.	Som	bekendt	fra	tidligere	bliver	flyene	i	

større	grad	leaset,	og	ofte	indgås	en	aftale	om	leasing	af	flere	fly	over	en	given	tidsperiode.	Typisk	

er	 disse	 kontrakter	 ligeledes	 bindende,	 hvorfor	 det	 reducerer	 flyselskabernes	 incitament	 til	 at	

skifte	 producent,	 da	 det	 vil	 medføre	 store	 udgifter	 i	 form	 af	 erstatning	 til	 producenten.	 Det	

vurderes	derfor	at	være	producenten,	der	har	en	relativ	større	forhandlingsstyrke.		

	

Hvad	angår	 lufthavnene,	er	der	rigtig	mange	faktorer,	der	både	styrker	og	mindsker	 lufthavnens	

forhandlingsstyrke.	For	det	første	betaler	flyselskaberne	som	bekendt	for	at	benytte	lufthavnen.81	

Der	er	en	gensidig	afhængighed	flyselskaberne	og	lufthavnene	i	mellem.	Den	ene	kan	ikke	operere	

uden	den	anden.	Ofte	resulterer	dette	i	et	samarbejde	mellem	et	flyselskab	og	en	lufthavn.	Sådan	

et	samarbejde	ses	blandt	mellem	Københavns	Lufthavn	og	SAS.	Dette	gavner	begge	parter,	og	i	høj	

grad	 SAS,	 som	opnår	 en	mulig	 konkurrencemæssig	 fordel	 i	 forhold	 til	 de	øvrige	 selskaber.	 	Dog	

afhænger	 flyselskaberne	 af	 de	 forskellige	 lufthavnes	 omdømme	 og	 funktionalitet.	 Eksempelvis	

ændrede	 Københavns	 Lufthavn	 forholdene	 for	 indenrigspassagerer,	 hvilket	 resulterede	 i,	 at	

tilfredsheden	 bland	 passagererne	 faldt.82	 Det	 kan	 medføre,	 at	 nogle	 passagerer	 finder	 andre	

alternative	metoder	 til	 at	 komme	 fra	 A	 til	 B.	 Rent	 økonomisk	 påvirker	 det	 både	 lufthavnen	 og	

flyselskabet,	men	det	påvirker	også	lufthavnens	forhandlingsstyrke	negativt.		

	

Dertil	kommer	selve	placeringen	af	lufthavnen	i	forhold	til	deres	forhandlingsstyrke.	Ofte	opererer	

lufthavnene	 i	de	forskellige	 lande	og	byer	under	monopolistiske	forhold.	Eksempelvis	er	der	 i	og	

omkring	København	kun	én	international	mulighed,	nemlig	Københavns	Lufthavn.		

																																																								
81	De	betaler	for	deres	slots	
82	Check-in.dk	-	Stigende	indenrigs-tilfredshed	i	CPH	
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Det	medfører,	at	 flyselskaberne	 ikke	har	den	store	 forhandlingsstyrke,	og	at	 forhandlingsstyrken	

primært	ligger	hos	lufthavnen.	Dertil	er	en	lufthavn	midt	i	en	storby	ofte	mere	efterspurgt,	end	en	

lufthavn	placeret	langt	væk	fra	byen.	Det	giver	lufthavnen	i	storbyen	en	større	forhandlingsstyrke.	

	

Derudover	påvirkes	lufthavnens	forhandlingsstyrke	også	alt	efter,	hvilket	flyselskab	der	sidder	på	

den	 anden	 side	 af	 forhandlingen.	 Et	 selskab	med	 en	 stor	markedsandel	 i	 den	 givne	 lufthavn	 vil	

besidde	en	hvis	forhandlingsstyrke,	og	dermed	minimere	lufthavnes	forhandlingsstyrke.			

Taget	 i	 betragtning	 at	 der	 er	 rigtig	 mange	 faktorer,	 der	 taler	 for	 og	 imod	 lufthavnenes	

forhandlingsstyrke,	vurderes	den	samlede	forhandlingsstyrke	fra	lufthavnen	at	være	middel.		

Derudover	kommer	leverancen	af	brændstof	til	flyene.	Her	findes	der	mange	aktører	på	markedet,	

hvor	 bl.a.	 Shell	 Aviation	 og	 BP	 Air	 er	 værd	 at	 nævne.83	 På	 et	 marked	 med	 mange	 aktører	 vil	

forhandlingsstyrken	primært	 ligge	hos	kunden.	For	at	 kunne	 skubbe	 forhandlingsstyrken	over	 til	

brændstofleverandørerne,	er	der	behov	for	at	differentiere	produktet.	Brændstof	er	i	høj	grad	et	

homogent	produkt,	hvorfor	det	er	meget	vanskeligt	at	differentiere	sig.	Dog	medfører	den	øgede	

opmærksomhed	på	miljøet	en	mulighed	for	at	differentiere	sig.	Dette	ses	bl.a.	ved	udviklingen	af	

fx	biobrændsel	samt	andre	nye	og	bedre	brændstoffer.		

Dog	forbliver	brændstofleverandørernes	forhandlingsstyrke	lav,	da	prisen	på	brændstof	afhænger	

af	olieprisen.	Olien	er	 fastsat	globalt,	og	kan	 ligeledes	være	politisk	afhængig,	hvorfor	prisen	på	

brændstoffet	kun	kan	forhandles	i	et	meget	begrænset	omfang.		

	

Overordnet	set	vurderes	 leverandørernes	samlede	 forhandlingsstyrke	at	være	høj.	Dette	skyldes	

bl.a.	afhængigheden	af	de	forskellige	leverandører.		

3.2.2.3. Kundernes	forhandlingsstyrke	

Kunderne	hos	flyselskaberne	er	hovedsageligt	bestående	af	private	kunder.	Betragtes	kunder	som	

individer,	 er	 deres	 forhandlingsstyrke	 ikke	 bemærkelsesværdig.	 Dette	 skyldes	 primært	 den	

antagelse,	at	de	rejser	få	gange	om	året,	samt	at	der	kun	købes	til	få	personer	af	gangen,	og	derfor	

ikke	 kan	 forhandles	 på	 pris	mv.	Hvis	 kunderne	derimod	betragtes,	 som	en	 koncentreret	 enhed,	

styrkes	 deres	 forhandlingsstyrke	 yderligere.	Dette	 kan	 fx	 være	 rejsebureauer,	 der	 indgår	 aftaler	

med	flyselskaberne	om	at	bruge	et	helt	fly.		

																																																								
83	https://www.airport-suppliers.com/suppliers/fuel-handling/	



Side	44	af	170	
	

Det	 medfører,	 at	 flyselskaberne	 får	 besat	 et	 stort	 antal	 flysæder,	 kunderne	 får	 kendskab	 til	

selskabet	 og	 i	 sidste	 ende	 et	 tilhørsforhold	 til	 dem.	 Hvis	 kunderne	 betragtes	 som	

forretningsrejsende,	 vurderes	 forhandlingsstyrken	 til	 at	 være	 noget	 større.	 Forretningsrejsende	

forventes	at	rejse	oftere	end	de	private,	samt	at	virksomhederne	har	mulighed	for	at	forhandle	en	

firmaaftale	med	de	enkelte	flyselskaber.		

	

Derudover	 er	 priserne	 begyndt	 at	 blive	 mere	 gennemsigtige.	 Som	 følge	 af	 den	 teknologiske	

udvikling,	 som	 nævnt	 tidligere,	 er	 det	 blevet	 nemmere	 for	 kunderne	 at	 sammenligne	

flyselskabernes	priser	og	rejsetid.	Der	er	i	langt	større	grad	mulighed	for	at	sammensætte	sin	rejse	

efter	egne	ønsker	og	behov,	og	helt	uden	at	være	inde	på	de	forskellige	selskabers	hjemmesider	

før	det	endelige	køb	foretages.84	Det	medfører,	at	selskaberne	begynder	at	konkurrere	meget	på	

parametrene	pris	og	rejsetid,	da	det	typisk	er	dette,	listerne	sorteres	efter,	og	derfor	gerne	vil	ligge	

øverst	 på	 disse	 lister.	 Dog	 er	 de	 priser	 som	 vises	 på	 listerne	 ikke	 altid	 de	 endelige	 priser.	 Efter	

passageren	har	valgt	ruten	og	selskabet,	bliver	vedkommen	omdirigeret	til	selskabets	hjemmeside,	

hvor	diverse	 gebyrer,	 fx	bagage,	 valg	 af	 sæde,	mad	om	bord	mv.,	 tillægges.	 Ergo	 sammenligner	

forbrugerne	på	 forkerte	grundlag.	Dette	er	primært	en	udfordring	 for	de	 selskaber,	der	 fører	et	

koncept,	hvor	alt	er	inkluderet	i	prisen,	som	fx	SAS.		

	

Ydermere	 har	 forbrugerne	meget	 lave	 ’switching	 costs’,	 hvis	 de	 vil	 skifte	 udbyder.	 Det	 gør	 det	

relativt	 nemt	 at	 ’shoppe’	 rundt	 blandt	 de	 forskellige	 flyselskaber.	 Som	 et	 forsøg	 på	 at	 øge	 de	

loyaliteten	hos	 forbrugerne,	har	 flyselskaberne	 indført	bonusordninger.	Formålet	er,	at	 skabe	et	

incitament	hos	kunderne	til	at	blive	hos	dem	i	stedet	for	at	skifte.	Dette	er	nemmere	at	opnå	hos	

forretningsrejsende,	da	de	rejser	oftere,	og	dermed	har	større	udbytte	ved	bonusordningerne.		

	

Overordnet	 vurderes	 kundernes	 forhandlingsstyrke	 at	 være	 lav	 til	 trods	 for	 at	 nemt	 at	 skifte	

mellem	udbyderne.	Årsagen	til	at	 forhandlingsstyrken	vurderes	til	at	være	 lav,	kommer	af,	at	de	

enkelte	 kunder	 ikke	 påvirker	 et	 enkelt	 selskab	 ved	 at	 skifte.	 Rejseselskaberne	 og	 de	

forretningsrejsende	har	dog	en	større	forhandlingsstyrke	hos	kunderne,	men	det	vurderes	ikke	at	

være	i	så	stort	et	omfang,	at	dette	ændrer	konklusionen.		

																																																								
84	http://www.momondo.dk	
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3.2.2.4. Trusler	fra	substituerende	produkter	

Der	er	 flere	 forskellige	 substituerende	produkter	 for	 flyselskaberne.	Det	er	blandet	andet	andre	

former	 for	 transportmidler,	 som	 fx	 højhastighedstoge	 og	 skibe.	 Overordnet	 kan	 truslen	 fra	

substituerende	produkter	opdeles	i	hhv.	kort	og	lang	geografisk	afstand.	Substitutterne	er	i	bund	

og	 grund	 de	 samme	 ved	 begge	 distancer,	 men	 det	 er	 kundernes	 præferencer	 og	 i	 den	 grad	

tidsfaktoren,	der	spiller	den	afgørende	rolle.	Ved	lange	distancer	bliver	substituerende	produkter	

meget	 tidskrævende,	hvorfor	det	specielt	er	ved	de	kortere	distancer,	at	 truslen	bliver	 reel.	Der	

kan	eksempelvis	i	nogle	tilfælde	spares	tid	ved	at	tage	toget	frem	for	flyet,	da	man	sparer	tid	ved	

at	undgå	check-in,	sikkerhedskontrol	mv.	 i	 lufthavnen.	Det	er	særligt	udviklingen	og	udbredelsen	

af	højhastighedstog,	der	kan	gå	i	direkte	konkurrence	med	flyselskaberne	og	være	en	trussel	på	de	

kortere	ruter.	På	længere	ruter	som	strækker	sig	på	tværs	af	kontinenter,	anses	tog	mv.	ikke	for	at	

være	en	reel	trussel,	da	det	kræver	yderligere	udvikling	af	infrastrukturen.	

	

Derudover	 kan	 den	 teknologiske	 udvikling	 også	 være	med	 til	 at	 øge	 truslen	 for	 flyselskaberne.	

Udviklingen	af	mere	avanceret	kommunikationsværktøjer	kan	være	med	til	at	true	flyselskaberne.	

Det	 er	 ikke	 en	 direkte	 substitut	 for	 flyselskaberne,	 men	 med	 mulighed	 for	 at	 afholde	

videokonferencer,	hvor	deltagerne	ikke	behøver	at	befinde	sig	geografisk	samme	sted,	er	med	til	

at	gøre	behovet	for	flyrejser	overflødige.	Det	er	dog	primært	til	de	forretningsrejsende,	at	dette	er	

gældende.		

	

Det	vurderes	af	truslen	fra	substituerende	produkter,	på	korte	geografiske	afstande	er	høj,	mens	

den	på	længere	geografiske	afstande	er	lav.	Samlet	set	vurderes	truslen	som	værende	middel.	

3.2.2.5. Rivalisering	i	branchen	

Ved	at	se	på	fordelingen	af	markedsandelene	blandt	selskaberne	er	det	muligt	at	afgøre,	hvor	stor	

konkurrencen	 er	 på	 markedet.	 Jo	 flere	 udbydere	 af	 produktet	 samt	 jo	 tættere	 deres	

markedsandele	ligger	på	hinanden,	desto	større	er	konkurrencen.		
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Figur	9	-	Markedsandele	i	Skandinavien	-	Kilde:	SAS85	

Som	 ovenstående	 figur	 viser,	 sidder	 SAS	 på	 ca.	 32	 %	 af	 det	 skandinaviske	 marked,	 mens	

Norwegian	har	ca.	23	%,	og	Ryanair	og	Lufthansa	begge	har	ca.	6	%.	Resten	af	markedet	er	spredt	

ud	 på	 andre	 og	mindre	 selskaber.86	 Der	 er	mange	 udbydere	 på	markedet,	 hvilket	 er	med	 til	 at	

skabe	en	hårdere	konkurrence	på	markedet.	

	

Udsigten	 til	 vækst	 spiller	 også	 ind	 på,	 hvordan	 konkurrencen	 er.	 Det	 europæiske	 flymarked	

forventes	 at	 vokse	 ca.	 3	 %	 om	 året	 frem	 til	 2035.87	 Denne	 forventning	 kan	 overføres	 til	 det	

skandinaviske	marked,	da	det	ikke	forventes,	at	det	skandinaviske	marked	adskiller	sig	synderligt	

fra	det	europæiske.	Tror	analytikeren	på	denne	vækstudsigt,	betyder	det,	 at	 flyselskaberne	 ikke	

kun	skal	erobre	markedsandele	ved	at	tillokke	konkurrenternes	kunder,	men	også	at	de	i	den	grad	

skal	fokusere	på	nye	kunder.	Flyselskaberne	vil	have	nemmere	ved	at	øge	deres	omsætning,	som	

følge	af	den	øgede	efterspørgsel.	En	stor	del	af	væksten	forventes	at	ligge	ved	lavprisselskaberne.	

Dette	 vil	 påvirke	 markedsandelene	 og	 ’lukke’	 hullet	 op	 til	 SAS,	 hvilket	 blot	 intensiverer	

konkurrencen.		

	

At	væksten	er	høj	ses	i	den	grad	hos	Københavns	Lufthavn,	som	de	sidste	mange	år	har	meldt	øget	

passagervækst.	 I	 2017	 var	 det	 sjette	 år	 i	 træk	 at	 lufthavnen	 satte	 passagerrekord.88	 Væksten	

forstærkes	 endnu	 mere,	 af	 at	 flyseksaberne	 gerne	 vil	 have	 del	 af	 væksten,	 og	 derfor	 forsøger	

selskaberne	 at	 omkostningsminimere	 ved	 at	 fjerne	 services	 mv.,	 og	 derved	 kunne	 reducere	

priserne.	Det	er	specielt	hos	lavprisselskaberne,	at	man	ser	denne	fremgangsmåde.89		

																																																								
85	SAS	årsrapport	15/16,	s.	14	
86	SAS	årsrapport	15/16,	s.	12	
87	SAS	årsrapport	15/16,	s.	10	
88	https://www.cph.dk/om-cph/presse/nyheder/2017/3/stark-vakst-i-kobenhavns-lufthavn/	
89	TV2	Nyhederne	-	Aldrig	været	billigere:	Lavprisselskaber	banker	priserne	helt	ned	
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Det	medfører,	at	flere	får	råd	til	at	købe	en	flybillet,	og	herved	øger	efterspørgslen,	hvilket	er	med	

til	at	intensivere	konkurrencen	i	markedet.	

	

Der	er	på	nuværende	 tidspunkt	 ikke	udsigt	 til,	 at	 væksten	ændrer	 sig,	 og	 resulterer	 i	 yderligere	

intensivering	 på	 markedet.	 På	 baggrunden	 af	 ovenstående	 vurderes	 det,	 at	 selve	 truslen	 fra	

eksisterende	konkurrenter	er	høj.			

3.2.2.6. Opsummering	på	porters	5	forces	

Truslen	fra	nye	potentielle	udbydere	 Middel	

Leverandørernes	forhandlingsstyrke	 Høj	

Kundernes	forhandlingsstyrke	 Lav	

Truslen	fra	substituerende	produkter	 Middel	

Konkurrencen	på	markedet	 Høj	

Figur	10	-	Opsummering	på	Porter's	-	Egen	tilvirkning	

Ovenstående	analyse	kan	konkludere,	at	 flybranchen	er	en	meget	konkurrenceintensiv	branche.	

Dette	skyldes	den	meget	intensive	rivalisering	mellem	selskaberne.	

3.2.3. Ressource	analyse	

I	 det	 følgende	 bliver	 SAS’	 ressourcer	 analyseret	med	 henblik	 på	 at	 fastslå,	 om	 de	 er	med	 til	 at	

skabe	en	konkurrencemæssig	fordel	eller	ulempe.	Samtlige	af	SAS’	ressourcer	gennemgås	ikke,	da	

der	 eksisterer	 utrolig	 mange	 ressourcer,	 hvorfor	 vi	 har	 valgt	 dem	 der	 vurderes	 at	 være	 mest	

relevante	for	SAS.		Ressourcerne	deles	op	i	to	for	at	vurdere,	hvad	der	er	materielt	og	hvad	der	er	

immaterielt.	 For	 at	 vurdere	 hvorvidt	 den	 enkelte	 ressource	 giver	 en	 konkurrencemæssig	 fordel,	

benyttes	VRIN-modellen.	Modellen	består	af	fire	komponenter,	valueable,	rare,	imitability	og	non-

substituable.	 En	 konkurrencefordel	 opstår,	 og	 øges,	 når	 en	 virksomhed	 opfylder	 disse	 fire	

kriterier.90	

3.2.3.1. Materielle	ressourcer	

Det	vurderes,	at	de	vigtigste	materielle	ressourcer	for	SAS	er	hhv.	deres	flyflåde	og	medarbejdere.	

Disse	gennemgås	enkeltvis	i	det	følgende.		

																																																								
90	Barney	1991,	s.	105-112	
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3.2.3.1.1. Flyflåde		

Ved	 udgangen	 af	 regnskabsåret	 15/16	 bestod	 SAS’	 flyflåde	 af	 156	 fly	 fordelt	 på	 tolv	 forskellige	

modeller,	 hvor	 begge	 af	 de	 to	 store	 flyproducenter,	 Boeing	 og	 Airbus,	 er	 repræsenteret.	 Hele	

flåden	 har	 en	 gennemsnitsalder	 på	 10,9	 år.91	 Til	 sammenligning	 har	 en	 af	 SAS’	 største	

konkurrenter,	Norwegian,	en	flåde	på	125	fly	med	en	gennemsnitsalder	på	kun	3,6	år.	Norwegian	

har	 fordelt	deres	 flåde	på	blot	 to	 flytyper,	hvilket	giver	Norwegian	en	økonomisk	 fordel,	og	kan	

dermed	 holde	 priserne	 nede.92	 Det	 er	 omkostningstungt,	 at	 opererer	 med	 flere	 forskellige	

flytyper,	 da	 disse	 kræver	 forskellig	 træning,	 vedligeholdelse	 mv.,	 hvilket	 betyder	 flere	

omkostninger.	 At	 strømline	 sin	 flyflåde	medfører	 visse	 økonomiske	 fordele,	 og	 det	 er	 SAS	 klar	

over,	hvorfor	de	arbejder	på	at	strømline	deres	flåde,	så	den	udelukket	består	af	Airbus	modeller,	

hvilket	 gerne	 skulle	 hjælpe	 SAS	 med	 at	 holde	 deres	 omkostninger	 nede.93	 Det	 er	 dog	 ikke	 en	

udskiftning,	 der	 sker	 fra	 den	 ene	 dag	 til	 den	 anden.	 Det	 kan	 tage	mange	 år,	 før	 flåden	 er	 helt	

udskiftet,	hvorfor	den	økonomiske	fordel	antages	først	at	være	aktuelt	i	fremtiden.		

	

Flyflåden	er	for	SAS	et	yderst	værdifuldt	aktiv,	da	hele	deres	eksistensgrundlag	bygger	på	den.	Det	

er	dog	 ikke	en	sjælden	faktor,	da	SAS	flåde	hverken	er	yngre	eller	på	anden	vis	skiller	sig	ud	 fra	

konkurrenternes.		

3.2.3.1.2. Medarbejdere	

En	 anden	 afgørende	 ressource	 for	 at	 SAS	 kan	 yde	 deres	 service,	 er	 deres	 medarbejdere.	 Ved	

udgangen	 af	 15/16	 regnskabsåret	 havde	 SAS	 10.710	 mennesker	 ansat.	 Der	 er	 sket	 et	 fald	 fra	

forrige	 regnskabsår,	 hvor	 11.288	 var	 ansatte.	 Kønsfordelingen	 er	 på	 hhv.	 61	%	mænd	 og	 39	%	

kvinder.	

Medarbejderne	har	potentiale	til	at	være	en	stor	konkurrencemæssig	fordel	for	SAS,	da	de	er	SAS’	

ansigt	udadtil.	Det	er	derfor	vigtigt	for	SAS	at	tiltrække	og	fastholde	dygtige	medarbejdere.	Det	gør	

de	 ved	 at	 fokusere	 på	 deres	 medarbejderes	 personlige	 såvel	 som	 professionel	 udvikling.	

Derudover	går	SAS	op	i	at	anerkende	medarbejdere	og	teams,	som	gør	det	ekstraordinært	ved	det	

interne	’SAS	Award	Show’.94	

																																																								
91	SAS	årsrapport	15/16,	s.	36	
92	https://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/vores-fly/	
93	Check-in.dk	-	SAS	styrer	mod	ren	Airbus-flåde	
94	SAS	årsrapport	15/16,	s.	25-26	
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Dog	 er	 flybranchen	 kendt	 for	 at	 være	 en	 branche,	 hvor	medarbejderne	 nedlægger	 arbejdet	 og	

strejker,	hvis	de	vil	have	noget	gennemført.	SAS	er	 ingen	undtagelse,	og	har	også	været	ramt	af	

konflikter	 med	 deres	 medarbejdere	 og	 fagforeningerne.	 Sådanne	 konflikter	 påvirker	

medarbejdernes	 syn	 på	 SAS.	 Det	 skete	 sidst,	 da	 SAS	 opkøbte	 Cimber,	 og	 skulle	 overføre	

kabinepersonale	 fra	 SAS	 til	 Cimber.	 Det	 vagte	 store	 problemer,	 da	 Cimber	 havde	 ringere	

overenskomster	end	SAS.	Hele	 sagen	har	 været	 fulgt	 tæt	 i	medierne,	og	det	har	 ikke	 kun	 skabt	

dårlig	omtale	 for	SAS,	men	også	svækket	 forholdet	mellem	SAS	og	deres	ansatte.95	SAS	står	dog	

ikke	nødvendigvis	dårligere	end	andre	flyseksaber	på	markedet	 i	 forhold	til	deres	medarbejdere.	

Der	er	en	generel	tendens	på	markedet,	som	gør,	at	flyselskaberne	kommer	i	mediernes	søgelys	

som	følge	af	strejker	omkring	aflønning,	vilkår	mv.	Senest	strejkede	Lufthansas	piloter	i	efteråret	

2016.	Totalt	set	har	Lufthansas	medarbejdere	på	lidt	mere	end	to	år	gennemført	i	omegnen	af	15	

strejker	som	følge	af	piloternes	aflønning.96	

	

Det	 vurderes	 ikke,	 at	 SAS’	 medarbejdere	 på	 nuværende	 tidspunkt	 er	 en	 unik	 eller	 værdifuld	

ressource.		

3.2.3.2. Immaterielle	Ressourcer		

Immaterielle	ressourcer	er	de	ressourcer,	som	ikke	fysisk	er	til	stede,	men	alligevel	bidrager	til	at	

skabe	værdi	for	SAS.	Det	er	vurderet,	at	de	mest	værdifulde	ressourcer	er	deres	brand,	knowhow,	

deres	medlemskab	af	Star	Alliance	samt	loyalitetsprogram	EuroBonus.		

3.2.3.2.1. Brand		

Et	 brand	 kan	 opfattes	 som	den	 individuelle	 forbrugers	 opfattelse	 af	 et	 selskabs	 ”personlighed”.	

Det	 er	 derfor	 en	meget	 subjektiv	 opfattelse,	 og	 kan	 variere	 fra	 forbruger	 til	 forbruger,	 hvordan	

brandet	 opfattes.	 Brandet	 udvikles	 over	 tid	 gennem	 blandet	 andet	 reklamer,	 kampagner	 og	

specielt	 forbrugerens	egne	oplevelser.	 SAS	har	 som	bekendt	en	 lang	historie,	og	deres	brand	er	

opbygget	 over	 en	 lang	 årrække.	 SAS	 skiller	 sig	 ikke	 sønderligt	 ud	 fra	 andre	 selskaber,	 og	 har	

gennem	tiden	både	haft	op-	og	nedture.		

																																																								
95	Politiken.dk	-	Krise	i	SAS:	Forstå	konflikten	på	fem	minutter	
96	Check-in.dk	-	Lufthansa-piloter	varsler	strejker	
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De	har	haft	store	driftsoverskud,	store	 tab	og	 i	 forlængelse	af	sidste	nævnte	har	det	medført	 til	

mange	 spareplaner	 samt	 konflikter	med	medarbejderne.	 Det	 har	 dog	 vist	 sig	 gennem	 tiden,	 at	

SAS’	brand	står	stærkt,	og	ikke	er	særlig	påvirket	af	negativ	omtale.	At	brandet	ikke	bliver	påvirket	

negativt,	er	en	stor	styrke	for	SAS.	Det	kommer	blandet	andet	af	mange	års	hårdt	arbejde,	samt	

den	store	rolle	SAS	har	spillet	i	den	danske	flyhistorie.97	

Et	godt	brand	kan	skabe	nye	samarbejdsaftaler,	som	kan	hjælpe	med	at	styrke	brandet	yderligere.	

Som	 følge	 af	 brandet	 indledte	 SAS	 et	 samarbejde,	 til	 en	 værdi	 af	 et	 trecifret	millionbeløb,	med	

rejseselskabet	 Suncharter	 om	 at	 transportere	 selskabets	 gæster.	 Årsagen	 til	 at	 selskabet	 valgte	

SAS,	 var	 ifølge	 Suncharter	 selv	 ”at	 det	 skyldes	 SAS´	 ”gode	 brand”.98	 Det	 viser	 hvor	 vigtigt	 og	

værdifuldt	et	godt	brand,	er	for	virksomheden.		

	

Det	vurderes	at,	at	SAS´	brand	er	meget	stærkt	og	værdifuldt.	Et	brand	er	i	sig	selv,	ikke	sjældent,	

da	alle	har	et	brand,	men	det	er	derimod	ikke	muligt	at	kopiere,	da	et	godt	og	pålideligt	brand	er	

noget	 der	 opbygges	 over	 længere	 tid.	 Det	 vil	 være	 en	meget	 dyr	 og	 langvarig	 affære	 for	 SAS’	

konkurrenter	 at	 imitere	 SAS	 brand.	 Det	 vurderes	 derfor,	 at	 SAS´	 brand	 giver	 en	

konkurrencemæssig	fordel.		

3.2.3.2.2. Knowhow	

SAS	har	eksisteret	som	samlet	selskab	siden	1946,	og	siden	da	opbygget	et	stort	kendskab	til	det	

skandinaviske	marked	gennem	tiden.	Dog	kan	SAS	erfaring	spores	tilbage	til	1918,	da	SAS	egentlig	

var	3	individuelle	selskaber.	SAS	har	derfor	næsten	100	års	erfaring	med	at	drive	forretning	inden	

for	 luftfarten.	Markedet	og	konkurrencesituationen	har	 som	bekendt	ændret	 sig	meget	gennem	

tiden,	og	vil	fortsat	ændre	sig	i	fremtiden.	Netop	det	faktum	at	de	har	100	års	historie	at	læne	sig	

op	 af,	 har	 givet	 SAS	 en	 stor	 forståelse	 omkring	 industrien	 og	 markedet,	 og	 gjort	 dem	

modstandsdygtige	 overfor	 disse	ændringer.	 Til	 sammenligning	 har	 SAS´	 nærmeste	 konkurrenter	

kun	20	års	erfaring	på	det	skandinaviske	marked.		

I	og	med	at	markedet	fortsat	ændrer	sig,	betyder	det,	at	SAS’	knowhow	ikke	nødvendigvis	kommer	

dem	 til	 gode.	 SAS’	 knowhow	er	 sjælden,	da	 ingen	konkurrenter	besidder	en	knowhow	 i	 samme	

omfang,	 og	 det	 vil	 tage	 lang	 tid	 at	 opbygge	 det	 til	 et	 sammenligneligt	 niveau.	 Knowhow	 kan	

ligeledes	være	meget	værdifuldt,	hvis	det	udnyttes	korrekt.		
																																																								
97	DR	Nyhederne	-	Facebook	raser,	men	konflikt	skader	ikke	SAS’	omdømme	
98	TV2	Nyhederne	-	SAS	vinder	trecifret	millionkontrakt	med	charterselskab	
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Dog	vurderes	det,	at	SAS	ikke	formår	at	udnytte	deres	knowhow	ordentligt.	Det	skyldes	primært	

markedssituationen	og	dens	udvikling	over	den	seneste	tid.	Samlet	set	medfører	knowhow	kun	en	

mindre	konkurrencemæssig	fordel	for	SAS.		

3.2.3.2.3. Star	Alliance	

Overordnet	 set	 er	 flybranchen	 præget	 af	 tre	 store	 globale	 alliancer,	 nemlig	 Star	 Alliance,	

OneWorld	og	SkyTeam.	SAS	var	i	1997	med	til	at	stifte	Star	Alliance	sammen	med	Air	Canada,	Thai	

Airways	 og	United	Airlines.	 Formålet	 er,	 at	 det	 strategiske	 samarbejde	 skal	 kunne	 tilbyde	deres	

passagerer	bedre	service	udenfor	deres	eget	netværk	i	form	af	et	større	udbud	af	destinationer	og	

bedre	services	i	form	af	fx	lounges.99	I	dag	består	Star	Alliance	af	28	flyselskaber,	og	fragter	ca.	690	

mio.	passagerer	fra	A	til	B	fordelt	på	1.300	forskellige	lufthavne	i	190	lande.100	

	

OneWorld	 blev	 stiftet,	 i	 1998,	 af	 American	 Airlines,	 British	 Airways,	 Cathay	 Pacific,	 Canadian	

Airlines	 and	 Qantas.101	 Alliancen	 består	 i	 dag	 af	 15	 flyselskaber,	 som	 opererer	 på	 over	 1.000	

forskellige	destinationer	 i	157	 lande.	Hvert	år	transporteres	ca.	557	mio.	passagerer.102	SkyTeam	

blev	grundlagt	 i	1999	af	Air	France	og	Delta	Airlines.103	 I	dag	består	alliancen	af	20	 flyselskaber,	

som	 flyver	 til	mere	end	1050	destinationer	 fordelt	på	177	 lande.	Årligt	 fragter	alliancen	ca.	665	

mio.	passagerer.104	

	

I	starten	af	Star	Alliance	eksistens	var	det	en	klar	konkurrencemæssig	fordel	 for	SAS,	da	den	var	

både	 sjælden	 og	 værdifuld.	 Dog	 viste	 det	 sig	 at	 være	 forholdsvist	 nemt	 for	 andre	 selskaber	 at	

kopiere,	og	 i	 takt	med	andre	alliancer	kom	til	var	ressourcen	 ikke	 længere	sjælden.	 I	dag	er	Star	

Alliance	dog	den	største	af	de	af	store	alliancer	målt	 i	både	omsætning	og	passagertal.	Det	giver	

dog	stadig	SAS	en	mindre	konkurrencemæssig	fordel,	da	deres	medlemskab	af	Star	Alliance	i	stor	

grad	understøtter	den	høje	service,	som	SAS	ønsker	at	tilbyde	deres	passagerer,	og	derfor	skaber	

værdi	for	SAS.		

																																																								
99	Check-in.dk	-	Star	Alliance	
100	http://www.staralliance.com/documents/20184/680657/Facts+and+Figures/c8797e1f-12d0-46ea-b5ad-
28edfa31803c	
101	https://www.oneworld.com/news-information/oneworld-fact-sheets/introduction-to-oneworld	
102	https://www.oneworld.com/news-information/oneworld-fact-sheets/oneworld-at-a-glance	
103	https://www.skyteam.com/en/about/history/1999/	
104	https://www.skyteam.com/en/about/	
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3.2.3.2.4. Eurobonus	

SAS	har	deres	eget	loyalitetsprogram	EuroBonus.	Loyalitetsprogrammerne	fungerer	i	forlængelse	

af	Star	Alliance,	da	passagererne	får	mulighed	for	at	optjene	points	ved	køb	af	flybilletter	hos	både	

SAS,	og	de	andre	selskaber	i	Star	Alliance.	Herudover	kan	der	optjenes	point,	når	man	køber	varer	

eller	services	gennem	SAS´	eksterne	samarbejdspartnere.	Eksempelvis	har	SAS	et	samarbejde	med	

MasterCard,	der	giver	10	points	for	hver	100	kr.,	der	bruges	på	kortet.	Derudover	kan	der	optjenes	

points	ved	booking	af	hotelophold,	billeje	mv.	Pointene	kan	benyttes	til	alt	fra	flybilletter	hos	SAS,	

opgraderinger,	 hotel,	 billeje	 mv.105	 Der	 findes	 fire	 niveauer,	 kunderne	 kan	 opnå,	 og	 jo	 højere	

niveau	jo	flere	point	optjenes	der	ved	køb	af	diverse	services	og	varer	gennem	Star	Alliance,	samt	

bliver	rabatterne	større	 jo	højere	niveau	man	er	på.	Man	belønnes	med	flere	rabatter	og	points	

ved	at	være	hyppig	bruger	af	ordningen.	Hele	formålet	med	loyalitetsprogrammet	er	at	skabe	et	

incitament	hos	de	rejsende	til	at	benytte	sig	af	SAS	fremfor	en	konkurrent.		

	

Ved	udgangen	af	15/16	regnskabsåret	havde	EuroBonus	4,7	mio.	medlemmer.106	SAS	er	dog	ikke	

det	 eneste	 flyselskab,	 der	 har	 et	 loyalitetsprogram.	 Loyalitetsprogrammer	 er	 efterhånden	 ret	

udbredt.	SAS´	store	konkurrent,	Norwegian,	har	også	etableret	sit	eget	 loyalitetsprogram.	Det	er	

dog	mere	begrænset	end	SAS’	program.	Points	kan	optjenes	ved	flyvning,	hotelophold	og	billeje,	

men	pointene	kan	kun	benyttes	 i	 forbindelse	med	 flyvning	hos	Norwegian.107	Til	 sammenligning	

rundede	Norwegians	program	5	mio.	medlemmer	ved	udgangen	af	2016.108	Derved	har	Norwegian	

overhalet	SAS	i	forhold	til	antallet	af	medlemmer.	Det	skal	dog	nævnes,	at	antallet	af	medlemmer	

ikke	nødvendigvis	er	det	samme	som	brugere.		

	

EuroBonus	kan	klassificeres	som	værende	værdifuldt	for	SAS.	Det	i	handler	i	stor	grad,	om	at	skabe	

en	relation	til	de	hyppigt	rejsende,	og	dette	opnås	gennem	EuroBonus.	Iht.	om	det	det	vurderes	at	

SAS	EuroBonus	er	 sjældent,	 skal	det	 tages	 i	betragtning,	hvor	mange	selskaber	der	har	 lignende	

programmer.	Loyalitetsprogrammer	er	blevet	ret	udbredt	verden	over,	og	for	flyselskaber	der	ikke	

har	 et	 program	 på	 nuværende	 tidspunkt,	 kan	 det	 være	 forholdsvist	 simpelt	 at	 efterligne	

konceptet.	Heldigvis	for	SAS	indebærer	deres	program	flere	fordele	end	fx	Norwegians.		
																																																								
105	https://www.sas.dk/eurobonus/brug-af-point/	
106	SAS	årsrapport	15/16,	s.	16	+	28	
107	https://www.norwegian.com/dk/norwegian-reward/	
108	Insiderflyer.dk	-	Norwegian	Reward	runder	5	millioner	medlemmer	og	er	nu	størst	I	norden	
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Det	vurderes	ikke,	at	være	noget	der	giver	SAS	en	stor	konkurrencemæssig	fordel,	men	en	fordel	

ikke	desto	mindre.			

3.2.3.3. Opsummering	af	ressource	analysen	

I	 forbindelse	med	ovenstående	analyse	på	SAS’	materielle	og	 immaterielle	 ressourcer	bliver	det	

fastslået,	at	SAS’	brand	er	med	til	at	skabe	en	vedvarende	konkurrencemæssig	fordel.	Derudover	

skaber	 deres	 medlemskab	 af	 Star	 Alliance	 samt	 deres	 loyalitetsprogram	 EuroBonus	 en	 mindre	

konkurrencemæssig	fordel.	Ydermere	bidrager	deres	knowhow	en	lille	fordel.	SAS’	flyflåde	skaber	

ingen	konkurrencemæssig	fordel,	da	denne	ikke	skiller	sig	ud	fra	konkurrenterne,	og	derved	ikke	

giver	 SAS	 noget	 unikt.	 Det	 er	 en	 betingelse	 for	 deres	 eksistens,	 men	 giver	 dem	 ikke	 en	

konkurrencemæssigfordel.	 Derudover	 er	 det	 vurderet,	 at	 SAS	 medarbejderne	 på	 nuværende	

tidspunkt,	 ej	 heller	 giver	 en	 konkurrencemæssig	 fordel.	 Dog	 har	 medarbejderressourcerne	 en	

mulighed	for	at	blive	en	fordel	igen,	såfremt	SAS	formår	at	opbygge	et	godt	forhold	til	dem.		

3.3. Regnskabsanalyse	

3.3.1. Reformulering	

Vi	 påbegynder	 regnskabsanalysedelen	 med	 at	 reformulere	 virksomhedens	 resultatopgørelse	 og	

balance,	 som	 efterfølgende	 muliggør	 udarbejdelse	 af	 en	 rentabilitetsanalyse.	 Formålet	 med	 at	

reformulere	 er	 at	 adskille	 de	driftsmæssige	 aktiviteter	 og	 finansielle	 aktiviteter	 fra	 hinanden.	Vi	

har	 taget	 udgangspunkt	 i	 2016	 årsrapportens	 struktur	 og	 betegnelse	 af	 poster.	 Vi	 har	 valgt	 at	

analysere	for	de	seneste	fem	regnskabsår	(2012-2016).		

3.3.1.1. Resultatopgørelse	

Formålet	med	reformulering	af	resultatopgørelsen	er,	at	identificere	de	aktiviteter	som	genererer	

virksomhedens	 totalindkomst	 ved	 at	 opdele	 aktiviteterne	 som	 enten	 drifts-	 og	 finansielle	

aktiviteter.109	Typisk	er	det	de	driftsaktiviteter,	eller	som	Porter	(1996)	betegner	det	’Operational	

Effectiveness’,	som	er	den	primære	årsag	til	en	virksomheds	værdiskabelse.	På	samme	tid	også	er	

de	 aktiviteter,	 som	 definerer,	 og	 gør	 den	 pågældende	 virksomhed	 unik.	 De	 driftsmæssige	

aktiviteter	 er	 derfor	 relativt	mere	 kompliceret	 at	 imitere,	 hvori	 de	 finansielle	 poster	 er	 relativt	

nemme	at	imitere.110		

																																																								
109	Plenborg,	2012,	s.70	
110	Porter	1996	-	What	is	strategy?	
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Forudsætningen	 for	 reformuleringen	 bygges	 på,	 at	 driftsaktiviteter	 er	 afledt	 af	 virksomhedens	

kerneforretning,	 hvor	 de	 finansielle	 aktiviteter	 er	 afledt	 på	 baggrund	 af	 kapitalmarkedet.	

Opdelingen	af	aktiviteterne	i	enten	drifts-	eller	finansielle	poster	er	derfor	nødvendigt	for	at	opnå	

en	 bedre	 viden	 af,	 hvor	 og	 hvordan	 virksomhedens	 værdiskabelse	 bliver	 genereret.	 Hele	

reformuleringen	af	SAS’	resultatopgørelsen	fremgår	af	bilag	1.	

	

Totalindkomsten	er	en	konstruktion	af	nettoresultatet	og	anden	totalindkomst.	I	forbindelse	med	

reformulering	 af	 resultatopgørelsen	 vil	 totalindkomsten	 blive	 fordelt	 i	 kerneaktiviteter,	 ikke-

kerneaktiviteter,	dirty	surplus	og	finansielle	aktiviteter	for	at	danne	et	overblik	over,	hvilke	dele	af	

de	 driftsmæssige	 aktiviteter	 der	 bidrager	 til	 værdiskabelsen	 samt	 for	 at	 adskille	 de	 finansielle	

aktiviteter	fra	de	øvrige.		

	

Der	vil	for	de	fleste	virksomheder	i	ikke-kerneaktiviteter	indgå	poster,	som	særlige	poster.	Denne	

post	 kan	 indeholde	 både	 driftsmæssige	 og	 finansielle	 karakterer,	 men	 er	 i	 de	 fleste	 tilfælde	

betegnet	 som	driftsaktiviteter,	der	 ikke	er	korreleret	med	kerneforretningen,	og	 samtidigt	er	de	

aktiviteter,	 som	 indgår	 herunder,	 heller	 ikke	 er	 gentagende.	 Idet	 en	 virksomheds	 fremtidige	

værdiansættelse	er	bygget	op	omkring	dens	rentabilitet,	er	det	derfor	nødvendigt	at	inkludere	de	

aktiviteter,	 der	 forventes	 at	 være	 tilbagevendende,	 og	 ekskludere	 dem	 som	 ikke	 er	

tilbagevendende.	

	

Ydermere	 er	 det	 uundgåeligt	 at	 korrigere	 for	 anden	 totalindkomst,	 også	 kaldet	 dirty	 surplus	

accounting,	 som	 er	 aktiviteter,	 der	 er	 realiseret	 i	 egenkapitalen,	men	 ikke	 i	 resultatopgørelsen.	

Disse	 aktiviteter	 betragtes	 ikke	 som	 værende	 en	 del	 af	 virksomhedens	 kerneaktivitet.	

Afslutningsvis	 skal	 der	 foretages	 en	 skatteallokering,	 hvor	 den	 rapporterede	 skatteomkostning	

korrigeres	for	skatteskjold,	og	herefter	fordeles	blandt	kerneaktiviteter	og	ikke-kerneaktiviteter	for	

at	give	et	mere	retvisende	billede	af	aktivisternes	resultat.	For	at	kalkulere	for	skatteskjoldet	skal	

netto	 finansielle	 poster	 multipliceres	 med	 selskabsskatteprocenten.	 Herefter	 fordeles	 den	

effektive	 skat	ud	på	kerneaktivitet	og	 ikke-kerneaktivitet	på	baggrund	af	deres	 forholdsmæssige	

bidrag	til	det	samlede	driftsresultat.		
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Vi	 har	 i	 reformuleringen	 af	 SAS’	 resultatopgørelse	 korrigeret	 for	 årsrapporten	 fra	 2012.	 Dette	

skyldes,	at	SAS	i	2011	valgte	at	ændre	sit	regnskabsår,	som	normalt	dækker	over	perioden	januar	

til	 december	 til	 at	 dække	 perioden	 november	 til	 oktober.111+112	 På	 grund	 af	ændringen	 dækker	

regnskabet	 fra	 2012	 kun	 januar	 til	 november,	 og	 er	 derfor	 ikke	 i	 overensstemmelse	 med	 de	

fremtidige	 årsregnskaber	 (2013-2016).	 For	 at	 berige	 årsregnskabet	 fra	 2012	med	de	manglende	

måneder,	har	vi	benyttet	os	af	SAS’	2011	Interim	Q4	rapport.113	Årsregnskabet	fra	2012	mangler	

november	og	december,	og	da	Interim	rapporten	kun	har	oplyst	for	den	samlede	aktivitet	for	2011	

Q4,	 som	 er	 oktober,	 november	 og	 december,	 har	 vi	 været	 nødsaget	 til	 at	 foretage	 nogle	

antagelser.	Vi	har	 tilnærmet	os	 rapporten	ud	 fra	en	simpel	antagelse	om,	at	aktiviteterne	 i	de	3	

måneder	 i	 Q4	 er	 ligeligt	 opdelt,	 hvor	 vi	 kun	 vil	 benytte	 os	 af	 to	 tredjedele	 af	 værdien	 i	

resultatopgørelsen.	 Det	 kan	 argumenteres,	 at	 aktiviteterne	 i	 december	måned	 bør	 være	 højere	

end	 de	 øvrige	måneder	 pga.	 ferie-	 og	 helligdage.	De	 historiske	 regnskaber	 bliver	 benyttet	 til	 at	

danne	et	overblik	over	den	historiske	rentabilitet,	mens	det	seneste	regnskab	fra	2016	vil	danne	

grundlag	for	den	fremtidige	budgettering,	vil	vi	derfor	påstå,	at	denne	antagelse	er	kvalificeret.	

	

Endvidere	har	vi	korrigeret	for	aktiviteter,	som	antages	at	værende	ikke-kerneaktivitet.	Det	drejer	

sig	 som	 poster	 såsom	 ’andel	 af	 resultat	 i	 associerede	 virksomheder’,	 ’resultat	 fra	 salg	 af	

kapitalandele	 i	 associerede	 virksomheder’,	 ’resultat	 af	 fly	 og	 bygninger’	 og	 ’resultat	 fra	 andre	

kapitalandele’,	som	SAS	har	valgt	at	placere	under	operationel	indtægt.		

3.3.1.2. Balance	

I	reformuleringen	af	balancen	belyses	virksomhedens	evner	til	at	skabe	overskud.	Her	identificeres	

de	 aktiviteter,	 som	 driver	 rentabiliteten.	 For	 at	 matche	 vores	 reformulerede	 klassificering	 i	

resultatopgørelsen	er	det	her	også	nødvendigt,	at	opdele	vores	aktiver	og	passiver	som	drifts-	og	

finansielle	 aktiviteter.	 Reformuleringen	 af	 balancen	 bygges	 på	 samme	 forudsætning	 som	

resultatopgørelsen.	 Indledningsvis	 skal	 aktiverne	opdeles	 i	 driftsaktiver	 og	 finansielle	 aktiver,	 og	

passiver	opdeles	i	driftsforpligtelser	og	finansielle	forpligtelser.		

																																																								
111	SAS	årsrapport	12/13,	s.	43	
112	SAS	årsrapport	15/16,	s.	60	
113	SAS	Q4	rapport	2011,	s.	1	
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Den	samlede	investering	i	virksomhedens	driftsaktivitet	er	kendetegnet	som	investeret	kapital,	der	

er	summen	af	driftsaktiver	subtrakteret	driftsforpligtelser.	Hele	reformuleringen	af	SAS’	balancen	

fremgår	af	bilag	2.	

	

Årsagen	til	at	driftsforpligtelser	subtrakteres	fra	driftsaktiver	skyldes,	at	driftsforpligtelser	antages	

ikke	at	være	rentebærende,	og	herved	reduceres	gælden	og	derfor	også	behovet	for	at	fremskaffe	

fremmedkapital	til	at	finansiere	virksomhedens	drift.	114	For	at	skelne	mellem	drifts-	og	finansielle	

aktiviteter,	ser	man	på	om	posten	er	 rentebærende	eller	ej.	Er	den	rentebærende	kategoriseres	

posten	i	de	fleste	tilfælde	som	et	finansielt	aktiv.	Det	kræves	dog	stadig,	at	man	har	kendskab	til	

virksomhedens	 kerneforretning,	 da	 det	 ud	 over	 denne	 regel,	 fortsat	 er	 nødvendigt	 at	 skelne	

aktiviteterne,	 ud	 fra	 en	 vurdering	 om,	 hvorvidt	 de	 er	 udledt	 af	 virksomhedens	 kerneforretning	

eller	kapitalmarkedet.		

	

Endvidere	har	vi	korrigeret	for	posterne	’udskudt	skat’,	’udskudt	skatteaktiv’	og	’selskabsskat’.	Det	

tydes,	 at	 størstedelen	 af	 virksomhedens	 omsætning	 er	 relateret	 til	 kerneaktiviteten,	 hvorfor	 vi	

vurderer,	 at	 udskudt	 skat	 er	 afledt	 fra	 driftsaktiviteter.	 Vi	 har	 derfor	 kategoriseret	 udskudt	 skat	

som	driftsforpligtelser.	Samme	antagelse	er	blevet	anvendt	til	at	kategorisere	selskabsskat,	som	vi	

har	 valgt	 at	 placere	 under	 driftsforpligtelser.	 Anden	 gæld	 består	 typisk	 af	 aktiviteter,	 der	 er	

relateret	til	kerneforretningen,	som	momsafregning,	rabatter,	andre	personaleomkostninger	osv.	

De	 vurderes	 til	 at	 relatere	 til	 kerneforretningen	 og	 ikke	 rentebærende,	 hvorfor	 vi	 også	 har	

kategoriseret	posten	som	driftsrelateret.		

	

Ydermere	har	vi	korrigeret	 for	posterne	 ’hensatte	 forpligtelser’,	 ’leverandørgæld’	m.m.	Hensatte	

forpligtelser	 består	 af	 forpligtelser,	 som	 er	 realiseret	 i	 regnskabet	 til	 en	 forhenværende	 eller	

fremtidige	 forpligtelser,	 som	 er	 sandsynlig,	 men	 usikker.	 Vi	 antager,	 at	 disse	 hensættelser	 vil	

afdække	driftsrelateret	gøremål.	Vi	vurderer	endvidere,	at	både	leverandørgæld	m.m.	er	afledt	af	

driftsmæssige	aktiviteter,	hvorfor	vi	har	valgt	at	kategorisere	posterne	som	driftsforpligtelser.	

	

																																																								
114	Plenborg,	2012,	s.74	
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Afslutningsvis	vil	der	korrigeres	for	’likvide	og	likvide	reserver’.	Virksomhederne	oplyser	typisk	ikke	

i	årsregnskabet	om,	hvordan	den	likvide	beholdning	fordeles.	Vi	har	derfor	taget	udgangspunkt	 i	

tommelfingerreglen	om	at	klassificere	0,5	%	–	2	%	af	den	nettoomsætning	som	driftsaktiv	 til,	at	

finansiere	den	daglige	drift	og	allokeret	det	resterende	beløb	som	finansielt	aktiv.115	

	

Ligesom,	 vi	 gjorde	 med	 resultatopgørelsen	 har	 vi	 også	 korrigeret	 for	 årsregnskabet	 2012	 og	

Interim	 rapport	Q4	 2011	 i	 balancen,	men	da	 værdibevægelsen	 i	 balancen	måles	 efter	 ’close-to-

market	value’	på	aktiver	og	 ikke	som	resultatopgørelsen,	hvor	der	måles	efter	aktiviteter,	har	vi	

valgt	at	benytte	os	af	ultimo	balancetal	fra	årsregnskabet	2012.	Vi	har	reformuleringen	af	balancen	

korrigeret	 for	 posten	 ’Kortsigtede	 investering’.	Denne	post	 kan	 afhændes	 indenfor	 et	 kortfristet	

interval,	og	forventes	at	frigøre	 likviditet,	der	kan	anvendes	til	enten	at	reducere	virksomhedens	

rentebærende	 gæld	 eller	 forøge	 virksomhedens	 likvidide	 reserver.	 Vi	 har	 foretaget	 denne	

korrektion	ved	at	kategorisere	posten	som	et	finansielt	aktiv.	

		

SAS	har	 i	deres	årsregnskab	 ikke	oplyst,	hvordan	den	 likvide	beholdning	er	 fordelt.	Deres	 likvide	

beholdning	 i	 analyseperioden	 har	 været	mellem	 5	%	 og	 10	%.	 SAS	 har	 i	 løbet	 af	 de	 seneste	 år	

intensiveret	 sin	 aktivitet	 i	 kortsigtede	 investeringer.	 Det	 må	 derfor	 antages,	 at	 den	 forøget	

aktivitet	i	kortsigtet	investering	sker	på	bekostning	af	den	overskydende	likviditet,	og	på	baggrund	

af	beholdningsstørrelse	og	dens	anvendelse	benytter	vi	0,5	%	som	driftsaktiv.	

3.3.2. Leasing	situation	

3.3.2.1. Aktiver	

Efter	 at	 have	 reformuleret	 SAS’	 regnskab,	 kan	 det	 observeres,	 at	 SAS	 for	 indeværende	 år	 har	

langfristede	 operationelle	 aktiver	 for	 16.303	 mio.	 SEK,	 hvoraf	 fly	 udgør	 8.254	 mio.	 SEK	 af	 den	

samlede	aktivsum.116	Endvidere	har	SAS	kortfristede	operationelle	aktiver	for	4.261	mio.	SEK,	som	

er	 forholdsvis	 ligeligt	 fordelt	 mellem	 immaterielle	 aktiver,	 forudbetalinger	 og	 tilgodehavender.	

Endvidere	 opgøres	 SAS’	 operationelle	 aktiver	 i	 2016	 til	 at	 være	 20.564	 mio.	 SEK,	 hvoraf	 de	

langfristede	aktiver	udgør	79,27	%	af	den	samlede	aktivsum.	

																																																								
115	Sørensen,	2012,	s.161	
116	SAS,	årsrapport	2016,	s.62	
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Som	det	fremgår	af	balancen	i	bilag	2,	havde	SAS	i	2016	langfristede	finansielle	aktiver	for	3.013	

mio.	 SEK,	 hvoraf	 pensionsfonden	udgør	 størstedelen	 af	 denne	 aktivgruppe.	Det	 skal	 noteres,	 at	

niveauet	 for	 de	 langfristede	 aktiver	 i	 2016	 er	 betydelig	 lavere	 end	 niveauet	 for	 2012,	 hvilket	

skyldes	 en	 ændring	 i	 regnskabsstandarden,	 der	 revurderede	 værdien	 af	 virksomhedens	

pensionsfond.	 Endvidere	 har	 virksomheden	 kortfristede	 finansielle	 aktiver	 for	 8.177	 mio.	 SEK,	

hvoraf	kortfristede	 investeringer	udgør	 størstedelen	af	denne	aktivgruppe.	De	 finansielle	aktiver	

opgøres	i	2016	til	at	være	12.841	mio.	SEK,	hvoraf	kortfristede	finansielle	aktiver	udgør	73,07	%	af	

den	samlede	aktivsum.	

3.3.2.2. Operationel	leasing	

SAS	 rapporterer	 i	 deres	 årsrapport	 omkring	 forholdene	 for	 de	operationelle	 leasingforpligtelser,	

som	de	har	 indgået.117	Som	det	 fremgår	af	 figur	11,	opgøres	de	operationelle	 leasingkontrakter,	

som	 ikke	 er	 indregnet	 i	 balancen,	 til	 at	 have	 en	 samlet	 værdi	 på	 21.919	mio.	 SEK.	 For	 at	 sætte	

dette	i	relief	til	SAS’	samlede	operationelle	aktivsum,	betyder	det	at	værdien	af	de	operationelle	

leasingkontrakter	udgør	107	%	af	den	reformulerede	operationel	aktivsum.	SAS	har	altså	indgået	

leasingkontrakter	 som	 ikke	 frem	 går	 på	 balancen,	 for	 mere	 end	 den	 samlede	 værdi	 af	 de	

operationelle	aktiver.	

	
Figur	11	-	IAS	17	Operationel	leasing	–	Egen	tilvirkning	

																																																								
117	SAS,	årsrapport	2016,	s.93	-		note	33	’leasing	commitments’	

IAS	17	-	Operationel	leasing 2012 2013 2014 2015 2016
Fly	og	komponenter
0-1	år 1.667																 2.227																 2.856																 2.916																 2.758																
1-5	år 6.110																 6.501																 10.060														 8.581																 7.380																
>	5	år 2.483																 1.678																 4.650																 3.910																 3.206																
i	alt 10.260														 10.406														 17.566														 15.407														 13.344														

Grunde	og	bygning
0-1	år 919																				 865																				 770																				 616																				 585																				
1-5	år 3.117																 3.180																 2.704																 2.275																 4.349																
>	5	år 3.505																 1.568																 1.905																 2.796																 2.242																
i	alt 7.541																 5.613																 5.379																 5.687																 7.176																

Udstyr	og	maskineri
0-1	år 17																						 138																				 150																				 323																				 282																				
1-5	år 40																						 576																				 633																				 1.302																 915																				
>	5	år 3																								 71																						 242																				 474																				 202																				
i	alt 60																						 785																				 1.025																 2.099																 1.399																

Operationel	leasing,	ikke-indregnet	i	resultatopgørelse 17.801														 16.019														 22.945														 21.094														 21.919														

Operationel	leasing,	indregnet	i	resultatopgørelse 1.614																 1.786																 2.127																 2.593																 2.840																

Estimering	af	gennemsnitlig	levetid	på	fly	og	komponenter 16,00																 16,00																 16,00																 16,00																 16,00																
Estimering	af	gennemsnitlig	levetid	på	grunde	og	bygninger 50,00																 50,00																 50,00																 50,00																 50,00																
Estimering	af	gennemsnitlig	levetid	på	udstyr	og	maskineri 5,75																			 5,75																			 5,75																			 5,75																			 5,75																			
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Som	figur	11	også	viser,	har	SAS	opgjort	de	operationelle	leasingkontrakter	efter	hvor	lang	tid	der	

er	 til	 forfald,	 samt	 efter	 hvilken	 type	 aktiv	 det	 er.	 Det	 observeres,	 at	 størstedelen	 af	

leasingkontrakterne,	er	relateret	til	’Fly	og	komponenter’,	som	udgør	60,88	%	leasingsummen.	Det	

giver	 i	 SAS	 tilfælde	 meget	 god	 mening.	 SAS	 oplyser	 endvidere	 i	 note	 33	 omkring	 ’leasing	

commitments’,	 at	 de	 i	 regnskabsåret	 15/16	 havde	 156	 fly	 i	 deres	 flyflåde,	 hvor	 108	 af	 dem	 er	

leaset.118		

Den	 samlede	 værdi	 af	 leasingomkostninger	 der	 relateres	 til	 de	 operationelle	 leasingkontrakter,	

udgør	 2.840	 mio.	 SEK,	 og	 SAS	 estimerer	 at	 7,5	 %	 af	 virksomhedens	 omkostninger	 er	 relateret	

leasing,119	hvilket	gør	det	til	den	tredje	største	omkostningspost	for	SAS.	

Det	må	derfor	forudsættes,	på	baggrund	af	ovenstående,	at	operationel	leasing	er	dybt	integreret	

i	 SAS’	 operationelle	 drift	 og	 det	må	 derfor	 forventes,	 at	 implementering	 af	 IFRS	 16	 vil	 have	 en	

betydelig	effekt	på	virksomhedens	regnskab.		

3.3.2.3. Finansiel	leasing	

SAS	 oplyser	 i	 deres	 årsrapport	 fra	 15/16	 omkring	 de	 finansielle	 leasingkontrakter,	 som	

virksomheden	har	indregnet	i	balancen.120	Der	fremgår,	at	nutidsværdien	af	de	samlede	finansielle	

leasingkontrakter	 opgøres	 til	 2.025	mio.	 SEK,	 hvoraf	 fly	 udgør	 80,39	%	 af	 denne	 værdi.	 Sættes	

dette	 i	 perspektiv	 i	 forhold	 til	 den	 samlede	 operationelle	 aktivsum,	 udgør	 de	 finansielle	

leasingkontrakter	blot	9,85	%.		

SAS	giver	 ingen	oplysninger	 i	 årsrapporten	omkring	 forfaldstidspunkterne,	hvorfor	det	 kan	være	

vanskeligt	 at	 estimere	 for	 den	 korrekte	 værdi	 af	 de	 finansielle	 leasingkontrakter.	 Der	 er	 i	

årsrapporten	oplyst	omkring	afskrivningerne,	den	forventede	levetid	og	købsværdien	relateret	til	

de	finansielle	 leasingkontrakter.	Dog	benytter	SAS	sig	af	 lineær	afskrivning,	hvilket	gør,	at	vi	 ikke	

kan	beregne	den	samlede	værdi	af	de	finansielle	leasingkontrakter,	da	vi	bl.a.	ikke	har	kendskab	til	

hvor	meget	der	i	forvejen	er	afskrevet.	

	

	

																																																								
118	SAS,	årsrapport	2016	s.38	
119	SAS,	årsrapport	2016	s.	36	
120	SAS,	årsrapport	2016	s.93	-	note	12	–	’tangible	assets’	
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3.3.3. Rentabilitetsanalyse	

Efter	 reformuleringen	 af	 resultatopgørelse	 og	 balance	 vil	 vi	 nu	 påbegynde	 udarbejdelse	 af	

rentabilitetsanalyse.	 Vi	 benytter	 os	 af	 den	 udvidet	 DuPont	 model,	 hvor	 der	 postuleres,	 at	

Economic	 Value	 Added	 er	 den	 overordnede	 fremgangsmåde	 for	 analyse	 af	 rentabiliteten.121	

Modellen	opstilles	således:	

	
Figur	12	-	DuPont	model	-	Egen	tilvirkning	-	Kilde:	Plenborg,	2012,	s.	94	

EVA	 fremgangsmåden	 estimerer	 virksomhedens	 værdiskabelse	 ud	 over	 ejernes	 afkastgrad,	 og	

tager	 udgangspunkt	 i	 værdiskabelsen	 genereret	 ud	 fra	 virksomhedens	 operationelle	 aktivitet.	

Aktiviteten	i	den	operationelle	drift	er	den	bærende	værdiskabelses	faktor	for	en	virksomhed,	og	

derfor	er	EVA	nøgletallet	også	den	mest	 interessante	for	eksterne	 investorer,	 leverandører	mv.	 I	

det	efterfølgende	gennemgås	rentabilitet	for	den	operationelle	del	af	virksomheden,	trin	for	trin	

mens	WACC	gennemgås	i	det	efterfølgende	afsnit.	Alle	nøgletallene	er	udregnet	efter	skat,	og	ud	

fra	gennemsnitstal.	Den	fulde	rentabilitetsanalyse	fremgår	af	bilag	3.	

3.3.3.1. Economic	Value	Added	

Analyse	i	rentabilitetsanalysen	vil	begrunde,	hvorfor	ROIC	i	perioden	har	været	stigende,	men	en	

stigning	i	ROIC	betyder	nødvendigvis	ikke,	at	det	er	værdiskabende.	Et	regnskabsmæssigt	overskud	

er	 isoleret	 set	 ikke	 nødvendigvis	 værdiskabende,	 da	 det	 kræver,	 at	 NOPAT	 i	 forhold	 til	 den	

investerede	 kapital	 overstiger	 virksomhedens	 WACC.	 Er	 virksomheden	 i	 stand	 til	 at	 genere	 en	

ROIC,	 der	 overstiger	 deres	WACC,	 er	 der	 altså	 værdiskabende	 for	 virksomheden.	 EVA	 udregnes	

således:		

																																																								
121	Plenborg,	2012,	s.	94	

EVA

ROIC

Overskudsgrad

Brutto	margin
Omk.	driver

Aktineres	Oms.	
Hastighed

Individuel	aktiver
Individuel	

forpligtelser

WACC

FLEV Lånerente Ejernes	afkastkrav
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𝐸𝑉𝐴 = 𝑅𝑂𝐼𝐶 −𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙	

	
Figur	13	-	ROIC	vs.	WACC	-	Egen	tilvirkning	

Som	der	ses	i	ovenstående	figur,	så	har	ROIC	været	meget	ustabilt	 i	perioden	i	forhold	til	WACC,	

men	 anvendes	 et	 glidende	 gennemsnit,	 har	 ROIC	 været	 positiv	 i	 perioden,	 og	 der	 kan	 herved	

antages,	at	den	historiske	regnskabsperiode	har	været	værdiskabende	for	virksomheden.		

	

For	at	 få	en	dybere	forståelse	af	rentabiliteten	vil	vi	dekomponere	EVA	 i	 forskellige	niveauer.	På	

første	 niveau	 opdeles	 driftsaktiviteter,	 der	 giver	 os	 driftsrelateret	 rentabilitetsnøgletal	 og	

finansieringsaktiviteter,	der	udtrykker	finansiel	gearing.		

3.3.3.1.1. Return	on	Invested	Capital	

ROIC	 er	 den	 overordnede	 rentabilitetsmåling	 for	 den	 operationelle	 drift,	 og	 måler	

driftsoverskuddet	på	baggrund	af	det	samlede	driftsoverskud	(NOPAT)	og	den	 investeret	kapital.	

ROIC	 måler	 derfor	 den	 procentmæssige	 forretning	 af	 den	 investerede	 kapital.	 ROIC	 udregnes	

derfor	således:		

𝑅𝑂𝐼𝐶	 =
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡	𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙	

Virksomheden	 påvirkes	 løbende	 af	 udviklingen	 på	 markedet,	 som	 kan	 have	 indflydelse	 på	

bestemte	balanceposters	”close-to-market”	værdier,	og	samtidig	vil	virksomheder	typisk	løbende	

foretage	interne	aktiviteter,	der	også	kan	påvirke	balancens	værdi.		
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Balancen	og	herved	den	investeret	kapital	kan	derfor	variere	væsentligt,	hvorfor	vi	vil	anvende	en	

gennemsnitlig	værdi	af	balancen	ved	at	kalkulere	for	primo	og	ultimo	for	det	pågældende	år	for	at	

give	et	mere	retvisende	billede.122	Nedenstående	findes	en	tabel	over	ROIC	i	pågældende	periode.	

	
Figur	14	-	DuPont	model	niveau	1	-	Egen	tilvirkning	

Som	ovenstående	tabel	indikerer,	så	har	NOPAT	samlet	set	en	stigende	udvikling	i	hele	perioden,	

hvor	vi	oplever	en	stigning	fra	-1.321	mio.	DKK	i	2012	til	577	mio.	DKK	i	2016,	hvilket	antages	at	

være	en	væsentlig	forbedring.	Det	skal	dog	bemærkes,	at	denne	positive	udvikling	ikke	har	været	

stabil	i	perioden.	Vi	vil	kommentere	nærmere	på	udviklingen	i	NOPAT	under	afsnit	Overskudsgrad.	

	

Endvidere	ses	det	at	den	 investerede	kapital	har	været	 faldende	 i	perioden	fra	9.943	mio.	DKK	 i	

2012	 til	 6.977	 mio.	 DKK	 i	 2016.	 Sammenholdes	 udviklingen	 i	 den	 investeret	 kapital	 med	

udviklingen	 i	NOPAT	kan	dette	betragtes	 som	værende	positivt.	Dette	 skyldes,	 at	 virksomheden	

formår	at	 skabe	en	positiv	NOPAT	på	 trods	af,	 at	der	bliver	 investeret	mindre	 i	de	driftsaktiver,	

som	 generer	 kerneaktiviteten.	 Vi	 vil	 kommentere	 nærmere	 på	 udviklingen	 i	 den	 investerede	

kapital	under	afsnittet	Aktivernes	omsætningshastighed.	

3.3.3.1.1.1. Overskudsgrad	

Overskudsgraden	belyser	 relationen	mellem	omsætning	og	omkostninger,	 og	er	 en	måling,	 som	

viser,	 hvor	 meget	 af	 virksomhedens	 nettoomsætning	 der	 bliver	 til	 overskud.	 Det	 vil	 for	 en	

virksomhed	derfor	altid	være	meget	interessant,	at	tallet	på	denne	post	er	så	højt	som	muligt.123	

	
Figur	15	-	DuPont	model	niveau	2	-	Egen	tilvirkning 

Som	ovenstående	tabel	indikerer,	har	nettoomsætningen	været	faldende	i	løbet	af	perioden.	Dog	

på	 trods	 af	 en	 faldende	 nettoomsætning	 har	 NOPAT,	 som	 kommenteret	 i	 foregående	 niveau,	

været	stigende.		
																																																								
122	Plenborg,	2012,	s.	96	
123	Plenborg,	2012,	s.	107-110	

DuPont	pyramide	-	Niveauet	1 2012 2013 2014 2015 2016
Afkast	på	netto	driftsaktiver	(ROIC) -13,29% 46,78% -3,65% 36,62% 8,26%
NOPAT -1.321											 4.257										 -276												 2.402										 577														
Netto	driftsaktiver	(Investeret	kapital) 9.943												 9.099										 7.548										 6.559										 6.977										

DuPont	pyramide	-	Niveauet	2 2012 2013 2014 2015 2016
Overskudsgrad -3,09% 10,09% -0,73% 6,06% 1,46%
Nettoomsætning 42.762										 42.182								 38.006								 39.650								 39.459								
NOPAT -1.321											 4.257										 -276												 2.402										 577														
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Dette	 har	 medført,	 at	 overskudsgraden	 generelt	 har	 udviklet	 sig	 positivt,	 da	 virksomheden	

løbende	 har	 effektiviseret	 sin	 forretning.	 For	 at	 belyse	 hvilke	 aktiviteter	 der	 har	 bidraget	 til	

udviklingen,	 er	 det	 nødvendigt	 at	 dekomponere	 Overskudsgraden	 yderligere,	 hvilket	 kan	 ses	 i	

nedenstående	tabel.	

	
Figur	16	-	DuPont	model	niveau	3	-	Egen	tilvirkning	

Her	er	det	tydeligt,	at	EBITDA	marginen	har	forbedret	sig	væsentligt	fra	6,12	%	til	14,70	%,	hvilket	

kan	 skyldes	 reduceringen	 i	 lønomkostninger,	 som	 har	 påvirket	 NOPAT	 positivt.	 Dette	 er	 i	

overensstemmelse	med,	at	virksomheden	i	2012	meddelte,	at	man	ville	spare	2,6	mia.	SEK	ved	at	

tage	afsked	med	6.000	ansatte	i	løbet	af	de	kommende	år.124	Endvidere	blev	der	i	analysen	af	den	

investerede	 kapital	 redegjort	 for,	 at	 et	 fald	 i	 materielle	 aktiver	 skyldes	 en	 forøget	 aktivitet	 i	

operationel	leasing.	Dette	er	også	tilkendegjort	her,	hvor	det	er	tydeligt,	at	leasingomkostninger	er	

steget	fra	3,77	%	i	2012	til	7,20	%	i	2016.	Grundet	at	operationel	 leasing	er	steget	i	takt	med,	at	

materielle	aktiver	er	 faldet,	 ses	det	også	at	afskrivninger	er	 faldende,	da	virksomheden	 ikke	må	

afskrive	på	leaset	aktiver.	Vi	vil	kommentere	på	dette	senere	i	afhandlingen.		

	

Yderligere	skyldes	fluktuering	i	NOPAT	delvis	aktiviteter	i	dirty	surplus,	hvor	posten	”omvurdering	

af	ydelsesbaserede	pensionsordninger”	er	en	af	de	væsentligste	årsager,	som	har	påvirket	NOPAT	

negativt.		

																																																								
124	DR	Nyhederne	-	SAS	sparer	2,6	milliarder:	6000	færre	ansatte	

DuPont	pyramide	-	Niveauet	3 2012 2013 2014 2015 2016
Overskudsgrad
Lønomkostninger 32,11% 26,81% 24,16% 24,27% 23,07%
Andre	driftsomkostninger 61,77% 60,31% 66,10% 61,94% 62,22%
EBITDA 6,12% 12,88% 9,74% 13,80% 14,70%
Leasingomkostninger 3,77% 4,23% 5,60% 6,54% 7,20%
Afskrivninger 3,98% 3,93% 3,80% 3,70% 3,46%
EBIT -1,63% 4,72% 0,35% 3,56% 4,04%
Effektive	skat -0,79% -0,12% -1,11% 0,60% -0,14%
Kerneaktivitet,	efter	skat -0,83% 4,84% 1,46% 2,96% 4,19%

Ikke-kerneaktivitet -1,40% 1,12% -0,05% 1,01% 0,59%
Dirty	Surplus -0,86% 4,13% -2,13% 2,08% -3,31%
Andre	operationelle	aktiviteter -2,26% 5,25% -2,18% 3,09% -2,73%

NOPAT -3,09% 10,09% -0,73% 6,06% 1,46%
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Årsagen	 til	 den	 pudsige	 aktivitet	 i	 dirty	 surplus	 skyldes	 en	 regnskabsstandard,	 som	 også	 har	

påvirket	balanceposten	”pensionsfond”,	hvor	virksomheden	har	været	nødsaget	til	at	nedregulere	

postens	værdi125.	Det	kan	derfor	antages,	at	den	overordnede	positive	udvikling	i	NOPAT	skyldes,	

at	 virksomheden	 har	 været	 god	 til	 at	 omstille	 sin	 kerneaktivitet	 i	 forhold	 til	 ændringer	 i	

nettoomsætning.	

3.3.3.1.1.2. Aktivernes	omsætningshastighed	

Aktivernes	 omsætningshastighed	 (AOH)	 belyser	 virksomhedens	 evne	 til	 at	 udnytte	 den	

investerede	kapital.	AOH	udregnes	således:		

𝐴𝑂𝐻 =
𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡	𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙	

Som	nedenstående	tabel	viser,	har	nettoomsætningen	været	faldende	i	løbet	af	perioden,	hvilket	

er	negativt.	Dog	har	nettodriftsaktiver	samtidigt	også	været	faldende,	hvilket	kan	være	positivt.	

Overordnet	set	har	AOH	derfor	været	stigende	fra	4,3	til	5,66.		

	
Figur	17	-	DuPont	model	niveau	2	-	Egen	tilvirkning	

Dog	er	det	nødvendigt	at	dekomponere	den	 investeret	kapitals	omsætningshastighed	yderligere	

for	at	belyse	hvilke	aktiviteter	der	har	bidraget	til	udviklingen.	

	
Figur	18	-	DuPont	model	niveau	3	-	Egen	tilvirkning	

Som	 det	 fremgår	 af	 ovenstående	 tabel,	 har	 omsætningshastigheden	 for	 operationelle	 aktiver	

været	 stigende.	Dette	 er	 positivt,	 da	det	 indikerer,	 at	 virksomheden	har	 øget	 omsætningen	per	

krone	investeret	i	driftsaktiverne.		

																																																								
125	SAS	årsrapport	12/13,	s.	39	

DuPont	pyramide	-	Niveauet	2 2012 2013 2014 2015 2016
Aktivernes	omsætningshastighed 4,30															 4,64													 5,03													 6,04													 5,66													
Invese	AO 0,23															 0,22													 0,20													 0,17													 0,18													
Nettoomsætning 42.762										 42.182								 38.006								 39.650								 39.459								
Netto	driftsaktiver	(Investeret	kapital) 9.943												 9.099										 7.548										 6.559										 6.977										

DuPont	pyramide	-	Niveauet	3 2012 2013 2014 2015 2016
Aktivernes	omsætningshastighed
Langfristede	aktiver 2,50															 2,67													 2,68													 2,88													 2,63													
Kortfristede	aktiver 9,54															 10,34										 10,16										 10,49										 9,85													
Operationelle	aktiver 12,04												 13,01										 12,84										 13,37										 12,48										

Langfristede	forpligtelser 42,21												 83,28										 -														 -														 -														
Kortfristede	forpligtelser 4,02															 4,10													 3,66													 3,60													 3,28													
Operationelle	forpligtelser 46,23												 87,38										 3,66												 3,60												 3,28												
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En	af	 årsagerne	 til	 den	 faldende	AOH	skyldes	delvist	den	 løbende	nedskrivning	 i	 virksomhedens	

materielle	 aktiver	 med	 undtagelse	 af	 i	 år	 2016.	 Det	 ses	 herefter	 i	 virksomhedens	 noter,	 at	

operationelle	 leasinger	har	været	stigende	 i	 takt	med,	at	de	materielle	aktiver	er	 faldende,	hvor	

operationel	 leasing	 i	2012	udgjorde	17.801	mio.	DKK	og	21.919	mio.	SEK	 i	2016.	Dette	kan	være	

misvisende,	da	virksomheden	egentlig	ikke	er	blevet	bedre	til	at	generere	et	overskud	på	baggrund	

af	færre	aktiver,	men	blot	fordi	de	har	valgt	at	benytte	sig	af	færre	egne	aktiver	og	flere	eksterne	

aktiver.	

	

Endvidere	 ses	 det	 også,	 at	 omsætningshastigheden	 for	 operationelle	 forpligtelser	 også	 er	

faldende,	hvilket	er	negativt,	 da	dette	 indikerer,	 at	 virksomheden	er	blevet	dårligere	 til	 at	 styre	

deres	 kreditpolitik.	 Her	 skal	 posten	 hensatte	 forpligtelser	 tages	 i	 betragtning.	 Denne	

driftsforpligtelses	post	er	forøget,	hvor	den	i	2012	udgjorde	3.201	mio.	SEK	samt	5.336	mio.	SEK	i	

2016.	Såfremt	virksomheden	havde	været	mere	bevidst	og	nøjagtige	omkring	de	sandsynlige,	men	

usikre	fremtidige	økonomiske	forpligtelser	kunne	de	have	frigjort	noget	af	 likviditeten	 i	hensatte	

forpligtelser,	 og	 herved	 anvende	 likviditeten	 til	 enten	 at	 nedbringe	 øvrige	 gæld,	 investere	 i	

driftsaktiver	 eller	 andre	 tiltag,	 som	 er	 værdiskabende	 fremfor	 at	 binde	 sin	 kapital.	 Dog	 kan	 det	

overordnet	 antages,	 at	 virksomheden	 har	 været	 god	 til	 at	 administrere	 sin	 kapital,	 da	 AOH	har	

været	stigende	 i	perioden.	Det	skal	dog	konkluderes,	at	omsætningshastigheden	for	 langfristede	

finansielle	 forpligtelser	 i	 perioden	 kan	 være	 misvisende,	 da	 SAS	 har	 pga.	 ændringer	 i	

regnskabspraksis	været	nødsaget	til	at	nedskrive	posten	pensionsfond,	som	er	et	finansielt	aktiv.	

3.3.3.1.2. Finansiel	Gearing	

Finansiel	gearing	belyser	gældsætningsgraden,	som	indikerer,	hvorvidt	driften	er	egen	finansieret	

eller	 fremmed	 finansieret.	 Finansiel	 gearing	 sammenholdt	 med	 lånerenten	 og	 ROIC	 måler,	

hvorvidt	det	er	en	rentabel	forretning	at	lade	sin	drift	være	fremmed	finansieret	eller	ej.	Gearing	

beregnes	således:		

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙	𝑔𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒	𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛 	

Som	 figur	 19	 indikerer,	 så	 har	 udviklingen	 i	 netto	 finansielle	 forpligtelser	 været	 svingende	 i	

perioden,	 men	 generelt	 har	 tendensen	 været	 faldende.	 Dette	 skyldes	 delvist	 aktiviteter	 i	

finansielle	 aktiver,	 hvor	 virksomheden	 i	 perioden	 forøgede	 sine	 kortsigtede	 investeringer,	 hvor	

den	i	2012	var	366	mio.	SEK	og	6.067	mio.	SEK.	i	2016.		
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Årsagen	 til	 denne	 forøgelse	 kan	 være,	 at	 virksomheden	 ønsker	 at	 gøre	 sig	mindre	 afhængig	 af	

kerneforretningen	og	herved	have	en	større	beholdning	af	værdipapirer.	Som	illustreret	tidligere	

har	nettoomsætningen	været	faldende	pga.	stigende	konkurrence	på	markedet,	hvilket	dette	er	et	

strategisk	træk	for	at	diversificere	indtjeningsrisikoen.	

	
Figur	19	-	DuPont	model	niveau	1	-	Egen	tilvirkning	

Sammenholdes	 denne	 analyse	 af	 finansiel	 gearing	med	den	 analyse	 vi	 foretog	 under	 aktivernes	

omsætningshastighed,	 kan	 dette	 give	 os	 en	 bedre	 forklaring	 på	 udviklingen	 af	 den	 finansielle	

gearing.	 Udsvingene	 i	 den	 finansielle	 gearing	 skyldes	 hovedsageligt,	 at	 virksomheden	 fører	 en	

strategi,	hvor	de	satser	på	at	gøre	sig	mindre	afhængig	af	kerneaktiviteten.	Dette	reflekteres	både	

i	 reduceringen	af	driftsaktiver	og	 forøgelse	af	 leasingaktiver,	 samt	 forøget	aktivitet	 i	 kortsigtede	

investering.		

3.4. Kapitalomkostninger,	WACC	

I	det	følgende	skal	WACC	estimeres	af	to	årsager.	Først	og	fremmest	skal	WACC	estimeres	således,	

at	 vi	 kan	 vurdere,	 om	 ROIC	 er	 på	 et	 tilfredsstillende	 niveau,	 men	 den	 skal	 også	 bruges	 som	

diskonteringsfaktor	 i	 vores	 værdiansættelse.	 WACC	 er	 et	 samlet	 udtryk	 for	 afkastkravet	 til	

investorer	 og	 långivere,	 og	 udtrykker	 de	 gennemsnitlige	 vægtede	 kapitalomkostninger,	 og	

udregnes	som	en	funktion	af	kapitalstrukturen	og	afkastkravet	til	hhv.	investorerne	og	långiver:		

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝑉_
𝑉 ab

∗ 𝑟7 +
𝑉 cc

𝑉 ab
∗ 𝑟5 ∗ (1 − 𝑇)	

Hvor:	

WACC		 =	De	vægtede	gennemsnitlige	kapitalomkostninger 

VE	 =	Markedsværdien	af	egenkapitalen 

VNFF	 =	Markedsværdi	af	netto	finansielle	Forpligtelser 

VNDA	 =	Markedsværdi	af	virksomheden 

re	 =	Afkastkravet	til	ejerne	

rd	 =	Lånerente 

T		 =	Skattesatsen	

DuPont	pyramide	-	Niveauet	1 2012 2013 2014 2015 2016
Finansiel	gearing	(FLEV) -0,11													 0,27													 0,86													 0,17													 0,13													
Netto	finansielle	forpligtelser -1.213											 1.908										 3.482										 936														 795														
Egenkapital 11.156										 7.191										 4.067										 5.623										 6.183										
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3.4.1. Kapitalstrukturen	

Kapitalstrukturen	angiver	gældsraten	og	egenkapitalraten.	Disse	 størrelser	bestemmes	 som	hhv.	

egenkapitalen	og	 fremmedkapitalen	af	SAS´	værdi.	Dette	udløser	selvsagt	et	problem,	da	vi	 ikke	

kender	 værdien	 af	 SAS	 på	 givent	 tidspunkt.	 Samtidig	 er	 der	 den	 fremtidige	 kapitalstruktur,	 der	

ønsker	 at	 estimeres.	 Da	 dette	 umiddelbart	 ikke	 er	 muligt	 antages	 det,	 at	 den	 fastslåede	

nuværende	 kapitalstruktur	 er	 lig	 med	 den	 fremtidige.	 Markedsværdien	 af	 SAS	 findes	 ganske	

simpelt	ved	at	lægge	markedsværdierne	af	hhv.	egenkapitalen	og	de	netto	finansielle	forpligtelser	

sammen.	Egenkapitalen	findes	ved	at	gange	antallet	af	aktier	med	den	gældende	aktiekurs	på	12,1	

DKK,	hvilket	svarer	til	en	kurs	på	15,4	SEK.126	Dette	giver	en	værdi	af	egenkapitalen	på	5.080	mio.	

SEK.	Tilsvarende	er	netto	finansielle	forpligtelser	estimeret	til	2.440	mio.	SEK,	jf.	bilag	2.	

	
Figur	20	-	Kapitalstruktur	af	SAS	-	Egen	tilvirkning	

3.4.2. Ejernes	afkastkrav	

For	at	finde	ejernes	afkastkrav	benyttes	CAPM-modellen	(Capital	Asset	Pricing	Model).	Modellen	

er	en	ligevægt	model,	og	kræver	teoretisk	set	derfor	et	marked	i	ligevægt.	Derudover	bygger	den	

sig	op	omkring	en	række	forudsætninger:	

- Investoren	bekymrer	sig	udelukkende	om	forventet	afkast	og	risiko.	

- Alle	 investorer	har	samme	tidshorisont	og	samme	forventninger	mht.	afkast	og	 risiko	 for	

hvert	enkelt	aktiv.		

- Der	er	fuldkommen	konkurrence	på̊	markedet.	

- Aktiverne	 udgøres	 af	 samtlige	 handlebare	 aktiver,	 og	 kan	 handles	 ned	 til	 mindste	

regneenhed.		

- Investor	kan	ubegrænset	låne	eller	placere	midler	til	en	risikofri	rente.		

- Der	er	ingen	transaktionsomkostninger	eller	skat.	

																																																								
126	http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/sas-ab/464549	



Side	68	af	170	
	

I	praksis	er	disse	forudsætninger	ret	urealistiske,	men	ikke	desto	mindre	har	modellen	vist	sig	at	

være	en	nyttig	model	til	at	fastsætte	en	pris	på	finansielle	aktiver.	Modellen	kan	derfor	opstilles	

således:127	

𝑟7 = 𝑟d + 𝛽 ∗ (𝐸 𝑟@ − 𝑟d)	

Hvor:	

re	 =	Ejerenes	afkastkrav	til	aktien	

rf	 =	Den	risikofrie	rente	

β	 =	Den	systematiske	risiko	–	beta 

E(rm)	 =	Det	forventede	afkast	for	markedsporteføljen 

E(rm)	-	rf		 =	Markedsrisikopræmien	(MPR)	

3.4.2.1. Risikofrie	Rente	

Den	risikofrie	rente	er	et	udtryk	for,	det	afkast	en	investor	kan	opnå,	når	der	ikke	er	nogen	risiko	

for	at	tabe	det	investerede	beløb.	Teoretisk	set	vil	det	bedste	estimat	til	en	risikofri	rente	være	det	

forventede	afkast	på	en	nul-beta	portefølje,	men	da	det	er	svært	og	problematisk	at	konstruere	

sådan	en	portefølje,	er	det	i	praksis	ikke	særlig	brugbart.128	I	stedet	benyttes	stat	obligationer	som	

proxy	til	den	risikofrie	rente	under	den	antagelse,	at	stat	obligationer	er	risikofrie.	Til	at	estimere	

den	 risikofrie	 rente	 bruges	 i	 afhandlingen	 her	 en	 10-årig	 dansk	 statsobligation.	 Investering	 i	

statsobligationer	kan	godt	medføre	risiko	i	nogle	tilfælde,	men	i	og	med	vi	benytter	os	af	danske	

statsobligationer	vurderes	de	at	være	 relativt	 risikofrie,	da	det	 ikke	vurderes	at	den	danske	stat	

pludseligt	ikke	kan	tilbagebetale	obligationen.			

	

Derudover	for	at	komme	så	tæt	på	et	realistisk	estimat	som	muligt,	tages	der	et	gennemsnit	af	den	

effektive	rente	på	obligationen	over	de	sidste	10	år.	Dette	bruges	så	som	en	proxy	for	de	næste	10	

år,	hvilket	medfører	at	den	risikofri	rente	estimeres	til	2,27	%.129	

3.4.2.2. Beta	

Et	 aktivs	 risiko	 består	 af	 både	 en	 systematisk	 og	 usystematisk	 del.	 Den	 systematiske	 risiko	 er	

forbundet	 til	 generelle	 usikkerheder	 på	 markedet,	 såsom	 inflation,	 krisetider	 mv.,	 hvor	 den	

usystematiske	risiko	er	selskabsspecifik,	og	derfor	relaterer	sig	til	det	enkelte	aktiv.		

																																																								
127	Bodie	m.fl.,		2011,		s.	280-282	
128	Plenborg,	2012,	s.	249	
129	Se	bilag	6	for	udregninger	af	den	risikofrie	rente.		
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Man	kan	 ikke	diversificere	 sin	portefølje	og	 slippe	af	med	den	 systematiske	 risiko,	men	det	 kan	

man	godt	med	den	usystematiske	risiko.	Jo	flere	aktiver	man	har	på	sin	portefølje,	desto	bedre	kan	

man	sprede	denne	type	risiko	og	derved	gøre	sin	portefølje	mindre	følsom.	Teoretisk	set	betyder	

dette,	 at	 man	 kan	 fjerne	 den	 usystematiske	 risiko	 helt	 ved	 at	 investere	 i	 samtlige	 aktiver	 på	

markedet.130		

Beta	 måler	 kovariansen	 mellem	 afkastet	 på	 aktien	 og	 afkastet	 på	 indekset,	 divideret	 med	

variansen	på	afkastet	på	 indekset.	Det	er	den	systematiske	 risiko,	også	kaldet	beta,	vi	ønsker	at	

estimere.	

	

For	at	bestemme	beta-værdien	for	SAS	udføres	simpel	lineær	regression	af	de	historiske	afkast,	da	

al	relevant	information	er	afspejlet	i	disse	afkast.	Det	medfører	dog	et	problem	at	bruge	historiske	

data,	 da	 disse	 ikke	 nødvendigvis	 afspejler	 fremtidig	 udvikling.	 Derudover	 er	 stabiliteten	 i	

betaværdien	en	væsentlig	faktor.	Her	menes	at	betaværdien	løbende	bør	ændres	i	takt	med	den	

underliggende	 risiko.	 Det	 kan	 derfor	 diskuteres,	 hvilke	 observations	 intervaller	 der	 er	 mest	

hensigtsmæssige,	 dvs.	 om	 man	 skal	 måle	 beta	 ud	 fra	 daglig,	 ugentlige	 eller	 månedlige	

observationer.	Ifølge	McKinsey	&	Company	har	undersøgelser	udført	af	Robert	Merton	i	1980	vist,	

at	betaestimater	udledt	på	baggrund	af	korte	observationsperioder	er	mere	upålidelige	end	dem	

udledt	ud	fra	lange	perioder.131		

	

Først	og	fremmest	skal	der	bestemmes	et	sammenligningsgrundlag.	Det	mest	oplagte	ville	være	at	

benytte	 det	 respektive	 indeks,	 som	 aktien	 ligger	 på,	 hvilket	 i	 tilfælde	med	 SAS	 ville	 være	OMX	

Copenhagen	Mid	Cap	indekset.	Ved	Novo	og	DSV	vil	det	oplagte	være	OMX	C20,	der	afspejler	det	

faktiske	størrelsesforhold	mellem	de	største	og	mest	handlede	aktier	på	det	danske	aktiemarked.	

Det	 kan	 dog	 være	 problematisk	 at	 benytte	 lokale	 indeks,	 da	 virksomhedernes	 udvikling	 har	

indflydelse	på	indeksets	udvikling.	Det	er	specielt	i	de	to	senere	cases	med	Novo	og	DSV,	at	dette	

er	et	større	problem.	Novo	og	i	mindre	grad	DSV	udgør	en	dominerende	del	af	C20,	og	vil	derved	

lede	til	et	misvisende	billede	i	regressionsanalysen.	Et	alternativ	kunne	være	at	benytte	C20	CAP,	

som	har	en	kapitaliseringsgrænse	på	20	%,	hvorfor	vægtene	ville	reduceres.132		

																																																								
130	Bodie	m.fl,	2011,	s.	250	&	258	
131	McKinsey	&	Company,	m.fl.,	2005,	s.	314-316	
132	Dansk	Aktionærforening	-	Nyt	indeks	afløser	det	ledende	C20	indeks	
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Dog	vurderes	det	stadig	at	være	en	for	stor	andel.	Faktisk	frarådes	det	direkte	at	benytte	et	lokalt	

indeks,	da	disse	typisk	er	kraftigt	vægtet	i	få	industrier.	Benyttes	disse	risikerer	man	ikke	at	måle	

hele	markedets	beta,	men	derimod	virksomhedens	følsomhed	overfor	enkelte	industrier.133		

	

For	at	skabe	konsistens	 i	alle	tre	cases	benyttes	det	samme	indeks	til	at	udregne	beta.	Det	mest	

hensigtsmæssige	vil	være	at	vælge	et	globalt	indeks	af	flere	årsager:		

1) Virksomhederne	 udgør	 en	 meget	 lille	 del	 af	 indekset,	 og	 udgør	 derfor	 ikke	 en	

dominerende	faktor.	

2) Indekset	er	verdensomspændende	lige	som	vores	case	virksomheders	aktiviteter	

3) Det	skaber	konsistens	i	resultaterne,	da	der	bruges	et	globalt	 indeks	senere	ved	Novo	

og	DSV.	Her	benyttes	 så	MSCI	World,	der	dækker	over	23	udviklede	 lande,	herunder	

Danmark.134	

Som	kontrol	for	om	den	ovenstående	teori	også	holder	stik,	udføres	flere	regressionsanalyser	for	

at	 teste	 de	 forskellige	 scenarier.	 Al	 finansielt	 data	 er	 hentet	 fra	 Bloomberg	 terminalerne.	 Der	

testes	 på	 intervaller	 på	 hhv.	 3,	 5	 og	 10	 år,	 i	 forhold	 til	 daglige,	 ugentlige	 og	 månedlige	

observationer.	 Der	måles	 på	 tre	 parametre:	 beta,	 forklaringsgraden	 (R2),	 og	 standardafvigelsen.	

For	at	ovenstående	skal	være	sandt,	skal	forklaringsgraden	stige,	jo	længere	perioden	er.	Som	det	

fremgår	af	bilag	7,	viste	det	sig,	at	ugentlige	observationer	over	en	10-årig	periode	har	den	højeste	

forklaringsgrad	 på	 0,197,	 samt	 en	 moderat	 standardafvigelse	 på	 0,122,	 hvorfor	

observationsperiode	og	interval	for	SAS’	beta	kan	retfærdiggøres.135	Dette	giver	en	beta	værdi	for	

SAS	 på	 1,371.	 Det	 betyder	 altså,	 at	 en	 investering	 i	 SAS	 teoretisk	 set	 har	 mere	 risiko	 end	

markedsporteføljen.		

3.4.2.3. Markedets	risikopræmie		

Markedets	 risikopræmie,	 MRP,	 er	 et	 udtryk	 for	 det	 merafkast,	 en	 investor	 vil	 tage	 ved	 en	

investering	i	markedsporteføljen,	og	ikke	et	risikofrit	aktiv.	Det	vil	altså	sige,	at	differencen	mellem	

markedsrisikoen	 og	 den	 risikofrie	 rente	 svarer	 til	 markedsrisikopræmien.	 Da	 MRP	 er	 et	 meget	

subjektivt	 begreb,	 kan	det	derfor	 variere	meget	 fra	 investor	 til	 investor,	 hvorfor	der	 ikke	 findes	

noget	’korrekt’	estimat.		
																																																								
133	McKinsey	&	Company,	m.fl.,	2005,	s.	31	
134	https://www.msci.com/world	
135	Data	fra	de	andre	regressionsanalysen	fremgår	ligeså	af	bilag	7	
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For	 at	 estimere	 MRP	 til	 denne	 afhandling	 tages	 der	 udgangspunkt	 i	 tidligere	 udførte	

undersøgelser.	 Den	 første	 undersøgelse	 er	 udført	 af	 Pablo	 Fernandez	 fra	 IESE	 Business	 School.	

Undersøgelsen	er	lavet	hvert	år	siden	2011	for	en	lang	række	lande	verden	over,	herunder	også	i	

Danmark.	 Ifølge	Fernandez’	undersøgelse	har	MRP	 i	Danmark	udviklet	sig	således	over	de	sidste	

år:136		

MRP	 2016	 2015	 2014	 2013	 2012	 2011	

Danmark	 5,3	%	 5,5	%	 5,1	%	 6,4	%	 5,5	%	 5,4	%	

Figur	21	-	MRP	i	Danmark	de	seneste	5	år	-	Kilde:	Fernandez	

Ifølge	undersøgelsen	vurderer	Fernandez,	at	MRP	i	Danmark	gennemsnitlig	ligger	på	5,3	%	i	2016.	

Den	anden	undersøgelse	vi	har	valgt	at	 inddrage	er	udført	af	Nationalbanken,	og	er	en	historisk	

undersøgelse	af	MRP	gennem	de	seneste	32	år.	Undersøgelsen	stammer	ganske	vist	fra	2002,	men	

den	går	ind	og	kigger	på,	hvordan	MRP	har	varieret	gennem	tre	forskellige	perioder.	Det	at	den	er	

sat	op	på	tre	periode	af	forskellig	længde,	er	for	at	demonstrere	vigtigheden	af	analyseperiodens	

længde.137	Undersøgelsen	kom	frem	til	følgende	MRP	målt	på	tre	forskellige	tidsperioder.	

Gennemsnit	

1970-1982	 2,1	%	

1982-2002	 7,2	%	

1970-2002	 5,2	%	

Figur	22	-	MRP	gennem	3	forskellige	perioder	-	Kilde:	Nationalbanken138	

Ovenstående	 tabel	 viser	 som	sagt	betydningen	af	 ens	 valg	 af	 analyseperiode.	De	 store	 forskelle	

skyldes	blandet	andet	at	de	 lange	perioder	har	 flere	 forskellige	konjunkturer	 inkluderet,	 som	de	

kortere	perioder	måske	 ikke	har	med.	 Fra	1970	 til	 2002	 var	den	gennemsnitlige	MRP	på	5,2	%,	

hvilket	er	meget	i	niveau	med	i	dag.	Perioden	er	på	32	år,	og	dækker	over	flere	opture	såvel	som	

kriser,	og	kan	derfor	hjælpe	til	at	understøtte	det	nuværende	estimat	med	historisk	data.		

	

	

																																																								
136	Fernandez,	2016,	s.	3	
137	Saabye,	2002,	s.	80	
138	Saabye,	2002,	s.	80	
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Vi	 benytter	 begge	 data	 til	 at	 estimere	 hvilken	 MRP	 vi	 benytter	 i	 afhandlingen.	 Da	 MRP	 som	

bekendt	er	meget	subjektivt,	har	vi	valgt	at	forsøge	at	forholde	os	mere	subjektivt,	og	har	derfor	

taget	 et	 gennemsnit	 på	 de	 to	 undersøgelser,	 og	 benyttet	 det	 som	 vores	MRP.	Det	medfører	 at	

MRP	estimeres	til	5,25	%,	som	benyttes	i	til	at	finde	ejernes	afkastkrav.		

	

Efter	 at	 have	 estimeret	 alle	 de	 væsentlige	 faktorer,	 kan	 vi	 nu	 estimere	 ejernes	 afkastkrav	 til	

følgende:	

𝑟7 = 2,27	% + 1,371 ∗ 5,25	% = 9,466%	

3.4.3. Lånerente	på	gæld	

Lånerenten	 på	 gælden	 kan	 fastslås	 ved	 at	 pålægge	 den	 risikofrie	 rente	 et	 virksomhedsspecifikt	

risikotillæg.	

𝑟5 = 𝑟d − 𝑟F ∗ 1 − 𝑡 139	

Hvor:		

rd	 =	Forventede	afkast	på	rentebærende	gæld 

rf	 =	Risikofrie	rente	

rs	 =	Risikotillæg	på	gæld 

t		 =	Skattesats	

For	at	bestemme	det	hvad	risikotillæg	præcist	er,	benyttes	Standard	&	Poor’s	kreditrating	i	forhold	

til	finansielle	nøgletal.	Jo	lavere	en	rating	virksomheden	får,	desto	større	tillæg	tager	fx	banker	for	

at	låne	penge	til	den	givne	virksomhed.140	

Risikotillæg	for	forskellige	rating	 AAA	 AA	 A	 BBB	 BB	 B	

High	 1,90	%	 2,40	%	 3,60	%	 4,70	%	 11,20	%	 13,10	%	

Low	 0,60	%	 0,70	%	 0,80	%	 1,30	%	 2,60	%	 3,20	%	

Stigende	risiko	 	

Figur	23	-	Risikotillæg	ved	kreditrating	

Grafen	 viser,	 at	 en	 virksomhed	 med	 en	 AAA	 rating	 i	 gennemsnit	 oplever	 et	 tillæg	 på	 deres	

lånerente	mellem	0,6	%	og	1,9	%,	målt	over	en	to	årig	periode.	Ifølge	S&P,	bør	en	AAA	virksomhed	

i	gennemsnit	tillægges	1,25	%	til	deres	lånerente.	

																																																								
139	Plenborg,	2012,	s.	265	
140	Plenborg,	2012,	s.	291-292	
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	 Standard	&	Poor’s	Kreditrating		

	 AAA	 AA	 A	 BBB	 BB	 B	 CCC	 	 SAS	 Rating	

EBIT	Rentedækning	(x)	 21,4	 10,1	 6,1	 3,7	 2,1	 0,8	 0,1	 	 	3,45	 BB	

EBITDA	Rentedækning	(x)	 26,5	 12,9	 9,1	 5,8	 3,4	 1,8	 1,3	 	 	12,55		 A	

Overskudsgrad	(%)	 27	 22,1	 18,6	 15,4	 15,9	 11,9	 11,9	 	 1,46	%	 <CCC	

ROIC	(%)	 34,9	 21,7	 19,4	 13,6	 11,6	 6,6	 1	 	 7,42	%	 B	

Langfristet	Gæld	/	IK	(%)	 13,3	 28,2	 33,9	 42,5	 57,2	 69,7	 68,8	 	 116,01	%	 <CCC	

NFF	/	IK	(%)	 22,9	 37,7	 42,5	 48,2	 62,6	 74,8	 87,7	 	 28,82	%	 AA	

	 	 	 	 	 	 	 	 Samlet	Rating	 B	

Figur	24	-	Kreditrating	model	for	SAS	-	Egen	tilvirkning	

Tabellen	 ovenfor	 viser,	 hvordan	modellen	 bestemmer	 kredit	 rating,	 og	 i	 sidste	 kolonne	 ses	 SAS	

klassificering	 i	de	forskellige	parametre.	SAS	performer	dårligst	på	deres	overskudsgrad	og	deres	

langfristet	gæld	holdt	op	i	mod	den	investerede	kapital,	hvor	de	klassificeres	med	en	rating	lavere	

end	 CCC.	 Det	 giver	 SAS	 en	 samlet	 B	 rating,	 og	 holdt	 op	med	 en	 tilsvarende	 vurdering	 fra	 S&P,	

stemmer	dette	godt	overens	med	vores	resultat.141	En	B	rating	betyder	altså,	at	SAS’	risikotillæg	

ligger	i	et	interval	mellem	3,2	%	og	13,1	%.	Da	vi	imidlertid	ikke	ved	præcist,	hvor	i	dette	spænd	vi	

skal	 finde	 det	 faktiske	 risikotillæg,	 beregnes	 det	 faktiske	 risikotillæg	 ud	 fra	 oplysningerne	 i	 de	

seneste	regnskaber.	Her	beregnes	den	gennemsnitlige	 lånerente	ud	fra	gennemsnitstallet	 i	hvert	

af	de	sidste	fire	år.		

Gns.	lånerente	 2013	 2014	 2015	 2016	

Rentebærende	gæld	primo	 	13.945		 	13.643		 	13.607		 	12.732		

Rentebærende	gæld	ultimo	 	13.643		 	13.607		 	12.732		 	12.841		

Rentebærende	gæld,	gns.	 	13.794		 	13.625		 	13.170		 	12.787		

Renteudgifter	 	999		 	1.130		 	632		 	553		

Gennemsnitlig	rente	%	 7,24	%	 8,29	%	 4,80	%	 4,32	%	

Gennemsnitlig	lånerente	 6,16	%	

Figur	25	-	Gennemsnitlig	lånerente	SAS	-	Egen	tilvirkning	

	
	
	

																																																								
141	http://www.sasgroup.net/en/debt-and-credit-rating/	
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Det	giver	en	gennemsnitlig	 lånerente	på	6,16	%	målt	over	de	sidste	fire	år,	hvoraf	risikotillægget	

kan	bestemmes	 som	 forskellen	mellem	den	 risikofrie	 rente	på	2,27	%	og	 lånerenten	på	6,16	%,	

hvilket	medfører	et	risikotillæg	på	3,89	%.	Der	arbejdes	videre	med	en	lånerente	på	6,16	%	i	casen	

med	SAS.	

3.4.4. Beregningen	af	WACC	

Vi	 har	 nu	 estimeret	 alle	 de	 nødvendige	 parametre	 for	 at	 udregne	 WACC	 for	 SAS.	 For	 kort	 at	

opsummere	er	følgende	blevet	estimeret:	

VE		–	Markedsværdi	af	Egenkapital	 =	 5.080,15					

VNFA		–	Markedsværdi	af	NFF	 =	 2.440,48		

VNDA		–	Markedsværdi	for	Virksomheden	 =	 7.520,63	

RE		–	Ejernes	afkastkrav	 =	 9,466	%	

Rd		–	Gennemsnitlig	lånerenten	 =	 6,16	%	

Figur	26	-	Opsummering	til	WACC	for	SAS	

Det	giver	en	WACC	for	SAS	på:	

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
5.080,15
7.520,63 ∗ 9,466	% +

2.440,48
7.520,63 ∗ 6,16	% ∗ 1 − 22	% = 8,324	%	

	

De	 vægtede	 gennemsnitlige	 kapitalomkostninger	 beregnes	 altså	 til	 8,324	 %,	 hvor	

værdiansættelsen	nu	kan	foretages.	Det	er	antaget,	at	WACC	forbliver	den	samme	gennem	hele	

budgetperioden.		

3.5. Budgettering	

Budgettering	skelner	typisk	mellem	den	historiske	periode,	budgetperiode	og	terminalperiode.	Vi	

har	 i	 de	 tidligere	 afsnit	 reformuleret	 SAS´	 historiske	 regnskaber	 og	 efterfølgende	 foretaget	 en	

rentabilitetsanalyse	 for	 at	 identificere	 virksomhedens	 finansielle	 valuedrivers.	 Den	 historiske	

periode	benyttes	 som	et	 fundament	 for	vores	budgettering,	da	den	giver	en	dybere	 indsigt	 i	de	

forskellige	valuedrivers,	og	hvordan	disse	har	udviklet	sig	historisk	på	baggrund	af	de	strategiske	

faktorer.	Den	fulde	budgettering	fremgår	af	bilag	4	og	5.	
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3.5.1. Budgetperiodens	længde	

Budgetperioden	antyder,	 at	 ingen	 af	 valuedriverne	er	 konstante,	 og	hvor	 virksomheden	 frit	 kan	

justere	 på	 alle	 finansielle	 parametre.	 Budgetperiodens	 længde	 kan	 i	 praksis	 være	 vanskelig	 at	

fastsætte.	 Ifølge	 teorien	 vil	 det	mest	 optimale	 være	 at	 udarbejde	 et	 proforma	 regnskab	 for	 de	

næste	100	år,	for	at	opnå	det	mest	præcise	resultat.	I	praksis	er	dette	utrolig	ressourcetungt	og	vil	

være	en	utrolig	lang	og	tidskrævende	proces.	Man	fastsætter	derfor	en	typisk	budgetperiode,	på	

enten,	 5,	 10	 eller	 20	 år,	 alt	 efter	 virksomhedens	 situation.	 Budgetperioden	 begynder	 med	 det	

seneste	 regnskabsår,	 og	 fortsætter	 så	 frem	 til,	 at	 væksten	 rammer	 en	 konstant	 vækst.	 I	 denne	

afhandling	har	vi	vurderes,	at	en	10-årig	budgetperiode,	er	det	mest	retvisende,	da	flybranchen	er	

karakteriseret	ved	lange	investeringer	og	kontrakter.	Budgetperioden	løber	derfor	frem	til	år	2026,	

hvorefter	 terminalperioden	 starter.	 Terminalperioden	 afspejler	 en	 ”stillestående”	 periode,	 og	

antager,	at	alle	valuedrivers	er	konstante	 i	al	 fremtid.	Vores	budgetteringsgrundlag	er	bygget	op	

omkring	 den	 ’salgsdrevet	 forecasting	 fremgangsmåden’.142	 Denne	 fremgangsmåde	 antyder,	 at	

virksomhedens	 aktiviteter	 eller	 valuedrivers	 afspejler	 den	 forventede	 udvikling	 i	

nettoomsætningen.	Vi	vil	derfor	i	dette	afsnit	konstruere	et	proforma	regnskab,	som	indikerer	de	

forskellige	aktiviteters	procentmæssige	andel	af	nettoomsætningen.			

3.5.2. Omsætningsvækst	

Det	 fremgår	af	SAS´	 seneste	årsrapporter,	at	de	 forventer	en	mindre	vækststigning	 i	 løbet	af	de	

næste	par	år.	Den	gennemsnitlige	omsætningsvækst	per	år,	har	i	den	historiske	periode	været	på	

0,83	 %.	 Det	 skal	 dog	 nævnes,	 at	 dette	 niveau	 er	 korrigeret	 for	 salget	 af	 Widerøe	 i	 2013.	 SAS	

forventer,	at	deres	kerneforretning	vil	vokse	med	1,5	%	i	de	kommende	år.	Det	synes	dog	at	være	

en	anelse	optimistisk,	da	vi	jf.	vores	strategiske	analyse	antager,	at	SAS	i	fremtiden	vil	være	meget	

presset	 af	 lavprisselskaberne.	 Det	 vurderes	 derfor,	 at	mere	 realistisk,	 at	 fastsætte	 en	 kortsigtet	

omsætningsvækst	på	1	%	i	årene	2017-2021.		

	

Jf.	vores	strategiske	analyse	er	udviklingen	i	antallet	af	fløjet	passager	kilometer,	korrelereret	med	

udviklingen	i	BNP.	Det	anslås,	at	BNP	vil	vokse	forholdsvist	stabilt	med	ca.	1,6	%	-	1,8	%	i	løbet	af	

det	næste	årti	i	Europa.		

																																																								
142	Plenborg,	2012,	s.175	
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Sammenholder	 man	 dette	 med	 Airbus´	 seneste	 markedsrapport	 forventer	 de,	 at	 væksten	 i	

luftfartsindustrien	vil	stige	med	5	%	i	 løbet	af	de	næste	20	år.143	Derudover	har	SAS	store	planer	

om	at	effektivisere	og	forny	deres	flyflåde,	hvilket	vurderes,	at	give	dem	muligheden	for	at	blive	

mere	 konkurrencedygtige	 og	 ekspandere	 til	 flere	 destinationer	 udenfor	 Europa	 i	 fremtiden.	

Sammenholdt	med	deres	nuværende	forretning	i	Skandinavien	og	Europa,	vurderes	det	derfor	at	

være	 realistisk	 med	 en	 omsætningsvækst	 på	 1,5	 %,	 på	 lang	 sigt.	 Fra	 år	 2022	 og	 frem	 til	

terminalperioden	forventes	SAS	derfor	at	vokse	deres	omsætning	med	1,5	%	om	året.			

	

Dog	 forventes	det	 forsat,	 at	 SAS	vil	 være	hårdt	presset	af	 lavprisselskaber.	Da	 terminalperioden	

afspejler	al	fremtid,	er	denne	fastsat	til	at	vokse	med	2,5	%	i	al	uendelighed,	da	det	må	forventes	

at	SAS	godt	kan	formå	at	vokse	i	gennemsnit	2,5	%	om	året,	i	al	evighed.		

3.5.3. EBITDA	margin	

Som	det	blev	nævnt	 i	ovenstående	afsnit	vurderes	det,	at	SAS	effektiviser	deres	 flyflåde,	hvilket	

medfører	mere	miljøvenlige	fly,	som	vil	reducere	forbruget	af	brændstof	samt	at	der	med	nye	og	

moderne	 fly	 er	 forbundet	 færre	 vedligeholdelsesomkostninger.	 Derudover	 bliver	 vi	 mere	

teknologiske,	og	det	må	derfor	forventes	at	forskellige	processer	bliver	mere	automatiseret.	Alt	i	

alt	 vurderes	 det,	 at	 give	 en	 samlet	 effekt,	 der	 er	 med	 til	 at	 reducere	 SAS’	 driftsomkostninger,	

hvorfor	EBITDA	marginen	fastsættes	til	12	%	i	2017,	og	vil	derefter	udvikle	sig	til	15	%	i	slutningen	

af	vores	budgetperiode,	som	følge	af	blandet	andet	ovenstående.	

3.5.4. EBIT	margin	

EBIT	marginen	fastsættes	til	1	%	i	starten	af	budgetperioden,	hvor	den	i	de	følgende	år	udvikler	sig	

positivt	 til	 3	 %	 i	 slutningen	 af	 budgetperioden,	 og	 hvor	 den	 i	 terminalperioden	 er	 på	 1	 %.	 Det	

vurderes	at	leasingomkostningerne	vil	i	stige	i	budgetperioden,	som	skyldes	at	SAS	har	intentioner	

om	 at	 øge	 deres	 flyflåde	 med	 leasede	 aktiver,	 hvilket	 vil	 påvirke	 EBIT	 marginen	 negativt.	 Den	

negative	 udvikling	 i	 EBIT	 vil	 delvist	 blive	 modsvaret	 i	 en	 reduktion	 i	 afskrivningsomkostninger,	

hvorfor	det	observeres	at	EBIT	margin	relativt	følger	den	samme	udvikling	som	EBITDA	marginen.	

	

																																																								
143	http://www.airbus.com/company/market/global-market-forecast-2016-2035/	
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3.5.5. Andre	operationelle	aktiviteter	margin	

Afslutningsvis	observeres	det,	at	dirty	surplus	har	været	meget	svingende	i	den	historiske	periode.	

Dette	skyldes,	bl.a.,	at	SAS	i	2013	var	påvirket	af	en	regnskabsstandard	som	gik	ind	og	revurderede	

virksomhedens	pensionsfond.	 SAS	nævner	 i	deres	årsrapport,	 at	de	 forventer	effekten	af	denne	

regnskabsstandard	ophører	i	ultimo	2018,	hvor	den	forventes	at	være	stabil,	og	niveauet	for	andre	

operationelle	aktiviteter	fastsættes	til	0,2	%	i	fremtiden.	

3.5.6. NOPAT	

Denne	margin	 fastsættes	 til	at	være	 -	1	%	 i	 forhold	 til	den	 totale	omsætning,	 i	de	 første	2	år	af	

budgetperioden,	som	skyldes	andre	operationelle	aktiviteter	marginen.	Efterfølgende	antages	det,	

at	SAS	har	en	positiv	forretning	på	deres	kerneaktivitet	som	fastsættes	til	1	%	i	2019,	og	hvor	den	

efterfølgende	 udvikler	 sig	 positivt	 til	 3	 %	 i	 slutningen	 af	 budgetperioden	 samt	 1	 %	 i	

terminalperioden.	Det	kan	argumenteres,	at	kerneaktiviteten	efter	skat	marginen	bør	være	lavere	

grundet	en	positiv	kerneforretning.	Det	antages	dog,	at	SAS’	finansielle	aktiviteter	vil	stige	gradvist	

igennem	 budgetperioden,	 hvorfor	 niveauet	 for	 skatteskjoldet	 også	 vil	 vokse	 og	 herved	 bidrage	

positivt	til	den	effektive	skat.	

3.5.7. Investeret	kapital	

Som	nævnt	tidligere	forventes	det	at	SAS	øger	sin	leasing	aktivitet,	hvilket	leder	til	at	de	(givet	det	

er	 operationel	 leasing,	 efter	 nuværende	 IAS	 17	 regler)	 også	 reducerer	 mængden	 af	 materielle	

aktiver.	Dette	observeres	i	rentabilitetsanalysen,	at	operationelle	aktiver	har	været	faldende	i	den	

historiske	periode,	i	takt	med	leasing	omkostningerne	har	været	stigende.	Det	forudsættes	derfor,	

at	 de	 operationelle	 aktiver	 vil	 være	 faldende,	 hvor	 de	 operationelle	 forpligtelser	 vil	 ligge	 på	 et	

relativt	 stabilt	 niveau.	 Vi	 fastsætter	 derfor	 den	 investerede	 kapital	 til	 24	 %	 i	 starten	 af	

budgetperioden,	og	hvor	den	efterfølgende	bliver	 reduceret,	og	er	på	18	%	 i	både	slutningen	af	

budgetperioden	samt	terminalperioden.	

3.6. Endelig	værdi	af	SAS	

Vi	har	op	 til	 dette	afsnit	 gennemgået	en	 strategisk	 analyse,	 reformulering	af	 regnskab,	 fastslået	

kapitalomkostningerne	 og	 udarbejdet	 budgetteringen.	 Vi	 har	 nu	 de	 relevante	 antagelser	 og	

informationer	 til	 at	 estimere	 virksomhedens	 værdi.	 Ud	 fra	DCF	 fremgangsmåden	 estimeres	 SAS	

værdi	til	at	være	følgende:	
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Figur	27	–	Værdiansættelse	af	SAS	vha.	DCF-modellen	

Som	det	fremgår	af	ovenstående	figur,	så	er	værdiansættes	SAS’	enterprise	value	til	at	være	6.527	

mio.	 SEK.	Fra	dette	 skal	de	nuværende	netto	 finansielle	 forpligtelser,	der	udgør	1.651	mio.	 SEK,	

fratrækkes.	Det	medfører	en	endelig	værdi	af	SAS	på	4.876	mio.	SEK,	og	med	330	mio.	udestående	

aktier	 estimeres	 aktiekursen	derfor	 til	 14,78	 SEK.	 Sammenholdt	med	den	 faktiske	 kurs	på	 vores	

skæringsdato	 på15,4	 SEK,	 vurderes	 det	 at	 SAS	 aktien	 er	 overvurderet.	 Den	 fulde	 DCF	 model	

fremgår	af	bilag	8.	

	

Det	skal	det	understreges,	at	modellen	bygger	på	en	række	antagelser	og	forudsætninger,	og	der	

kan	derfor	være	usikkerheder	når	der	tolkes	på	kursdifferencen.	Her	tænkes	specielt	på	WACC,	og	

det	er	antaget	i,	at	denne	er	konstant	gennem	hele	budget-	og	terminalperioden.		Realistisk	set,	vil	

kapitalstrukturen	i	virksomheden	variere	fra	år	til	år,	hvilket	vil	påvirke	WACC	i	hvert	år.	Endvidere	

er	 terminalperioden	 forholdsvist	 kompliceret,	 at	estimere	da	den	udgør	 langt	den	 største	del	 af	

den	 samlede	 værdi.	 I	 tilfældet	 her	 udgør	 terminalperioden,	 i	 DCF-modellen,	 ca.	 50	 %	 af	 den	

samlede	 værdi	 for	 SAS.	 Selv	 små	ændringer	 af	 forudsætningerne	 i	 terminalperioden	 kan	 derfor	

skabe	større	udsving	i	den	endelige	værdi.		

	

Det	 skal	 endvidere	 nævnes,	 at	 ovenstående	 resultat	 af	 værdiansættelse	 ikke	 er	

omdrejningspunktet	 for	 denne	 afhandling.	 Værdiansættelsen	 har	 givet	 os	 tydeligere	 billede	 af	

virksomhedens	kapital-	og	regnskabsstruktur,	samt	et	realistisk	billede	af	dens	værdi.	Vi	vil	herfra	

anvende	den	viden	vi	har	 tilegnet	 i	ovenstående	værdiansættelse,	og	 implementere	 IFRS	16,	og	

måle	de	 effekter	 der	 forekommer	på	 regnskaberne,	 samt	 værdiansættelsen,	 når	man	 indregner	

værdien	 af	 de	 operationelle	 leasingforpligtelser	 i	 regnskabet.	 Hvordan	 vi	 har	 indregnet	 de	

operationelle	leasingkontrakter,	gennemgås	i	de	følgende	afsnit.	
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4. Effekten	af	IFRS	16	på	SAS	

4.1. Hvordan	indregnes	IFRS	16?	

Som	nævnt	 tidligere	 forventes	 den	nye	 regnskabsstandard,	 IFRS	 16,	 at	 have	betydelig	 effekt	 på	

både	 virksomhedens	 resultatopgørelse	 og	 balance,	 hvilket	 medfører	 en	 påvirkning	 på	

værdiansættelsen	 af	 virksomhederne.	 Dette	 skyldes	 at	 IFRS	 16	 påtvinger	 virksomhederne,	 at	

indregne	alle	leasingkontrakter	i	balance,	som	vil	resultere	i	at	virksomhedens	aktiver	og	passiver	

stiger.		

	

Under	 IAS	 17	 kategoriserede	 virksomhederne	 sine	 leasingkontrakter	mellem	operationel	 leasing	

eller	finansiel	leasing,	såfremt	de	opfylder	nogle	bestemte	krav,	jf.	afsnit	2.1.1.	Under	operationel	

leasing	 har	 det	 ikke	 været	 nødvendigt	 eller	 påkrævet	 for	 en	 virksomhed,	 at	 skelne	 mellem	

afskrivninger	og	finansielle	omkostninger	i	resultatopgørelsen,	da	operationelle	leasingkontrakter	

ikke	 opfylder	 kravene.	 Under	 IAS	 17	 var	 det	 tilstrækkeligt	 for	 virksomhederne,	 at	 indregne	

omkostningerne	 relateret	 til	 leasingkontrakten	 som	 en	 driftsomkostning.	 Det	 er	 forskelligt	 om	

virksomheden	 placerer	 leasingomkostningerne	 før	 eller	 efter	 EBITDA.	 Selvom	 det	 forventes,	 at	

IFRS	 16	 har	 en	 betydelig	 effekt	 på	 resultatopgørelsens	 mellemtotaler,	 vil	 den	 ikke	 påvirke	

totalindkomsten	 i	 sidste	ende.	Med	effektiviseringen	af	 IFRS	16	er	 virksomhederne	påkrævet	 at	

indregne	leasing	som	var	det	finansiel	leasing.	Det	betyder	at	de	skal	adskille	leasingomkostninger	

og	 opdele	 dem	 mellem	 afskrivningsomkostninger	 og	 finansielle	 omkostninger.	 Spørgsmålet	 er	

således:	

”Hvor	stor	en	andel	af	leasingomkostningerne	allokeres	til	afskrivninger,	

	og	hvor	stor	en	andel	til	finansielle	omkostninger?”	

Derudover	påvirker	IFRS	16	også	balancen.	Modsat	resultatopgørelsen	er	der	ingen	begrænsninger	

på,	hvor	meget	balancens	aktiver	og	passiver	kan	ændre	sig	med.	Dette	afhænger	selvfølgelig	af	

størrelsen	på	den	samlede	portefølje	af	operationelt	 leasede	aktiver.	Både	aktiver	og	passiver	vil	

stige	tilsvarende	med	hinanden,	hvorfor	spørgsmålet	må	være:		

”Hvor	meget	stiger	aktiverne	og	passiverne	i	balance?”	



Side	80	af	170	
	

Da	den	faktiske	kostpris	 for	aktiverne	kan	være	svær	at	 fastslå,	 indregnes	 leasing	forpligtelserne	

som	 nutidsværdien	 af	 leasing	 forpligtelserne.	 For	 at	 muliggøre	 indregning	 af	 leasing	 i	 både	

resultatopgørelsen	og	balancen	skal	vi	havde	fastslået	følgende	faktorer:	

• Estimering	af	gennemsnitlig	levetid	af	aktiverne	

• Estimering	af	diskonteringsfaktor	

• Værdien	af	operationel	leasing	(ikke-indregnet	i	resultatopgørelse)	

• Værdien	af	operationel	leasing	(indregnet	i	resultatopgørelse)	

Disse	punkter	vil	blive	gennemgået	nedenstående.	Vi	vil	tage	udgangspunkt	i	SAS	Group	AB,	men	

samme	 metode	 er	 benyttet	 i	 perspektiveringen.	 Endvidere	 vil	 det	 kun	 være	 operationelle	

leasingkontrakter	fra	2016,	som	vil	blive	anvendt	i	værdiansættelsen	af	virksomheden.	

	

For	at	kunne	estimere	den	præcise	effekt	af	denne	regnskabsstandard	kræves	det,	at	analytikeren	

har	 tilstrækkelig	 information	 vedr.	 alle	 leasingforpligtelser	 både	 historisk	 og	 fremtidige.	 Grunde	

manglende	ressource	har	vi	valgt,	at	basere	vores	undersøgelse	på	en	egen	tilvirkning	og	”simpelt’	

fremgangsmetode.	Nedenstående	fremgangsmetode	er	bygget	på	en	teoretisk	antagelse,	som	vi	

opfatter,	at	værende	tilstrækkelig	til	at	belyse	vores	problematik	

4.1.1. Estimering	af	gennemsnitlige	levetid	af	aktiverne	

Leasingperioden	er	 ifølge	 IAS	17	defineret	som	”den	uopsigelige	kontraktbestemte	periode,	hvor	

leasingtager	 har	 forpligtet	 sig	 til	 at	 lease	 det	 pågældende	 aktiv”144.	 Dog	 gælder	 det,	 at	 hvis	

leasingtager	 har	 en	option	på	 at	 forlænge	eller	 købe	 aktivet,	 skal	 leasingperioden	også	omfatte	

den	 efterfølgende	 periode.	 Dette	 gælder	 dog	 kun,	 hvis	 der	 ved	 kontaktens	 indgåelse	 er	

overvejende	 sandsynlighed	 for,	 at	 leasingtager	 vil	 udnytte	 denne	 option.	 Da	 vi	 ikke	 har	 haft	

adgang	 til	 virksomhedernes	 leasingkontrakter,	 kan	 perioden	 være	 meget	 svær	 at	 fastslå.	 Vi	

arbejder	 derfor	 efter	 den	 antagelse,	 at	 virksomhederne	 har	 aktivet	 i	 hele	 dets	 levetid.	 	 Vi	 har	

derfor	vurderet,	at	det	mest	korrekte	vil	være,	at	tilbagediskontere	leasingkontrakterne	med	den	

estimeret	 gennemsnitlige	 levetid	 for	 de	 forskellige	 aktivgrupper.	 Levetiderne	 på	 de	 forskellige	

aktiver	 er	 oplyst	 i	 regnskaberne,	 og	 for	 SAS	 er	 der	 derfor	 estimeret	 følgende	 gennemsnitlige	

levetider	til:145	

																																																								
144	IAS	17,	pkt.	4	
145	SAS	årsrapport	15/16,	s.	66	
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• Fly	&	komponenter:	16	år.	

• Grunde	&	bygninger:	50	år.	

• Udstyr	&	maskineri:	5,75	år.	

For	Novo	har	vi	estimeret	de	gennemsnitlige	levetider	til:	31	år	for	grunde	&	bygninger,	10,5	år	for	

fabrik	&	maskiner,	6,5	år	for	andet	udstyr	og	31	år	for	aktiver	anvendt	til	konstruktion.	For	DSV	er	

levetiderne	 estimeret	 til:	 33,75	 år	 for	 grunde	 og	 bygninger	 samt	 6,75	 år	 for	 andet	 anlæg,	

driftsmateriel	og	inventar.		

4.1.2. Estimering	af	diskonteringsfaktoren	

Skal	 det	 være	 helt	 korrekt,	 skulle	 leasingkontraktens	 interne	 rente	 før	 skat	 anvendes	 som	

diskonteringsfaktor.	Dette	kræver	dog	kendskab	til	aktivets	faktiske	anskaffelsespris,	hvilket	vi	ikke	

har	kendskab	til.	Alternativt	benyttes	 leasingtagerens	alternativ	rente	ved	et	tilsvarende	lån,	ved	

indgåelsen	af	kontrakten.	Da	leasingkontrakterne	er	indgået	på	mange	forskellige	tidspunkter,	og	

vi	ikke	har	haft	adgang	til	kontrakterne,	har	vi	vurderet,	at	det	mest	korrekte	er	at	benytte	WACC	

til	at	tilbagediskontere	leasingkontrakter.		

Vi	har	benyttet	os	af	følgende	formel	til	at	beregne	nutidsværdien	af	leasingkontrakter:	

𝑁𝑢𝑡𝑖𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛 = 	
1

1 +𝑊𝐴𝐶𝐶

0

∗ 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙	𝑣æ𝑟𝑑𝑖	

4.1.3. Værdien	af	operationel	leasing	(ikke-indregnet	i	resultatopgørelse)	

Den	 nye	 regnskabsstandard	 påtvinger,	 som	 nævnt	 tidligere,	 at	 virksomhederne	 indregner	 ’stort	

set´	alt	operationel	leasing	i	balancen.	SAS	oplyser	i	sin	årsrapport	følgende:	

	
Figur	28-	Operationel	leasing	af	SAS	–	Egen	tilvirkning	

Operationel	leasing 2012 2013 2014 2015 2016
Fly	og	komponenter
0-1	år 1.667																 2.227																 2.856																 2.916																 2.758																
1-5	år 6.110																 6.501																 10.060														 8.581																 7.380																
>	5	år 2.483																 1.678																 4.650																 3.910																 3.206																
i	alt 10.260														 10.406														 17.566														 15.407														 13.344														

Grunde	og	bygning
0-1	år 919																				 865																				 770																				 616																				 585																				
1-5	år 3.117																 3.180																 2.704																 2.275																 4.349																
>	5	år 3.505																 1.568																 1.905																 2.796																 2.242																
i	alt 7.541																 5.613																 5.379																 5.687																 7.176																

Udstyr	og	maskineri
0-1	år 17																						 138																				 150																				 323																				 282																				
1-5	år 40																						 576																				 633																				 1.302																 915																				
>	5	år 3																								 71																						 242																				 474																				 202																				
i	alt 60																						 785																				 1.025																 2.099																 1.399																

Operationel	leasing,	ikke-indregnet	i	resultatopgørelse 17.801														 16.019														 22.945														 21.094														 21.919														
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Ovenstående	 operationel	 leasing	 forpligtelser	 er	 opgjort	 i	 nominelle	 værdi.	 For	 at	 muliggøre	

indregningen	 af	 operationel	 leasing	 i	 balancen	 skal	 ovenstående	 leasingkontrakter	 opgøres	 i	

dagsværdien.	 Balanceposter	 opgøres	 i	 ’close-to-market’	priser	 for	 at	 give	 et	 realistisk	 billede	 af	

virksomhedens	 nuværende	 finansielle	 situation,	 og	 da	 operationel	 leasing	 skal	 indregnes	 i	

balancen,	 skal	 leasingkontrakterne	 også	 opgøres	 efter	 ’close-to-market’.	 På	 baggrund	 af	

ovenstående	informationer	har	vi	beregnet	dagsværdien	til	at	være	følgende:	

	
Figur	29	-	Operationel	leasing	af	SAS	(dagsværdi)	-	Egen	tilvirkning	

Vi	har	nu	gennemgået	beregning	og	antagelserne	for	beregning	af	værdien	af	operationel	leasing	

(ikke-indregnet	 i	 resultatopgørelse),	 som	 vil	 blive	 anvendt	 til	 indregning	 af	 operationel	 leasing	 i	

balancen.	Effekten	af	IFRS	16	på	balancen,	vil	blive	gennemgået	i	afsnit	4.2.1.	

4.1.4. Værdien	af	operationel	leasing	(indregnet	i	resultatopgørelse)	

Den	 nye	 regnskabsstandard	 påtvinger,	 som	 nævnt,	 virksomhederne	 at	 opdele	

leasingomkostninger	 mellem	 afskrivningsomkostninger	 og	 finansielle	 omkostninger.	 Vi	 vil	 tage	

udgangspunkt	 i	 den	 allerede	 beregnede	 dagsværdi	 af	 de	 operationelle	 leasingkontrakter	 i	

foregående	 afsnit.	 Fordelingen	 af	 leasingomkostninger	 mellem	 afskrivningsomkostninger	 og	

finansielle	omkostninger	ser	således	ud:	

	
Figur	30	-	Fordeling	af	leasingomkostninger	af	SAS	-	Egen	tilvirkning	

Operationel	leasing	diskonteret 2012 2013 2014 2015 2016
Fly	og	komponenter
0-1	år 464																				 620																				 795																				 811																				 767																				
1-5	år 1.700																 1.809																 2.799																 2.388																 2.053																
>	5	år 691																				 467																				 1.294																 1.088																 892																				
i	alt 2.855																 2.895																 4.887																 4.287																 3.713																

Grunde	og	bygning
0-1	år 17																						 16																						 14																						 11																						 11																						
1-5	år 57																						 58																						 50																						 42																						 80																						
>	5	år 64																						 29																						 35																						 51																						 41																						
i	alt 138																				 103																				 99																						 104																				 132																				

Udstyr	og	maskineri
0-1	år 11																						 87																						 95																						 204																				 178																				
1-5	år 25																						 364																				 400																				 822																				 578																				
>	5	år 2																								 45																						 153																				 299																				 128																				
i	alt 38																						 496																				 647																				 1.325																 883																				

Operationel	leasing,	ikke-indregnet	i	resultatopgørelse 3.031																 3.494																 5.633																 5.717																 4.728																

Operationel	leasing	diskonteret 2012 2013 2014 2015 2016
Fly	og	komponenter 641																				 650																				 1.098																 963																				 834																				
Grunde	og	bygning 151																				 112																				 108																				 114																				 144																				
Udstyr	og	maskineri 10																						 137																				 178																				 365																				 243																				
Estimering	af	forøget	årlige	afskrivning 803																				 899																				 1.384																 1.442																 1.221																

Estimering	af	forøget	finansielle	omkostninger 811																				 887																				 743																				 1.151																 1.619																

Operationel	leasing,	indregnet	i	resultatopgørelse 1.614																 1.786																 2.127																 2.593																 2.840																
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Det	fremgår	i	SAS	årsrapport,	at	de	benytter	sig	af	lineær	afskrivningsmetode.	Vi	har	derfor	kunne	

antage,	at	afskrivningerne	har	samme	værdi	alle	år	og	herved	benyttet	os	af	formlen:		

𝑎𝑓𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 = 	
𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑒𝑡	𝑣æ𝑟𝑑𝑖	𝑎𝑓	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟𝑒𝑡	𝑔𝑛𝑠.		𝑙𝑒𝑣𝑒𝑡𝑖𝑑 	

Som	 figur	 30	 indikerer,	 så	 oplyser	 SAS	 i	 deres	 årsrapport,	 at	 der	 i	 2016	 var	 indregnet	

leasingomkostninger	på	2.840	mio.	SEK	i	2016.	Vi	har	herved	fratrukket	den	beregnede	afskrivning	

fra	leasingomkostningerne,	og	antaget	at	restværdien	kategoriseres	som	finansielle	omkostninger.	

På	den	måde	har	vi	adskilt	leasingomkostningerne	uden	at	påvirke	totalindkomsten.	

Vi	har	nu	gennemgået	beregning	og	antagelserne	for	beregning	af	værdien	af	operationel	leasing	

(indregnet	 i	 resultatopgørelse),	 som	 vil	 blive	 anvendt	 til	 indregning	 af	 operationel	 leasing	 i	

resultatopgørelsen.	Effekten	IFRS	16	på	resultatopgørelsen	vil	blive	gennemgået	i	afsnit	4.2.2.		

4.2. Effekterne	af	IFRS	16	på	SAS	

Vi	 har	 i	 ovenstående	 afsnit	 gennemgået	 værdiansættelsen	 af	 SAS,	 og	 har	 derfor	 estimeret	

virksomhedens	 værdi,	 før	 implementeringen	 af	 IFRS	 16.	 Vi	 vil	 i	 det	 følgende	 afsnit	 analysere	

hvordan	SAS’	regnskab,	og	værdiansættelse	bliver	påvirket	når	de	operationelle	leasingkontrakter	

indregnes	i	deres	regnskab.	Vi	vil	udføre	ændringerne	med	udgangspunkt	i	regnskabet	for	15/16.	

4.2.1. Effekt	på	balance	

Vi	 har	 i	 dette	 afsnit	 opstillet	 SAS’	 balance	 efter	 IAS	 17	 regnskabsstandard	og	 sammenlignet	 det	

med	 hvordan	 balancen	 ser	 ud	 efter	 implementeringen	 af	 IFRS	 16.	 Fremgangsmåden	 for	

bevægelserne	og	beregningerne	er	gennemgået	i	foregående	afsnit,	således	at	følgende	afsnit	kun	

handler	om	hvordan	de	praktiske	ændringer	på	SAS	balance	er.	Ændringerne	behandles	ud	fra	den	

kapitaliseret	værdi,	og	den	nominelle	værdi	nævnes	kun,	hvis	det	giver	mening.	Endvidere	sættes	

balancen	op	 i	en	konsolideret	version,	der	udelukkende	viser	de	poster	der	påvirkes,	 for	at	gøre	

det	mere	overskueligt.	Den	fulde	balance	med	effekterne	af	IFRS	16	kan	ses	i	bilag	12. 
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Figur	31	-	Balance	IAS	17	vs.	IFRS	16	-	Egen	tilvirkning 

Ovenstående	figur	viser	de	faktuelle	ændringer	på	posterne	i	balancen.	Som	det	også	fremgår	af	

figuren,	er	det	kun	de	materielle	aktiver	på	den	operationelle	aktive	side,	der	bliver	påvirket	ved	

implementering	af	IFRS	16.	Under	IAS	17	opgøres	de	materielle	aktiver	til	at	være	13.343	mio.	SEK,	

hvor	den	under	IFRS	16	vil	blive	opgjort	til	16.374	mio.	SEK.	Det	er	en	værdimæssig	difference	på	

4.728	mio.	SEK,	som	svarer	til	en	forøgelse	på	42	%.	Som	det	blev	nævnt	under	afsnit	3.3.2.2.	har	

SAS	 operationelt	 leaset	 aktiver	 for	 21.919	mio.	 SEK,	 hvilket	 har	 en	 kapitaliseret	 værdi	 på	 4.728	

mio.	SEK,	ved	anvendelse	af	en	diskonteringsfaktor	tilsvarende	virksomhedens	WACC. 

 

Da	 SAS	 udelukkende	 har	 leaset	 materielle	 aktiver,	 vil	 den	 kapitaliserede	 værdi	 udelukkende	

påvirke	de	materielle	aktiver,	som	det	også	fremgår	af	figur	31.	Nominelt	stiger	de	operationelle	

aktiver	med	et	tilsvarende	beløb,	og	ligeså	gør	den	investerede	kapital.	Det	skyldes	som	sagt	at	det	

udelukkende	er	de	materielle	aktiver	der	øges.	 

 

Som	det	også	 fremgår	det	af	 figur	31	 forekommer	der	også	ændringer	på	den	 finansielle	passiv	

side.	Under	IAS	17	havde	SAS	langfristede	forpligtelser	på	blot	3	mio.	SEK.	Som	det	videre	fremgår	

af	figur	31,	har	SAS	langfristede	leasingkontrakter	for	3.772	mio.	SEK.		
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Som	 følge	 af	 IFRS	 16	 stiger	 denne	 post	 eksplosivt	 til	 3.775	mio.	 SEK.	 Dette	 er	 en	 forøgelse	 på	

125.723	%.	Det	kommer	som	følge	af	de	leasede	aktivers	levetid	i	stor	grad	er	længere	end	1	år.	

Endvidere	 havde	 SAS	 under	 IAS	 17	 kortfristede	 forpligtelser	 for	 872	 mio.	 SEK.	 Når	 IFRS	 16	

implementeres	 stiger	 SAS’	 kortfristede	 leasingkontrakter	 med	 956	mio.	 Under	 IFRS	 16	 har	 SAS	

således	kortfristede	forpligtelser	for	1.828	mio.	SEK,	hvilket	svarer	til	en	forøgelse	på	110	%. 

 

Nettoeffekten	 af	 de	 finansielle	 forpligtelser	 udgør	 samlet	 4.728	 mio.	 SEK,	 hvilket	 også	 er	

tilsvarende	 den	 værdi	 den	 investeret	 kapital	 er	 ændret	 med.	 De	 netto	 finansielle	 forpligtelser	

stiger	derfor	fra	1.651	mio.	SEK	til	6.379	mio.	SEK,	som	er	en	forøgelse	på	286	%. 

4.2.2. Effekt	på	resultatopgørelse	

Som	 følge	 af	 IFRS	 16,	 skal	 virksomhedens	 leasingydelser	 ikke	 længere	 indregnes	 som	 en	

enkeltstående	driftsomkostning	i	resultatopgørelsen.	Derimod	fordeles	leasingydelsen	ud	på	hhv.	

renteomkostninger	og	afskrivninger.	Vi	har	i	figur	32,	opstillet	de	to	regnskabsstandarder	overfor	

hinanden,	som	ved	balancen,	for	at	illustrere	effekterne	i	resultatopgørelsen.	 

	
Figur	32	-	Resultatopgørelse	IAS	17	vs.	IFRS	16	-	Egen	tilvirkning 

Under	IAS	17	havde	SAS	leasingomkostninger	for	2.840	mio.	SEK.	Som	det	fremgår	af	ovenstående	

figur	 udgår	 leasingomkostninger,	 ved	 IFRS	 16,	 helt	 fra	 resultatopgørelsen.	 Omkostningen	 på	 de	

2.840	 mio.	 SEK,	 skal	 herved	 fordeles	 mellem	 renteomkostningerne	 og	 afskrivninger.	
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Fremgangsmåden	for	beregningen	af	afskrivninger	og	renteomkostninger	blev	gennemgået	i	afsnit	

4.1.4. 

Som	 det	 fremgår	 af	 figur	 33	 udgør	 fly	 og	 komponenter	 størstedelen	 af	 afskrivningerne.	 Dette	

skyldes,	 som	 nævnt	 i	 afsnit	 3.3.2.2.,	 at	 leasing	 af	 fly	 og	 komponenter	 udgør	 60,88	 %	 af	 den	

samlede	operationelle	leasing,	hvorfor	de	fleste	afskrivninger	kan	henføres	til	denne	post.	Det	skal	

understreges,	at	gennemsnitlig	 levetid	på	aktiverne	også	påvirker	afskrivnings	værdien.	Samlede	

set	stiger	SAS’	totale	afskrivningerne	med	1.221	mio.	SEK,	som	følge	af	implementeringen	af	IFRS	

16.	Resten	af	ydelsen	på	de	2.840	mio.	SEK,	henføres	således	til	de	finansielle	omkostninger,	som	

stiger	med	1.619	mio.	SEK.	 

	
Figur	33	-	Afskrivninger	efter	IFRS	16	-	Egen	tilvirkning 

Som	 følge	 af,	 at	 leasingydelserne	 bliver	 fjernet	 og	 afskrivningerne	 stige	 betyder	 det	 at	

nettoeffekten	for	EBIT-marginen	er	positiv.	Under	IAS	17	er	EBIT	på	1.595	mio.	SEK,	men	forbedres	

med	102	%,	til	3.214	mio.	SEK	under	IFRS	16. 

 

Endvidere	vil	 stigninger	 i	 finansielle	omkostninger	påvirker	virksomhedens	skattesituation.	Dette	

skyldes,	 at	 jo	 flere	 finansielle	 omkostninger	 virksomheden	 har,	 desto	 højere	 skatteskjold	 kan	

virksomheden	få.	Som	det	også	fremgår	af	figur	32,	vil	en	forøgelse	af	finansielle	omkostninger	på	

1.619	mio.	SEK	give	et	ekstra	skatteskjold	på	356	mio.	SEK.	Skatteskjoldet	bidrager	positivt	til	den	

effektive	 skat	 og	 dermed	også	 en	 forbedring	 i	 NOPAT	 fra	 577	mio.	 SEK	 til	 2.552	mio.	 SEK,	 som	

svarer	 til	 en	 forøgelse	 på	 343	%.	 Det	 observeres	 endvidere,	 at	 det	 kun	 er	mellemtotalerne	 der	

bliver	påvirket	af	IFRS	16	mens	totalindkomsten	forbliver	uændret.	

4.2.3. Effekt	på	WACC	

Ser	der	på	virksomhedens	WACC,	påvirkes	denne	også	ved	implementeringen	af	IFRS	16.	Det	sker	

primært	 som	 følge	 af,	 de	 ændringer	 der	 sker	 i	 balancen	 er	 med	 til	 at	 skabe	 ændringer	 i	

kapitalstrukturen.	 De	 netto	 finansielle	 forpligtelser	 stiger,	 som	 nævnt	 tidligere,	med	 4.728	mio.	

SEK	samtidig	med,	at	markedsværdien	af	egenkapitalen	forbliver	uændret	på	5.080	mio.	SEK. 
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Figur	34	-	Kapitalstruktur	IAS	17	vs.	IFRS	16	-	Egen	tilvirkning 

Som	det	fremgår	af	ovenstående	figur,	ændres	andelen	af	egenkapitalen	fra	at	udgøre	75,47	%	af	

den	 samlede	 kapitalstruktur,	 til	 blot	 at	 udgøre	 44,33	%	 efter	 implementeringen,	men	 de	 netto	

finansielle	 forpligtelser	 ændres	 fra	 at	 udgøre	 24,53	 %	 til	 at	 udgøre	 55,67	 %.	 Der	 sker	 altså	 et	

markant	skifte	i	SAS’	kapitalstruktur.	 

 

Effekterne	i	balance	går	endvidere	også	ind	og	påvirker	SAS’	lånerente.	Som	det	fremgår	af	figuren	

nedenfor,	ændres	lånerente	fra	6,1649	%	til	10,7201	%.	Dette	samt	ændringen	i	kapitalstrukturen	

medfører	en	samlede	påvirkning	på	WACC	fra	8,3329	%	til	8,8515	%.	 

	
Figur	35	-	WACC	IAS	17	vs.	IFRS	16	-	Egen	tilvirkning 

4.2.4. Effekt	på	værdiansættelsen	

Vi	 har	 i	 de	 ovenstående	 afsnit	 gennemgået	 effekten	 ved	 implementering	 af	 IFRS	 16	 på	 hhv.	

balance,	 resultatopgørelse	og	WACC.	Ændringerne	ved	 implementeringen	af	 IFRS	16	vil	 have	en	

påvirkning	 på	 værdiansættelsen	 af	 SAS	 ud	 fra	 en	 DCF	model.	 Som	 det	 fremgår	 i	 nedenstående	

figur	estimeres	nutidsværdien	af	enterprise	value	til	at	stige	fra	6.527	mio.	SEK	til	34.282	mio.	SEK,	

hvilket	 er	 en	 stigning	 på	 27.755	 mio.	 SEK	 og	 en	 forøgelse	 på	 425	 %.	 Dette	 skyldes,	 at	

nutidsværdierne	 fra	 hhv.	 budget-	 og	 terminalperiode	 begge	 er	 steget	markant	 pga.	 stigninger	 i	

NOPAT	 og	 den	 investerede	 kapital,	 hvilket	medfører	 at	 det	 fremtidige	 cash	 flow	 også	 påvirkes.	

Endvidere	er	WACC	steget,	hvilket	betyder,	at	det	fremtidige	cash	flow	er	blevet	diskonteret	med	

en	større	faktor.	Overordnet	set,	betyder	af	implementeringen	af	IFRS	16	betyder,	at	aktiekursen	

stiger	fra	14,87	SEK	til	84,56	SEK.	Den	fulde	DCF	model,	efter	IFRS	16	er	implementeret,	fremgår	af	

bilag	 13.	 Ændringerne	 medfører	 altså	 en	 kursændring	 på	 69,78	 SEK.	 Det	 skal	 understreges,	 at	

forudsætningerne	i	budget-	og	terminalperiode	er	uændrede. 
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Figur	36	-	DCF	IAS	17	vs.	IFRS	16	-	Egen	tilvirkning 

5. Perspektivering	til	andre	brancher	
Vi	har	valgt	at	perspektivere	til	medicinalbranchen	hvor	vi	tager	udgangspunkt	i	Novo	Nordisk	A/S	

og	 til	 logostikbranchen	hvor	vi	 tager	udgangspunkt	 i	DSV	A/S.	Valget	af	netop	disse	 to	brancher	

skyldes,	 først	 og	 fremmest	 at	 de	 er	 vidt	 forskellige	 fra	 hinanden,	 hvad	 angår	 kundegruppen,	

markedet	 deres	 forretningsgang	 samt	 deres	 omfang	 af	 leasing.	 Selve	 valget	 af	 virksomhederne	

skyldes,	at	de	er	nogle	af	de	største	aktører	 i	deres	 respektive	brancher,	og	derfor	må	det	også	

antages	at	have	et	højt	aktivitetsniveau.	Da	det	er	 i	vores	 interesse,	at	måle	effekten	af	 IFRS	16,	

der	som	tidligere	nævnt,	vil	påvirke	deres	regnskaber	og	værdiansættelse,	vil	disse	virksomheder	

være	 passende	 til	 at	 belyse	 vores	 problemstilling.	 Endvidere	 er	 virksomhederne	 børsnoteret	 på	

den	danske	fondsbørs,	hvorfor	det	vurderes,	at	det	vil	være	relativt	nemmere	at	tilgå	information.		

5.1. Medicinalbranchen	–	Novo	Nordisk	A/S	

5.1.1. Introduktion	til	Novo	Nordisk	

Novo	tager	sin	begyndelse	i	1923,	da	Nordisk	Insulinlaboratorium	blev	grundlagt	af	August	Krogh.	

Som	nogen	af	de	første	begyndte	de	at	behandle	diabetes	patienter	ved	hjælp	af	 insulinekstrakt	

udvundet	 fra	 oksebugspytkirtlen146.	 Et	 år	 senere	 i	 1923	 kom	maskinmester	 Harald	 Pedersen	 til	

Nordisk	 Insulinlaboratorium,	 hvor	 hans	 primære	 opgave	 var	 at	 fremstille	 maskiner	 til	

produktionen.	Harald	Pedersen	valgte	dog	senere	i	1924	at	forlade	virksomheden	og	efterfølgende	

grundlægge	sin	egen	konkurrerende	virksomhed,	Novo	Terapeutisk	Laboratorium.		

I	 de	 mange	 efterfølgende	 år	 ekspanderede	 begge	 virksomheder	 i	 stor	 grad,	 og	 de	 fik	 begge	

etableret	 hver	 deres	 forskningsafdeling	 og	 konkurrerede	 i	 at	 blive	 den	 største	 inden	 for	

behandlingen	 af	 diabetes.	 Senere	 begyndte	 virksomhederne	 at	 udvide	 deres	 produktportefølje,	

foruden	insulin,	og	fokusere	på	andre	forretningsområder	end	blot	insulin.		

																																																								
146	http://www.novonordisk.dk/		
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Novo	 begyndte	 fx	 at	 udvikle	 enzymer,	 mens	 Nordisk	 fokuserede	 på	 behandlingen	 af	

blødersygdomme	og	vækstforstyrrelser.	De	to	virksomheder	fusionerer	 i	1989,	og	bliver	til	Novo	

Nordisk	A/S.	 I	 år	 2000	 splittede	man	 virksomheden	op,	 og	 dannede	 tre	 selvstændige	 selskaber,	

som	vi	kender	den	i	dag:	

- Novo	Nordisk	A/S	der	producerer	insulin	og	andre	lægemidler	

- Novozymes	A/S	der	producerer	enzymer	

- Novo	A/S	som	agerer	som	ejer-	og	holdingselskab	for	Novo	Nordisk	og	Novozymes.		

5.1.2. Forretningsområder	

Hovedsageligt	 kan	 Novos	 forretning	 deles	 op	 i	 to	 overordnet	 kategorier,	 nemlig	 diabetes	 og	

biopharmaceuticals.	 Langt	 størstedelen	 af	 Novo	 forretning	 foregår	 inden	 for	 behandling	 af	

diabetes.		

5.1.2.1. Diabetes	

Behandlingen	af	type	2	diabetes	behandles	forskelligt,	alt	efter	hvor	progressiv	ens	diagnose	er.	I	

alt	 er	 der	 tre	 stadier,	 inden	man	må	 benytte	 insulin.	 I	 første	 stadie	 forsøger	man	 at	 stabilisere	

blodsukkeret	ved	leve	et	sundere	liv	ved	at	spise	sundere	og	dyrke	motion,	hvilket	i	nogle	tilfælde	

kan	være	nok.	Er	man	nået	til	det	punkt,	hvor	en	livsstilsændring	lige	akkurat	ikke	er	nok,	begynder	

man	at	tage	OAD’er,147	som	er	piller,	der	er	med	til	at	stabilisere	blodsukkeret.	Man	starter	med	

OAD’erne	pga.	deres	nemhed.	Novo	har	ingen	patenter	på	OAD’er,	og	er	derfor	ikke	aktuel	på	det	

marked.	I	næste	stadie	sker	behandling	med	GLP-1.	Det	er	her,	Novo	har	produktet	Victoza,	mens	

andre	GLP-1	produkter	er	under	udvikling.148	Over	tid	er	behandling	med	GLP-1	ikke	nok,	og	man	

går	 derfor	 over	 til	 insulin.149	 Diabetes	 forretningen	 står	 for	 næsten	 80	 %	 af	 Novo	 totale	

omsætning.		

5.1.2.2. Biopharmaceuticals	

Inden	 for	 biopharmaceuticals	 beskæftiger	 Novo	 sig	 på	 tre	 områder:	 blødningsbehandling,	

væksthormonsforstyrrelser	og	behandling	af	kvinder	i	overgangsalderen.		

Mennesker	der	 lider	af	blødersygdomme	mangler	de	proteiner,	 som	gør	at	blodet	 størkner,	når	

det	kommer	i	kontakt	med	ilt.		

																																																								
147	OAD	står	for	”Oral	Administrative	Drug”		
148	Novo	Nordisk	Årsrapport	2016,	s.	16-17	
149	Novo	Nordisk	Investor	Presentation	2016:	s.	39	
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Novo	har	med	deres	produkt	NovoSeven	udviklet	et	effektivt	lægemiddel,	der	hjælper	blodet	med	

at	 koagulere.150	 Derudover	 beskæftiger	 de	 sig	 med	 behandling	 af	 personer	 med	

hormonforstyrrelser	og	vækstproblemer.	Det	er	kroppens	naturlige	væksthormon,	der	får	kroppen	

til	 at	 vokse,	 og	 er	med	 til	 at	 bestemme	 vores	 højde	 og	 drøjde.	 Det	 er	 imidlertid	 ikke	 alle,	 der	

producerer	nok	af	disse	hormoner	selv,	hvorfor	dem	der	 lider	af	hormonforstyrrelser	oplever,	at	

kroppen	ikke	selv	udvikler	nok	naturlige	væksthormoner.151	

Slutteligt	hjælper	Novo	til	behandling	af	de	syntomer,	der	er	forbundet	med	overgangsalderen	hos	

kvinder.	Novo	har	udviklet	et	hormonpræparat,	der	lindrer	disse	syntomer.	Behandlingen	består	af	

østrogen	og	progesteron	tilskud	i	små	mængder.152	Samlet	udgør	biopharmaceuticals	20	%	af	den	

totale	omsætning.		

5.1.3. SWOT	

S.W.O.T.	Analysis	
Strengths:	

• Markedsleder	inden	for	insulin		
• Stærk	produktportefølje	inden	for	specielt	

insulin	
• Effektiv	produktudvikling	
• Stærk	brand	
• Stor	erfaring	og	knowhow	
• Unik	forretningsfilosofi	i	form	af	Novo	

Nordisk	Way	
• Ikke	konjektur	følsom	

	

Weaknesses:	
• Højere	lønninger	i	Danmark	
• Tidskrævende	proces	og	omkostningstungt	at	

udvikle	medicin	
• Afhængig	af	patenter	
• Mindre	spredning	af	produkt	ift.	

Konkurrenter	
• Er	ikke	på	markedet	for	OAD’er	

Opportunities:	
• Fedmeepidemi	
• Øget	velstand	i	ulandene	
• Øget	befolkningsvækst	

Threats:	
• Patentkrænkelser	og	–	udløb		
• Politiske	tiltag	(sundhedsreform)	
• Intensiv	konkurrence	(first	mover)	
• Øget	fokus	på	sundhed	

	

Styrker	

Novo	har	været	god	til	at	udvikle	nye	og	innovative	produkter	inden	for	insulin.	De	har	været	gode	

til	at	tænke	”ud	af	boksen”	hvilket	har	medført,	at	deres	produkter	i	stor	grad	rammer	markedet	

før	konkurrenternes	produkter,	samt	at	de	er	af	bedre	kvalitet.	Det	har	været	med	til	at	sikre	dem	

deres	nuværende	position	som	markedsleder	på	markedet	for	insulin.		

																																																								
150	http://www.novonordisk.dk/	
151	http://www.novonordisk.dk/	
152	http://www.novonordisk.dk/		
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Det	 har	 endvidere	 været	med	 til	 at	 givet	 dem	en	meget	 stærk	 produktportefølje	 som	 spænder	

bredt	 inden	 for	 diabetes.	 Novo	 har,	 i	 modsætning	 til	 deres	 konkurrenter,	 flere	 forskellige	

produkter	 inden	GLP-1,	human	 insulin	og	moderne	 insulin,	mens	både	Eli	Lilly	og	Sanofi	har	kun	

ganske	få	produkter	inden	for	moderne	insulin.		

	

Medicinalbranchen	er	endvidere	en	branche,	der	er	kendt	 for	at	være	videnstung	og	kræve	stor	

knowhow,	hvilket	skal	opbygges	over	mange	år.	Novo	har	som	bekendt	eksisteret	siden	1922,	og	

har	gennem	deres	næsten	100	år	lange	historie,	opbygget	en	kæmpe	mængde	viden	og	knowhow	

omkring	diabetes	behandling,	der	er	hjælper	dem	med	at	stå	stærkt.153			

Udover	deres	lange	historie,	har	Novo	også	en	udviklet	en	unik	forretningsfilosofi,	som	de	kalder	

”The	Novo	Nordisk	Way”,154	samt	en	meget	stærk	CSR	politik	der	betyder,	at	de	opererer	efter	en	

tredobbelt	bundlinje.155	Kort	fortalt	betyder	det,	at	det	 ikke	kun	er	det	finansielle	der	er	 i	 fokus,	

men	i	lige	så	stor	grad	det	sociale	og	miljømæssige.	The	Novo	Nordisk	Way	er	Novos	”10	bud”	der	

understøtter	deres	 strategi,	 samt	 sætter	 standarden	 for	hvordan	medarbejderne	mv.	 skal	 agere	

sig.	Som	følge	af	både	The	Novo	Nordisk	Way,	samt	deres	CSR	politik	har	Novo	opbygget	et	meget	

stærkt	brand	gennem	tiden.	

Derudover	er	medicinalbranchen	heller	 ikke	en	særlig	konjunkturfølsom	branche,	da	behovet	for	

medicin	ikke	forsvinder,	selvom	der	er	krise	og	lavkonjunktur.	Det	er	en	klar	fordel	for	Novo,	da	en	

evt.	 fremtidig	 recession	 ikke	 vurderes	 at	 påvirke	 Novo	 i	 samme	 grad	 som	 mere	

konjunkturfølsomme	virksomheder,	som	fx	SAS.		

	

Svagheder	

Novo	 har	 deres	 hovedsæde,	 samt	 store	 dele	 af	 deres	 R&D	 i	 Danmark.	 Det	 betyder	 at	 de	 er	

underlagt,	at	betale	deres	medarbejdere	og	forskere	højere	lønninger	der	er	konkurrencedygtige	

med	 danske	 standard,	 end	 hvis	 de	 havde	 outsourcede	 deres	 R&D	 til	 andre	 lande	med	 billigere	

arbejdskraft.			

	

																																																								
153	http://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/novo-nordisk-history.html	
154	Novo	Nordisk	årsrapport	2016,	s.	18-19	
155	Novo	Nordisk	årsrapport	2016,	s.	5	
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Udviklingen	 af	 nye	 medikamenter	 er	 en	 meget	 langvarig	 proces.	 En	 typisk	 tidslinje	 fra	 man	

begynder	at	udvikle	et	nyt	produkt,	og	til	man	kan	sælge	det,	strækker	sig	over	ca.	10-12	år,	og	

koster	 i	omegnen	af	7	mia.	DKK.	Det	skyldes	det	skal	 igennem	en	masse	grundforskning	og	flere	

forsøg	inden	det	kan	godkendes	af	myndighederne	på	det	marked,	man	ønsker	at	sælge	det	i.156	

Dertil	 skal	 der	 ansøges	 patent	 på	 det	 gældende	 marked.	 Hvis	 der	 ikke	 kan	 opnås	 patent	 eller	

produktet	ikke	kan	godkendes,	kan	det	medføre	tab.	

	

I	 modsætning	 til	 Eli	 Lilly	 og	 Sanofi	 beskæftiger	 Novo	 sig	 hovedsageligt	 kun	 med	 behandling	 af	

diabetes,	og	 lidt	med	andre	biofarmaceutiske	produkter.	Novos	produktportefølje	er	derfor	 ikke	

særlig	spredt,	og	risikoen	er	bundet	op	på	meget	få	forretningsområder.			

Novo	beskæftiger	sig	heller	ikke	med	OAD’er,	som	benyttes	til	behandling	af	diabetes	i	de	tidlige	

stadier,	inden	man	begynder	at	tage	insulin.	De	går	derfor	glip	at	et	kæmpe	potentielt	marked,	der	

i	2016	i	udgjorde	ca.	150	mia.	DKK.157	

	

Muligheder	

Mange	 lande,	 herunder	 Danmark	 og	 specielt	 USA,	 kæmper	 med	 et	 fedmeproblem.	 Fedme	 og	

overvægt	øger	risikoen	for	livsstilssygdomme	som	fx	diabetes.	Det	er	anslået,	at	der	i	2017	er	422	

mio.	på	verdensplan,	der	 lider	af	diabetes,	mens	600	mio.	er	decideret	fede.158	Frem	mod	2035,	

forventes	det	at	yderligere	205	millioner	på	verdensplan	vil	blive	ramt	af	diabetes.159	

Vi	bliver	derudover	flere	og	flere	mennesker	på	denne	jord.	Det	er	anslået	vi	 i	2030	vil	være	8,5	

mia.	mennesker.	Derudover	bliver	ulandene	mere	velstående,	og	får	råd	til	at	købe	nyere	insulin.	

Det	skaber	i	fremtiden	en	mulighed	for	at	forstørre	kundegruppe	for	Novo.		

	

Trusler	

Et	patent	varer	typisk	kun	et	givet	antal	år.	Når	Novos	patent	udløber,	åbner	det	op	for	at	andre	

virksomheder	kan	kopiere	deres	produkt,	og	sælge	en	kopi	af	det.	Derudover	er	der	en	trussel	for	

at	 de	 helt	 små	 selskaber	 i	 Indien	 og	 Kina	 decideret	 krænker	 patentet	 og	 kopiere	 medicinen	

alligevel.	
																																																								
156	http://www.menneskerogmedicin.dk/udvikling-af-medicin/et-laegemiddel-bliver-til		
157	Novo	Nordisk	Invester	Presentation	2016:	s.	30	
158	http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/		
159	http://who.int/diabetes/en/	
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Det	 amerikanske	 marked	 er	 uden	 tvivl	 det	 største	 og	 vigtigste	 marked	 for	 Novo.	 Der	 har	 den	

seneste	tid	været	megen	diskussion,	omkring	priserne	på	medicin	fra	bl.a.	Bernie	Sanders	og	til	en	

hvis	 grad	 Trump.	 En	 politisk	 indblanding	 kan,	 medfører	 et	 højere	 prispres	 på	 det	 amerikanske	

marked,	som	kan	presse	Novo	yderligere.160		

	

På	markedet	for	insulin,	er	der	foruden	Novo,	Sanofi	og	Eli	Lilly.	Markedet	har	samlet	størrelse	på	

ca.	241	mia.	DKK,	hvoraf	moderne	insulin	udgør	ca.	216	mia.	DKK.161	Det	handler	i	stor	grad	om	at	

komme	først	med	en	ny	generation	af	insulin,	for	at	vinde	markedsandele.	Bliver	næste	generation	

af	produkter	forsinket,	kan	det	koste	dyrt	i	form	af	tabt	omsætning.	

Dertil	vil	et	øget	fokus	på	at	 leve	og	spise	sund,	også	en	trussel	for	Novo.	Jo	sundere	vi	 lever,	 jo	

færre	vil	fremover	rammes	af	diabetes.	

5.1.4. Regnskabsanalyse	

5.1.4.1. Reformulering	

5.1.4.1.1. Resultatopgørelse	

Vi	har	i	reformulering	af	Novos	resultatopgørelse	korrigeret	for	afskrivninger.	Virksomheden	har	i	

sin	 årsrapport	 valgt	 at	 henføre	 sine	 afskrivninger	 i	 de	 forskellige	 artsopdelte	 aktiviteter.	 For	 at	

danne	et	mere	retvisende	billede	af	virksomhedens	aktiviteter	og	nøgletal	har	vi	valgt	at	korrigere	

for	afskrivninger.	Dette	gøres	ved	at	subtraktere	afskrivninger	i	aktiviteterne	og	summere	dem	alle	

i	en	afskrivningspost.	Afslutningsvis	har	vi	 foretaget	korrektioner	for	aktiviteter	relateret	til	NNIT	

A/S.	Virksomheden	 frasolgt	 sine	andele	 i	NNIT	A/S	 i	 forået	2015,	hvilket	har	bidraget	positivt	 til	

årets	 resultat.	 Da	 Novo	 ikke	 lever	 af	 at	 sælge	 virksomheder,	 er	 denne	 hændelse	 vurderet	 som	

værende	 et	 engangstilfælde,	 og	 regnes	 ikke	 med	 at	 være	 tilbagevendende.	 Det	 er	 derfor	

kategoriseret	som	en	’særlig	post’.	Korrektionen	er	foretaget	ved	at	placere	denne	aktivitet	under	

ikke-kerneaktivitet.	Hele	reformuleringen	af	Novos	resultatopgørelse,	fremgår	af	bilag	14.	

	

																																																								
160	TV2	Nyhederne	-	Dansk	topdirektør	holder	godt	øje	med	Trump	på	Twitter	
161	Novo	Nordisk	Investor	Presentation	2016,	s.	44	



Side	94	af	170	
	

5.1.4.1.2. Balance	

Vi	 har	 i	 reformuleringen	 af	 balancen	 korrigeret	 for	 posten	 let	 omsættelige	 værdipapirer.	Denne	

post	 kan	 afhændes	 inden	 for	 et	 kortfristet	 interval	 og	 forventes	 at	 frigøre	 likviditet,	 der	 kan	

anvendes	 til	 enten	 at	 reducere	 virksomhedens	 rentebærende	 gæld	 eller	 forøge	 virksomhedens	

likvidide	reserver.	Vi	har	foretaget	denne	korrektion	ved	at	kategorisere	posten	som	et	finansielt	

aktiv.	Novo	har	 i	deres	årsregnskab	ikke	oplyst,	hvordan	den	likvide	beholdning	er	fordelt.	Deres	

likvide	 beholdning	 i	 analyseperioden	 har	 været	 mellem	 12	 %	 og	 16	 %.	 Novo	 beskriver	 i	 sin	

finansielle	risiko	at	 likvide	beholdninger	placeres	i	kreditværdige	med	relativ	kortfristet	varighed,	

hvorfor	Novo	likvide	beholdning	vurderes	at	være	overskydende	likviditet	og	derfor	kategoriseres	

som	et	finansielt	aktiv.	På	baggrund	af	den	likvide	beholdnings	størrelse	og	dens	anvendelse	har	vi	

valgt	at	anvende	0,5	%	som	driftsaktiv.	Hele	den	reformuleret	balance	fremgår	af	bilag	15.	

5.1.4.2. Leasing	situation	

5.1.4.2.1. Aktiver	

Novos	 reformulerede	 operationelle	 aktiver	 opgøres	 til	 76.870	 mio.	 DKK	 i	 2016.	 Her	 opgøres	

langfristede	operationelle	aktiver	til	at	være	37.733	mio.	DKK,	hvilket	er	svarer	til	49,13	%	af	den	

samlede	 aktivsum.162	 Der	 noteres,	 at	 størstedelen	 af	 værdien	 i	 denne	 aktivgruppes	 relateres	 til	

materielle	aktiver	og	heri	 land	og	bygninger.163	Virksomhedens	kortfristede	operationelle	aktiver	

opgøres	 til	 39.097	mio.	 DKK,	 hvoraf	 størstedelen	 relaterer	 sig	 til	 debitor.	 De	 finansielle	 aktiver	

opgøres	 til	 at	 være	 20.669	 mio.	 DKK	 i	 2016,	 hvoraf	 størstedelen	 er	 relateret	 til	 den	 likvide	

beholdning	på	18.131	mio.	DKK.		

5.1.4.2.2. Operationel	leasing	

Endvidere	opgøres	det	 i	 at	Novo	 i	 2016	har	operationelle	 leasingkontrakter	 for	7.301	mio.	DKK.	

Det	udgør	blot	9,5	%	af	den	samlede	aktivsum.	Novo	oplyser	ikke	i	deres	årsrapport,	hvordan	de	

operationelle	leasingkontrakter	er	fordelt.	Vi	har	derfor	antaget	at	fordelingen	i	de	operationelle	

leasingkontrakter	 er	 tilsvarende,	 de	 forskellige	 aktivgruppers	 vægtede	 andel	 i	 balancen.	 Det	

fremgår	af	bilag	21.	Der	observeres	herefter,	at	størstedelen	af	de	operationelle	leasingkontrakter	

relaterer	sig	til	leasing	af	grunde	og	bygning,	og	aktiver	anvendt	til	konstruktion.		

																																																								
162	Jf.	Novo	Nordisk	reformuleret	balance,	der	fremgår	af	bilag	13	
163	Novo	Nordisk,	årsrapport	2016	s.76	
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Novo	har	for	2016	 indregnet	 leasingomkostninger	på	1.513	mio.	DKK,	som	relaterer	til	køretøjer	

og	kontorinventar.164	Den	kapitaliserede	værdi	 for	de	operationelle	aktiver	estimeres	 til	at	være	

2.216	mio.	DKK,	hvilket	udgør	2,88	%	af	den	samlede	operationel	aktivsum.	

5.1.4.2.3. Finansiel	leasing	

Novo	har	ikke	oplyst	omkring	nogen	finansiel	leasing	i	regnskabet	for	2016.165	

5.1.4.3. Rentabilitetsanalyse	

5.1.4.3.1. Economic	Value	Added	

Udviklingen	 i	 ROIC	 har	 været	 positivt,	 dog	meget	 svingende	 omkring	middelværdi	 på	 108,74%,	

hvor	den	største	ROIC	niveau	var	i	2015	på	145,54	%,	og	hvor	i	2016	på	126,63	%.	Det	kan	derfor	

antydes,	at	Novo	har	haft	en	relativ	sund	forretning	og	genereret	et	fornuftig	afkast	herfra.	Som	

der	 også	 ses	 i	 bilag	 16,	 som	 afbilleder	 hele	 rentabilitetsanalysen,	 har	 ROIC	 i	 perioden	 været	

væsentlig	højere	end	WACC,	og	herved	har	forretningen	været	værdiskabende	for	virksomheden.	

5.1.4.3.1.1. Return	on	Invested	Capital	

NOPAT	har	ligget	relativt	stabilt	fra	2012-2014	med	en	middelværdi	på	29,08	%,	men	var	i	2015	på	

40,15	 %.	 Dette	 skyldes	 hovedsageligt	 virksomhedens	 bruttoindtjening,	 som	 bidrager	 til	 denne	

udvikling.	Niveauet	var	lidt	mindre	i	2016	på	33,55	%.	Endvidere	ses	der	også,	at	den	investerede	

kapital	har	vokset	i	takt	med,	at	bruttoomsætningen	også	er	steget.	Det	kan	derfor	antages,	at	de	

har	været	gode	til	at	tilpasse	deres	aktiviteter	til	indtjeningen.	

5.1.4.3.1.2. Overskudsgrad	

Som	 nævnt	 i	 ovenstående	 afsnit	 har	 bruttoomsætningen	 været	 relativ	 fornuftig.	 Dette	 er	 også	

årsagen,	 til	 at	 overskudsgraden	 har	 været	 relativ	 positiv,	 hvor	 den	 i	 perioden	 har	 ligget	 relativt	

stabilt	omkring	middelværdi	med	undtagelse	 i	2015,	hvor	overskudsgraden	var	væsentlig	højere	

end	de	øvrige	år	i	perioden.	Går	vi	et	skridt	længere	ned	i	DuPont	analysen	observeres	det,	at	alle	

aktiviteter	 marginer	 er	 relative	 stabile	 i	 forhold	 til	 Indtjeningen.	 Dog	 kan	 der	 observeres,	 at	

virksomheden	har	effektiviseret	sin	aktivitet	i	og	med,	at	EBITDA	marginen	er	steget.	Men	det	der	

skaber	afvigelsen	i	2015,	kan	skyldes	niveauet	for	den	effektive	skat.		

	

																																																								
164	Novo	Nordisk,	årsrapport	2016,	s.93	
165	Novo	Nordisk,	årsrapport	2016,	s.93	
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Forklaringen	ligger	i,	at	den	effektive	skat	i	2015	har	været	stærk	påvirket	af	virksomhedens	store	

finansielle	 omkostninger,	 og	herved	også	opnået	 en	 relativ	 stor	 skatteskjold.	 Endvidere	har	den	

positive	NOPAT	også	aktiviteter	 i	 ikke-kerne	aktiviteter,	hvor	Novo	 i	2015	frasolgte	NNIT	A/S,	og	

herved	fik	genereret	en	positiv	pengestrøm.	

5.1.4.3.1.2.1. Aktivernes	omsætningshastighed	

Som	 i	 tilfældet	med	rentabilitet	af	virksomhedens	”overskudsgrad”	så	ses	det	også,	at	Novo	har	

været	gode	til	at	tilpasse	den	investeret	kapital	til	aktivitetsniveauet.	Omsætningshastigheden	er	

steget,	hvilket	betyder,	at	der	er	investeret	færre	kapital	til	at	generere	omsætningen.	Foretages	

der	 en	 dybere	 analyse	 af	 dette	 nøgletal	 ses	 det	 at,	 de	 operationelle	 forpligtelser	 er	 mere	 end	

fordoblet	 i	 perioden,	 hvor	 de	 operationelle	 aktiver	 ”kun”	 er	 vokset	 halvanden	 gang.	 Dette	

indikerer,	 at	 Novo	 har	 ladet	 sine	 interessenter	 finansiere	 for	 virksomhedens	 drift,	 hvorfor	

virksomhedens	ejer	 ikke	har	 samme	behov	 som	 tidligere	 til	 at	 investere	 i	 virksomheden,	hvilket	

forklarer	den	stigende	omsætningshastigheden.	

5.1.5. Kapitalomkostninger,	WACC	

Ligesom	 med	 SAS	 skal	 WACC	 beregnes,	 og	 fremgangsmåden	 er	 den	 samme.	 Dog	 skal	 den	

’klassiske’	WACC	 formel	ændres	 en	 smule,	 så	 den	 passer	 til	 Novo.	Normalt	 har	 en	 virksomhed,	

positive	netto	finansielle	 forpligtelser	 (NFF),	men	 i	 tilfældet	med	Novo	er	det	 lidt	anderledes,	da	

deres	netto	finansielle	forpligtelser	er	negative,	hvilket	antyder,	at	de	i	stedet	har	netto	finansielle	

aktiver	(NFA).	WACC	skal	derfor	omskrives	til	at	benytte	NFA	fremfor	NFF.	Derudover	er	det	heller	

ikke	 lånerenten	på	gælden,	der	skal	benyttes,	men	derimod	et	estimeret	afkast	på	de	finansielle	

aktiver.	Derfor	erstattes	rd,	med	rfa.	Den	ændrede	WACC	ser	derfor	således	ud:	

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝑉_
𝑉 ab

∗ 𝑟7 −
𝑉 cb

𝑉 ab
∗ 𝑟dB ∗ (1 − 𝑇)	

Den	 ændrede	 formel	 viser,	 at	 kapitalomkostningerne	 nu	 er	 et	 vægtet	 gennemsnit	 af	 ejernes	

afkastkrav,	fratrukket	et	vægtet	afkastkrav	af	de	finansielle	aktiver.		
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5.1.5.1. Kapitalstruktur	

Kursen	er	fundet	ved	at	kigge	på	lukkekursen	for	Novo	på	OMX	Nasdaq	Copenhagen	d.	15.	februar	

2017,	 hvor	 Novo	 lukkede	 dagen	med	 en	 kurs	 på	 241,5	 DKK.166	 Det	 giver	 en	 kapitalstruktur	 på	

102,58	%	 til	 egenkapitalen,	 og	 -2,58	%	 til	 fremmekapitalen.	 Kapitalstrukturen	 pr.	 d.	 15.	 februar	

2017	 er	 afbilledet	 nedenfor.	 At	 andelen	 af	 fremmedkapital	 er	 negativ,	 skyldes	 at	 Novo	 har	

negative	netto	finansielle	forpligtelser.			

	
Figur	37	-	Kapitalstruktur	af	Novo	-	Egen	tilvirkning	

5.1.5.2. Ejernes	afkastkrav	

Vi	 kender	 allerede	 det	 meste	 der	 skal	 bruges	 for	 at	 estimere	 ejernes	 afkastkrav,	 fra	 vores	

gennemgang	af	SAS.	Den	risikofrie	rente	er	på	2,27%,	jf.	afsnit	3.4.2.2.	mens	MRP	blev	estimeret	til	

5,25,	 jf.	 afsnit	 3.4.2.3.	 For	 at	 fastslå	 Novo	 beta	 har	 vi,	 ligesom	 med	 SAS,	 udført	 en	

regressionsanalyse	ud	fra	flere	scenarier.	Ved	at	udføre	flere	regressionsanalyser,	på	Novos	beta	

værdi,	 viste	 det	 sig	 at	 ugentlige	 observationer	 over	 en	 3-årig	 periode	 havde	 det	 højeste	 R2	 på	

0,167,	hvilket	medførte	et	beta	på	0,869	for	Novo.167	Ejernes	afkastkrav	kan	derfor	fastsættes	til:	

𝑟7 = 2,27	% + 0,869 ∗ 5,25	% = 6,831	%	

5.1.5.3. Afkast	på	Finansielle	aktiver	

For	 Novo	 indeholder	 de	 finansielle	 forpligtelser	 andre	 poster	 end	 blot	 gæld,	 hvilket	 kan	

vanskeliggøre	at	fastslå,	hvor	store	forpligtelser	der	er	i	fremtiden.	Der	tages	derfor	udgangspunkt	

i	 den	 effektive	 rente	 på	 de	 danske	 realkreditobligationer	Novo	 har.	 	 De	 finansielle	 aktiver	 har	 i	

perioden	 2012-2016	 bestået	 af	 blandet	 andet	 denne	 type	 realkreditobligationerne	 med	 en	

kreditvurdering	på	AAA.	Den	effektive	 rente	 var	 i	 2012	på	 0,74	%168,	 0,41	%	 i	 2013169,	 0,35	%	 i	

2014170,	 -0,1	 %	 i	 2015171	 og	 -0,05	 %	 i	 2016172.	 Det	 viser	 en	 klar	 nedadgående	 tendens	 i	 den	

effektive	rente,	hvor	Novo	faktisk	i	2015	0g	2016	effektivt	taber	penge	på	dem.		

																																																								
166	www.euroinvestor.dk/novonordisk	 	
167	Se	bilag	19	for	data	fra	regressionsanalyserne	for	Novo	
168	Novo	Nordisk	Årsrapport	2012:	s.	82	
169	Novo	Nordisk	Årsrapport	2013:	s.	80	
170	Novo	Nordisk	Årsrapport	2014:	s.	82	
171	Novo	Nordisk	Årsrapport	2015:	s.	82	
172	Novo	Nordisk	Årsrapport	2016:	s.	82	

Antal	aktier	(mio.) Aktiepris	pr.	15/02-17 Market	cap	(mio.	DKK) Kapitalstruktur
Markedsværdi	af	egenkapital 																								2.550,00	 241,50																											 615.825,00																				 102,58%
Netto	finansielle	forpligtelser -15.465,23																					 -2,58%
Total 600.359,77																				 100,00%



Side	98	af	170	
	

Ikke	desto	mindre	kan	vi	bruge	dette	til	at	bestemme	afkastet	til	de	finansielle	aktiver.	Ved	at	tage	

et	simpelt	gennemsnit	af	den	effektive	rente	i	årene	2012-2016,	giver	det	et	afkast	på	0,27	%.173	

De	 0,27	%	 afspejler	 gennemsnittet	 over	 de	 seneste	 fem	 år,	 hvilket	 passer	meget	 godt	 sammen	

med	de	utroligt	lave	renter,	man	ser	i	dag.	Da	vi	ønsker	at	fastslå	et	afkast,	der	afspejler	hele	vores	

budgetperiode,	vurderes	afkastet	for	de	finansielle	aktiver	at	være	højere,	under	den	forventning	

om	at	renterne	stiger	igen	i	fremtiden.	Det	skal	dog	nævnes	at	pga.	en	så	lille	relativ	andel	af	NFA,	

har	en	afvigelse	i	afkastkravet,	hertil	på	0,5	%,	ikke	nogen	betydelig	indflydelse	på	WACC.	Afkastet	

fastsættes	til	1	%,	hvilket	således	er	det	afkast,	der	anvendes	til	udregningen	af	WACC	senere	hen	

og	ser	således	ud:	

VE		–	Markedsværdi	af	Egenkapital	 =	 615.825,0					

VNFA		–	Markedsværdi	af	NFA	 =	 16.411,1		

VNDA		–	Markedsværdi	for	Virksomheden	 =	 599.413,9	

RE		–	Ejernes	afkastkrav	 =	 6,831	%	

Rfa		–	De	finansielle	aktivers	afkastkrav	 =	 1	%	

Figur	38	-	Opsummering	til	WACC	for	Novo	

Det	giver	en	WACC	på	følgende:		

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
615.825
599.413,1 ∗ 6,831	% −

16.411,1
599.413,1 ∗ 1	% ∗ 1 − 22	% = 7,039	%	

5.1.6. Budgettering174	

5.1.6.1. Omsætningsvækst	

Novo	 er	 på	 nuværende	 tidspunkt	 stærkt	 påvirket	 af	 den	 politiske	 agenda,	 som	 foregår	 i	 USA.	

Virksomheden	 har	 selv	 nedjusteret	 sine	 forventninger	 på	 det	 nordamerikanske	marked,	 hvilket	

også	har	påvirket	 aktieprisen.	På	 trods	 af	denne	negative	påvirkning	påstår	 vi,	 at	Novo	 fortsat	 i	

fremtiden	vil	opleve	vækst.	Vi	har	 i	de	 første	 fire	år	af	budgetperioden	fastlagt	væksten	på	5	%,	

som	bør	afspejle	en	periode	med	en	entydigt	politisk	 agenda,	og	 fastlagt	 væksten	på	3	%	 i	 den	

resterende	budgetperiode.	I	terminalperioden	fastlægges	væksten	på	1	%.		

																																																								
173	(0,74	%	+	0,41	%	+	0,35	%	-	0,1	%	-	0,05	%)	/	5	=	0,27%	
174	Den	fulde	budgettering	for	Novo	fremgår	af	bilag	17	og	18	
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5.1.6.2. EBITDA	margin	

EBIT	 marginen	 fastsættes	 til	 42	 %	 i	 starten	 af	 budgetperioden,	 hvor	 den	 i	 slutningen	 af	

budgetperioden	 fastsættes	 til	 43	 %	 og	 44	 %	 i	 terminalperioden.	 Vi	 antager,	 at	 Novo	

forskningsprocesser	bliver	effektiviseret	i	 løbet	af	årene,	da	både	de	menneskelige	ressourcer	og	

den	teknologiske	udvikling	bidrager	til	en	positiv	udvikling,	og	reduktion	i	omkostninger.	

5.1.6.3. EBIT	margin	

EBIT	marginen	 fastsættes	 til	 at	 følge	 EBITDA	marginen	 relativt.	 Dette	 skyldes,	 at	 Novo	 kun	 har	

afskrivningsposten	over	EBIT	marginen.	Vi	påstår,	at	de	materielle	aktiver	ikke	oplever	en	signikant	

vækst	i	fremtiden,	hvorfor	det	anslås,	at	afskrivningsandelen	er	ca.	3	%	i	fremtiden.	

5.1.6.4. Kerneaktivitet,	efter	skat	margin	

Det	 antages,	 at	 denne	 margin	 kun	 bliver	 påvirket	 af	 skattesatsen	 og	 EBIT	 marginen.	 Novo	

finansielle	aktiviteter	har	været	meget	svingende	historiske	set,	og	det	samme	gælder	for	de	ikke-

kerne	aktiviteter	som	hovedsageligt	skyldes	hedging	initiativer.	På	trods	af	svingninger	har	vi	valgt	

at	fastsætte	både	finansielle	aktiviteter	og	andre	operationelle	aktiviteter	på	1	%	respektive,	da	vi	

antager,	 at	 udsvingene	 går	 ud	med	 hinanden	 i	 sidste	 ende.	 Herved	 er	 kerneaktivitet	 efter	 skat	

marginen	30	%	i	starten	af	budgetperioden,	og	herefter	32	%	i	slutningen-	og	terminalperioden.	

5.1.6.5. Investeret	kapital	

Der	observeres	i	rentabilitetsanalysen	at	den	investerede	kapital	har	været	voksende,	men	været	

relativt	stabilt	 i	 forhold	til	Nettoomsætningen.	Dog	skal	det	også	observeres,	at	de	operationelle	

forpligtelser	har	vokset	relativt	hurtigere	end	de	operationelle	aktiver.	Det	antydes	derfor	at	Novo	

prøver	at	diversificere	likviditetsrisikoen	grundet	usikkerheden	på	markederne,	og	herved	lade	en	

del	 af	 sine	 aktiviteter	 blive	 finansieret	 af	 eksterne	 interessenter.	 Vi	 har	 derfor	 fastlagt	 den	

investeret	kapital	på	23	%	i	starten	af	budgetperioden,	hvor	den	er	på	21	%	i	både	slutningen	af	

budget-	og	terminalperioden.		
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5.1.7. Endelig	værdi	af	Novo	

Den	 endelige	 værdiansættelse	 af	 Novos,	 estimerer	 enterprise	 value	 til	 at	 have	 en	 værdi	 på	

758.612	 mio.	 DKK.	 Her	 til	 lægges	 det	 netto	 finansielle	 aktiver,	 hvilket	 giver	 en	 værdi	 af	

egenkapitalen	på	775.023	mio.,	 hvilket	med	2.550	mio.	udestående	aktier	 giver	 en	aktiekurs	på	

303,93	DKK.175	Sammenholdt	med	den	faktiske	kurs	på	241,5	DKK	på	vores	skæringsdato,	vurderes	

det	at	aktien	er	undervurderet.	

5.1.8. Effekterne	af	IFRS	16	på	Novo	

Som	følge	af	implementering	af	IFRS	16	på	Novos	regnskaber	estimeres	Novos	enterprise	value	til	

at	stige	fra	758.612	mio.	DKK	til	778.134	mio.	DKK,	hvilket	er	en	nominel	stigning	på	19.522	mio.	

DKK,	svarende	til	en	relativ	forøgelse	på	3	%.	DCF	modellen	efter	IFRS	16,	fremgår	af	bilag	25,	og	

som	det	 fremgår	af	modellen	påvirkes	både	budget-	og	 terminalperioden	positivt	 efter	 IFRS	16.	

Aktiekursen	stiger	således	med	3,07	%	fra	303,93	kr.	til	313,28	kr.	Ser	man	endvidere	på	balancen,	

der	 fremgår	 det	 af	 bilag	 24,	 stiger	 denne	 med	 946	 mio.	 DKK.	 Da	 Novo	 har	 negative	 netto	

finansielle	forpligtelser,	vil	en	reducering	i	finansielle	aktiver	ikke	påvirke	WACC	direkte.	Afkastet	

til	fremmedkapital	er	uændret	på	1	%,	og	virksomhedens	kapitalstruktur	ændres	med	0,16	%,	som	

er	den	primære	årsag	til	påvirkningen	i	WACC.	WACC	ændres	minimalt	fra	7,0395	%	til	7,0271	%,	

altså	en	ændring	på	0,0123	procentpoint.		

	

Som	det	fremgår	af	det	af	resultatopgørelsen	efter	IFRS	16,	i	bilag	23,	forbedres	NOPAT	med	3,70	

%.	Under	IAS	17	var	NOPAT	37.507	mio.	DKK,	mens	den	stiger	til	38.879	mio.	DKK	under	IFRS	16,	

hvilket	svarer	 til	en	ændring	på	1.390	mio.	DKK.	Som	det	endvidere	 fremgår	af	bilag	23,	 skyldes	

den	positive	udvikling	i	NOPAT	delvis,	at	en	andel	af	leasingomkostninger	allokeres	som	finansielle	

omkostninger,	 hvilket	 resulterer	 i	 et	 forhøjet	 skatteskjold.	 Afskrivninger	 udgør	 kun	 25	 %	 af	

leasingomkostningerne,	 hvor	 de	 finansielle	 omkostninger	 udgør	 resten.	 Der	 observeres,	 at	 de	

finansielle	omkostninger	forøges	med	180	%.	

	

																																																								
175	Den	fulde	DCF	model	fremgår	af	bilag	20.	
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5.2. Logistikbranchen	–	DSV	A/S	

5.2.1. Introduktion	til	DSV	

DSV	blev	grundlagt	tilbage	i	1976,	da	10	uafhængige	vognmænd	blev	enige	om	at	sammenlægge	

deres	 forretninger.	Den	sammenbragte	forretning	blev	kaldt	”De	Sammensluttede	Vognmænd	af	

13-7	1976	A/S”,	hvorfra	navnet	DSV,	stammer	fra.		I	1987	bliver	DSV	noteret	på	den	københavnske	

fondsbørs,	 hvor	 den	 i	 dag	 er	 en	 af	 de	 største	 og	mest	 handlede	 aktier.	Med	mere	 end	 22.000	

ansatte	på	verdensplan	og	en	omsætning	på	over	50	mia.	DKK	årligt,	er	DSV	vokset	til	at	være	den	

fjerde	største	formidler	af	transport	og	logistiske	løsninger	på	verdensplan.	DSV	er	repræsenteret	i	

mere	 end	 80	 lande	 med	 eget	 brand,	 mens	 de	 dækker	 resten	 af	 verden	 ved	 hjælp	 fra	 deres	

samarbejdspartnere	og	agenter.		

Gennem	 tiden	 har	 DSV	 skabt	 meget	 vækst	 ved	 at	 opkøbe	 konkurrerende	 virksomheder	 og	

integrere	dem	i	deres	egen	forretning.	DSV	har	et	klart	mål	om	forsat	at	opkøbe	virksomheder,	så	

længe	 det	 skaber	 en	 værdi	 for	 dem.	 Da	 DSV	 startede	 tilbage	 i	 70’erne	 var	 deres	 primære	

forretning	 inden	 for	 vejtransport.	 De	 beskæftigede	 sig	 slet	 ikke	 med	 luft-	 og	 søtransport.	

Virksomhedsopkøbene	 har	 gennem	 tiden	 derfor	 først	 og	 fremmest	 haft	 fokus	 på,	 at	 skulle	

ekspandere	DSV	geografisk,	men	også	udvide	deres	forretning	til	i	større	grad,	at	omfatte	luft-	og	

søtransport.176	Det	seneste	opkøb	skete	 i	2015,	da	DSV	købte	UTi	Wordwide	Inc.,	der	var	store	 i	

Nordamerika	og	Afrika.177	

5.2.2. Forretningsområder	

DSV	beskæftiger	sig	inden	for	3	forskellige	forretningsområder;	Air	&	Sea,	Road,	og	Solution.	Alle	

tre	områder	er	beslægtede,	men	opererer	under	forskellige	forretningsmodeller.		

5.2.2.1. Air	&	Sea	

DSV	Air	&	Sea	sørger	 for,	at	organisere	 fragt	via	 luft-	og	søvejen.	Divisionen	har	aktivitet	 i	mere	

end	70	lande,	og	beskæftiger	knap	12.900	personer.	De	seneste	år	er	Air	&	Sea	vokset	stødt,	som	

følge	 af	 både	 organisk	 vækst	 og	 vækst	 fra	 virksomhedsopkøb.	 I	 dag	 er	 Air	 &	 Sea	 DSV´s	 største	

division.	Divisionen	bidrager	med	47,5	%	af	den	samlede	omsætning	og	hele	61,6	%	af	det	samlede	

driftsresultat	i	DSV.178	

	

																																																								
176	http://dsv.dk/	
177	DSV	årsrapport	2015	s.	11	
178	DSV	Årsrapport	2016	s.	20-22	



Side	102	af	170	
	

Air	&	Sea	er	en	samlet	division	til	trods	for,	at	det	er	vidt	forskellige	ting,	de	transporterer.	Varer	

der	 transporteres	med	 fly	 har	 typisk	 en	 vis	 form	 ”urgency”,	 og	 er	 typisk	 af	 høj	 værdi	 samt	 lav	

volumen,	 hvorimod	 ting	 transporteret	 med	 skib	 er	 store	 mængde	 af	 lav	 værdi.	 De	 divisioner	

følger,	dog	stadig	helt	samme	forretningsmodel.	DSV	udfører	ikke	selv	transporten,	får	en	af	deres	

underleverandører,	til	at	transportere	varerne	for	DSVs	kunders	varer.	DSVs	underleverandør	får	

større	volumen,	mens	DSV	får	lavere	priser	per	enhed,	og	det	er	her	DSV	får	fordele	af	stordriften.	

Noget	besparelsen	gives	videre	til	deres	kunder,	således	at	kunderne	føler	de	sparer	penge	ved	at	

vælge	 DSV,	 og	 noget	 af	 besparelsen	 beholder	 DSV	 selv.	 Det	 betyder,	 at	 kunderne	 kan	 sende	

varerne	langt	billigere	ved	at	gøre	det	gennem	DSV,	end	hvis	de	selv	stod	for	det.		

5.2.2.2. Road	

DSV	 Road	 tilbyder	 transportservice	 via	 vejnettet	 i	 primært	 Europa.	 DSV	 er	 den	 femte	 største	

udbyder	 i	 Europa,	 og	 beskæftiger	 næsten	 12.500	 personer	 i	 hele	 divisionen.	 Divisionen	 er	 den	

anden	 største	 af	 de	 tre	 målt	 på	 omsætning,	 hvor	 den	 bidrager	 med	 41,9	 %	 af	 den	 totale	

omsætning,	men	kun	med	30,1	%	af	driftsresultatet.		At	resultatet	er	så	markant	lavere	i	Road	end	

Air	&	Sea	til	trods	for,	at	de	to	divisioner	næsten	omsætter	det	samme	skyldes,	at	Road	divisionen	

er	 dyrere	 at	 drive.	 Der	 er	 flere	 ting	 at	 drive,	 som	 fx	 store	 distributionshaller,	 hvilket	 giver	 øget	

omkostninger.	Forretningsmodellen	i	Road	er	fuldstændig	den	samme	som	i	Air	&	Sea	divisionen,	

hvor	underleverandørerne	er	lokale	vognmænd.179		

5.2.2.3. Solutions	

Solutions	 beskæftiger	 sig	 med	 logistiskløsninger,	 og	 dækker	 over	 alle	 aspekter,	 som	

virksomhederne	 måtte	 have	 i	 forbindelse	 med	 transport,	 fx	 oplagring,	 fragtstyring,	 mv.	 DSV	

Solutions	er	den	mindste	af	de	tre	divisioner	målt	på	både	omsætning	og	resultat,	men	alligevel	

beskæftiger	 Solutions	 flest	 medarbejder	 af	 de	 tre	 divisioner,	 da	 den	 beskæftiger	 ca.	 17.500	

mennesker	på	verdensplan.	I	2016	bidrog	Solutions	med	14,4	%	af	den	samlede	omsætning,	og	11	

%	af	det	samlede	driftsresultat.		

Forretningsmodel	i	Solutions	er	anderledes	end	den	der	benyttes	i	hhv.	Road	og	Air	&	Sea.		I	bund	

og	grund	kan	solutions	betragtes	som	et	avanceret	fjernlager.	Kunderne	køber	en	fjernlagerservice	

af	DSV,	hvor	DSV	så	sørger	for	at	opbevare	de	givne	ting.		

																																																								
179	DSV	Årsrapport	2016	s.	23-26	
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Det	 er	 her	 den	 store	 forskel	mellem	den	 forretningsmodel	 der	 benyttes	 i	 Solutions,	 og	den	der	

benyttes	i	Road	og	Air	&	Sea,	da	det	nu	er	DSV	selv,	der	”producerer”	ydelsen.	Det	er	forskelligt,	

hvordan	 en	 aftale	 kan	 være	 sammensat,	men	 en	 typisk	 aftale	 kunne	 lyde	 på,	 at	 DSVs	 kunders	

underleverandør	 leverer	 alle	 de	 nødvendige	 komponenter	 til	 produktion	 direkte	 til	 DSVs	

fjernlager.	Her	går	DSV	Solutions	 så	 ind	og	bliver	 ”kunde”	hos	 fx	DSV	Road	eller	Air	&	Sea,	 som	

finder	nogen	til	at	transportere	varerne	til	selve	produktionen.	Dette	gør	at	virksomhederne	kan	

spare	penge,	da	de	ikke	skal	investere	i	lagerhaller	selv.		

5.2.3. SWOT	

S.W.O.T.	Analysis 
Strengths:	 

• De	er	omstillingsparat		
• Stor	knowhow	&	erfaring		
• Uafhængig	af	leverandør		
• Globalt	netværk	 

Weaknesses:	 

• Afhæng	af	det	europæiske	marked		
• Ingen	nuværende	samarbejdspartner	ift.	

Jernbane		
• Homogent	produkt	(svært	at	differentiere)		

Opportunities:	 

• Ekspansion	til	hurtige	voksende	lande		
• Teknologisk	udvikling	i	form	af	fx	s	selvkørende	

lastbiler	
• Asset	light	strategi	(jernbane)		
• Opkøb	af	konkurrenter 

Threats:	 

• Politiske	tiltag	(handelsaftaler)		
• Miljømæssige	konsekvenser		
• Økonomisk	situation		
• Teknologiske	udvikling		

	

Styrker		

DSV	benytter	sig	’asset	light’	strategi	der	betyder	at	de	ikke	ejer	noget.	Alle	transportmidler	som,	

fly,	 skibe,	 lastbiler	 mv.	 varetages	 af	 eksterne	 leverandører.	 Dette	 nedbringer	 pengebindinger	 i	

anlægsaktiver,	 samt	 fjerner	 omkostninger	 til	 vedligehold	 mv.	 Derudover	 giver	 det	 også	

DSV	muligheden	for	at	omstille	sig	relativt	hurtigt	og	nemt	i	forhold	til	markedsbevægelserne.180		

DSV	har	været	effektive	til	at	opkøbe	nødlidende	konkurrerende	virksomheder,	og	integrere	dem	

horisontalt	 i	deres	egen	virksomhed.	Denne	viden	har	DSV	opbygget	gennem	mange	år	og	efter	

mange	succesfulde	opkøb.	Ved	at	opkøbe	de	rigtige	konkurrenter	har	DSV	formået	at	ekspandere	

geografisk,	i	et	omfang	der	ikke	havde	været	muligt	ved	udelukket	organisk	vækst.			

																																																								
180	DSV	årsrapport	2016,	s.	8	
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DSV	 har	 grundet	 deres	 opkøb	også	 udvidet	 deres	 globale	 netværk.	 I	 og	 med	 at	 markedet	 er	

standardiseret	og	DSV	har	et	bredt	og	stort	global	netværk	gør,	det	dem	også	uafhængig	af	sine	

leverandører.	 DSV	 har	 som	 følge	 af	 deres	 størrelse	 og	 det	 store	 antal	 af	 underleverandører	 i	

netværket,	i	større	grad	mulighed	for	at	presse	dem	på	pris.181	

	

Svagheder		

Logistikbranchen	er	præget	af	mange	aktører,	som	tilbyder	ydelser	der	er	forholdsvist	homogene.	

Det	 kan	 derfor	 være	 meget	 svært	 at	 differentiere	 sit	 produkt	 fra	 konkurrenternes.	 Derfor	 er	

derfor	primært	prisen,	der	kan	differentieres	på.		

Næsten	70	%	af	virksomhedens	omsætning	bliver	genereret	i	EMEA	region.	Det	antydes	derfor,	at	

den	 indtægtsmæssige	 risikospredning	er	 lav,	og	 virksomheden	er	derfor	 afhængig	af	økonomisk	

stabilitet	i	regionen.	182	

DSV	 har	 på	 nuværende	 tidspunkt	 ingen	 væsentlige	 aftaler	med	 samarbejdspartner,	 der	 tilbyder	

transport	af	gods	vha.	 jernbane.	Der	observeres,	at	de	øvrige	store	aktører	på	markedet	tilbyder	

jernbane	 løsning.	Det	 kan	 antydes,	 at	mangel	på	 jernbane	 løsning	er	 en	 svaghed	 i	 forhold	 til	 de	

øvrige	konkurrenter.183	

	

Muligheder		

Udviklingen	af	selvkørende	lastbiler	kan	bl.a.	medføre	lavere	omkostninger,	da	vognmændene	kan	

spare	 chaufførerne	 væk.184	 Derudover	 kan	 godset	 komme	 hurtigere	 frem,	 da	 der	 ikke	 skal	

overholdes	køre-hvile-tider,	samt	at	de	forurener	mindre	og	overholder	derfor	den	miljømæssige	

agenda.	Generelt	vil	den	teknologiske	udvikling	bidrage	til	at	mange	af	de	menneskelige	aspekter	i	

logistikranchen	 kan	 blive	 erstattet	 af	 robotter	 og	 herved	 effektivisere	 virksomhedens	 processer	

eller	bespare	lønomkostninger.185	

	
	

																																																								
181	http://www.dtl.eu/presserum/noegletal/	
182	DSV	årsrapport	2016,	s.	5	
183	http://www.dsv.com/About-DSV/media/latest-news/2015/05/Rail-is-the-third-option-for-transport-between-
China-and-Europe	
184	Transportmagasinet	-	Selvkørende	lastbiler	var	I	Danmark	
185	Politiken.dk	-	Robotter	og	ny	teknik	truer	730.000	jobs	
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I	 takt	med	at	verden	bliver	mere	globaliseret,	vil	det	også	blive	mere	almindeligt	at	handle	med	

lande,	 som	man	hidtil	 ikke	har	handlet	med.	Det	 skaber	muligheder	 for,	at	 virksomhederne	kan	

udvide	deres	eksisterende	marked.	DSV	kan	herved	også	udnytte	sin	M&A	knowhow	til	at	opkøbe	

konkurrenter	 på	 de	 uudforskede	markeder,	 for	 at	 komme	 ind	 på	 det	marked.	DSV	 kan	 relativt	

nemt	tilpasse	sig	til	et	nyt	marked,	både	geografisk	og	til	andre	former	for	transportmidler,	da	de	

vha.	af	deres	’asset	light’	strategi	kan	skalere	sin	aktivitet	til	efterspørgslen.			
	

Trusler		

Inden	 for	 EU	 er	 grænserne	 åbne,	 der	 er	 fri	 bevægelse,	 ingen	 told	 mv.	 for	 varer	 såvel	 som	

mennesker	der	krydser	grænserne,	men	så	snart	vi	bevæger	os	uden	for	EU,	er	der	andre	regler.	

Hvis	der	sker	ændringer	i	de	forskellige	landes	lovgivningen	af	import/eksport,	kan	der	blive	pålagt	

yderligere	afgifter,	fortoldning,	dokumentation	mv.			

Der	er	fortsat	meget	fokus	på	køre-hvile-tider,	hvilket	kan	være	en	udfordring	for	chaufførerne	og	

vognmændene,	der	 transporterer	 varerne,	 da	 varerne	 ikke	 kan	 komme	 lige	så	hurtigt	 frem	 som	

tidligere,	 hvilket	 ikke	 er	 omkostningsfrit.	Endvidere	 kan	 den	’grønne	 bølge’	presse	 DSV	 til	 at	

omstille	sine	aktiviteter,	så	det	imødekommer	miljøkravene,	hvilket	heller	ikke	er	omkostningsfrit.		

Udviklingen	af	 3D	 printere	 kan	på	 længere	 sigt	fjerne	behovet	 for	 at	 producere	 småting.	 Dette	

medfører,	at	behovet	for	transport	af	gods	kan	falde.	En	anden	ting	der	gennem	tiden	kan	være	

skadeligt	 for	 DSV,	 er	 digitalisering.	 Indtil	 videre	 er	 musik,	 aviser,	 film	 mv.	 i	 stor	 grad	 blevet	

digitaliseret,	hvilket	har	reduceret	i	behovet	for	transport.			

Derudover	 er	 transportbranchen	 påvirket	 af	 den	 generelle	 udvikling	 i	 verdensøkonomien.	 De	

forskellige	markeder	er	afhængige	af,	hvor	 stor	produktiviteten	er	 i	 landet,	og	derved	også	hvor	

meget	der	skal	transporteres	ind	og	ud	af	landet.		Endvidere	er	oliepriserne	er	ikke	en	faktor,	som	

påvirker	 direkte	 DSV	 direkte.		 Det	 har	 dog	 indflydelse	 på	 brændstofpriserne,	 og	 stiger	 disse,	

medfører	det	øget	omkostninger	hos	vognmændene,	hvilket	gør	det	dyrere	for	DSV	at	købe	sig	ind	

hos	dem.	
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5.2.4. Regnskabsanalyse	

5.2.4.1. Reformulering	

5.2.4.1.1. Resultatopgørelse186	

Ved	 reformuleringen	 af	 DSVs	 resultatopgørelse	 korrigeret	 for	 personaleomkostninger	 og	

finansielle	omkostninger.	Dette	 skyldes,	at	virksomheden,	 jf.	den	anvendte	 regnskabspraksis	har	

realiseret	 ”kalkulerede	 renter	 vedr.	 pensionsforpligtelser”	 som	 en	 finansiel	 omkostning.	 Det	 er	

efter	 vores	 vurdering,	 at	 denne	 postering	 er	 afledt	 af	 operationel	 aktivitet	 og	 herved	 en	

personaleomkostning,	 da	 renter	 vedr.	 pensionsordninger	 er	 en	 omkostning,	 der	 kompenserer	

personalet	 for	 det	 nyttetab,	 de	mister	 ved	 at	 udskyde	 pensionslønningen.	 Korrektion	 af	 denne	

postering	 foretages	 ved	 at	 subtraktere	 fra	 finansielle	 omkostning	 og	 addere	 denne	 ved	

personaleomkostninger.	Afslutningsvis	har	vi	korrigeret	for	afskrivninger	relateret	til	nettoavancer	

ved	salg	af	aktiver.	Salg	af	aktiver	kan	ikke	betegnes	som	en	operationel	aktivitet,	hvorfor	dennes	

afskrivning	heller	ikke	tilhører	herunder.	Ydermere	har	vi	foretaget	korrektioner	for	særlige	poster.	

I	DSVs	tilfælde	indeholder	denne	post	en	ikke-tilbagevendende	omkostning	relateret	til	opkøb	af	

UTI	 og	 rekonstruktions	 omkostninger,	 som	 vi	 vurderer	 at	 værende	 aktiviteter,	 der	 ikke	 har	 en	

direkte	 korrelation	 med	 kerneforretningen,	 men	 som	 kan	 være	 tilbagevendende.	 Korrektion	 af	

disse	posteringer	foretages	ved	at	allokere	delafskrivningen	og	særlige	poster	fra	kerneaktivitet	til	

ikke-kerneaktivitet.	

5.2.4.1.2. Balance187	

Vi	 har	 i	 reformuleringen	 af	 balancen	 korrigeret	 for	 posten	aktiver	 bestemt	 for	 salg.	Denne	post	

forventes	at	blive	afhændet	indenfor	en	kortfristet	periode,	hvor	afhændelsen	vil	frigøre	likviditet.	

Den	frigjorte	likviditet	kan	anvendes	til	enten	at	reducere	virksomhedens	rentebærende	gæld	eller	

forøge	virksomhedens	likvidide	reserver.	Da	DSV	har	valgt	at	postere	denne	post	selvstændigt,	har	

vi	 antaget,	 at	den	 frigjorte	 likviditet	 anvendes	 til	 at	 nedbringe	den	 rentebærende	gæld,	hvorfor	

aktiver	bestemt	for	salg	placeres	som	en	finansiel	aktivitet.	

DSV	 har	 i	 deres	 årsregnskab	 ikke	 oplyst	 om,	 hvordan	 den	 likvide	 beholdning	 er	 fordelt.	 Deres	

likvide	beholdning	i	analyseperioden	været	mellem	0,5	%	og	2	%,	med	undtagelse	i	2015,	hvor	den	

var	på	9,65	%	af	omsætningen,	som	skyldes	kapitalforhøjelsen.		

																																																								
186	Den	reformulerede	resultatopgørelse	for	DSV	kan	ses	I	bilag	26	
187	Den	reformulerede	balance	for	DSV	fremgår	af	bilag	27	
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Dette	er	delvist	motiveret	af	at	 finde	 finansiering	til	købet	af	UTi.	Da	vi	 tidligere	har	vurderet	at	

særlige	poster,	herunder	købet	af	UTi,	ikke	er	tilbagevendende,	forventes	det	heller	ikke,	at	dette	

niveau	 af	 likvide	 beholdning	 er	 tilbagevendende.	 Det	 fremgår	 heller	 ikke	 i	 deres	 årsrapport,	

hvordan	de	anvender	den	overskydende	 likviditet.	Vi	har	derfor	anvendt	1,5	%	til	driftslikviditet,	

som	er	relativt	omkring	middelværdien	for	perioden.	

5.2.4.2. Leasing	situation	

5.2.4.2.1. Aktiver	

De	 reformulerede	 operationelle	 aktiver	 udgjorde	 i	 2016,	 36.868	 mio.	 DKK.188	 Her	 opgøres	

langfristede	 operationelle	 aktiver	 til	 at	 være	 21.929	mio.	 DKK,	 hvilket	 svarer	 til	 56,41	%	 af	 den	

samlede	 aktivsum.	 Der	 noteres,	 at	 størstedelen	 af	 værdien	 i	 denne	 aktivgruppes	 relateres	 til	

immaterielle	 aktiver.	 Virksomhedens	 kortfristede	 operationelle	 aktiver	 opgøres	 til	 16.939	 mio.	

DKK,	hvor	størstedelen	relaterer	sig	 til	 tilgodehavender	 fra	salg	af	 tjenesteydelser.	De	finansielle	

aktiver	opgøres	til	at	være	1.499	mio.	DKK	i	2016.		

5.2.4.2.2. Operationel	leasing	

Endvidere	 opgøres	 værdien	 af	 DSVs	 operationelle	 leasingkontrakter	 i	 2016	 til	 9.800	 mio.	 DKK.	

Opgørelsen	 Kan	 ses	 i	 bilag	 33.	 For	 at	 sætte	 dette	 i	 perspektiv	 udgør	 de	 operationelle	

leasingkontraker	 25,21	 %	 af	 den	 samlede	 aktivsum.	 Der	 observeres,	 at	 størstedelen	 af	 de	

operationelle	 leasingkontrakter	relaterer	sig	til	 leasing	af	grunde	og	bygninger.	DSV	har	for	2016	

indregnet	 leasingomkostninger	 på	 2.446	 mio.	 DKK,	 som	 primært	 relaterer	 sig	 til	 grunde	 og	

bygninger.	 Som	 det	 endvidere	 fremgår	 af	 bilag	 34,	 opgøres	 den	 kapitaliserede	 værdi	 for	 de	

operationelle	 leasingkontrakter	 til	 1.822	 mio.	 DKK,	 hvilket	 udgør	 4,69	 %	 af	 den	 samlede	

operationel	aktivsum.		

5.2.4.2.3. Finansiel	leasing	

DSV	oplyser	i	deres	årsrapport	fra	2016,	at	virksomheden	har	finansielle	leasingkontrakter	for	277	

mio.	DKK,	hvilket	blot	udgør	0,71	%	af	den	samlede	operationel	aktivsum.189	

																																																								
188	Jf.	Den	reformulerede	balance	I	bilag	27	
189	DSVs	årsrapport	2016	s.59	-	note	3.2	–	Property,	plant	and	equipment	
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5.2.4.3. Rentabilitetsanalyse190	

5.2.4.3.1. Economic	Value	Added	

I	2016	lå	ROIC	på	8,37	%,	hvilket	er	det	laveste	niveau	i	den	observerende	periode.	Udviklingen	i	

ROIC	været	lidt	svingende	omkring	middelværdi	på	10,84	%,	hvor	den	største	afvigelse	er	på	4,72	

procentpoint.	Der	kan	derfor	antages,	at	udviklingen	har	været	relativt	omkring	middelværdi,	og	

DSVs	 forretning	derfor	også	relativt	stabilt.	ROIC	har	 i	perioden	været	højere	end	WACC,	hvilket	

kan	tolkes,	som	at	forretningen	har	været	værdiskabende.	

5.2.4.3.1.1. Retun	on	Invested	Capital	

Den	’lave’	ROIC	kan	skyldes	udviklingen	i	NOPAT,	som	i	2016	var	på	1.808	mio.	DKK,	hvilket	er	det	

laveste	 i	 den	 observerende	 periode.	 NOPAT	 ligger	 relativt	 stabilt,	 hvor	 tendensen	 har	 været	

stigende.	Det	er	kun	i	2013	og	2016,	hvor	NOPAT	har	haft	en	negativ	udvikling,	men	dette	skyldes,	

at	man	i	disse	perioder	har	haft	en	større	negativ	forretning	på	”andre	operationelle	aktiviteter”.	

Kerneforretningen	 har	 derimod	 kun	 været	 positivt	 voksende,	 hvorfor	 der	 ikke	 bør	 være	

bekymringer	omkring	svingninger	i	NOPAT.	Endvidere	ses	det	at	den	investeret	kapital	har	været	

faldende	i	perioden.	Sammenholdes	udviklingen	i	den	investeret	kapital	med	udviklingen	i	NOPAT	

kan	dette	betragtes	som	værende	positivt.		

5.2.4.3.1.1.1. Overskudsgrad	

Nettoomsætningsvæksten	har	været	relativ	høj	 i	den	observerende	periode,	hvor	den	i	2012	var	

på	44,912	mio.	DKK	og	67.747	mio.	DKK	i	2017.	På	trods	af	den	høje	omsætningsvækst	ses	der,	at	

NOPAT	forholder	sig	relativt	stabilt.	Foretager	vi	en	mere	dybtgående	analyse	ses	det,	at	stort	set	

alle	 aktiviteter	 er	 stabile,	 hvor	 middelværdi	 er	 3,62	 %,	 og	 den	 største	 afvigelse	 er	 1,32	

procentpoint.	 Dette	 kan	 betyde,	 at	 virksomheden	 løbende	 har	 tilpasset	 sine	 ressourcer	 efter	

aktivitetsniveauet.	Det	er	kun	i	år	2016,	hvor	personaleomkostninger	har	været	lidt	større	end	de	

øvrige	 år,	 men	 dette	 kan	 skyldes	 virksomhedens	 vision	 om	 forsat	 at	 videreudvikle	 sine	

menneskelige	ressourcer,	som	også	er	nævnt	i	den	strategiske	analyse.	

	

																																																								
190	Den	fulde	rentabilitetsanalyse	fremgår	af	bilag	25	
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5.2.4.3.1.1.2. Aktivernes	omsætningshastighed	

Som	i	tilfældet	med	rentabilitet	af	virksomhedens	overskudsgrad,	så	har	DSV	også	været	gode	til	

at	tilpasse	sine	aktiver	efter	aktivitetsniveauet,	hvor	2016	er	det	eneste	år,	hvor	den	investerede	

kapital	på	21.610	mio.	DKK	har	været	relativ	høj	målt	i	forhold	til	de	øvrige	år,	hvor	middelværdien	

er	 på	16.060	mio.	DKK.	 Foretages	der	 en	dybere	 analyse	 af	 dette	nøgletal	 ses	det	 at	 afvigelse	 i	

2016	skyldes,	at	virksomheden	 i	perioden	har	 tilegnet	sig	en	større	værdi	 i	 immaterielle	aktiver.	

Det	 ses	 også,	 at	 tilgodehavende	 fra	 salg	 og	 tjenesteydelse	 også	 er	 større	 end	 ’sædvanlig’,	men	

dette	 er	 opvejet	 i	 stigning	 i	 leverandørgæld.	 Selvom	 enkelte	 poster	 har	 varieret,	 så	 har	

virksomheden	overordnet,	 som	 tidligere	 kommenteret,	 været	 gode	 til	 at	 tilpasse	 sin	 aktiviteter,	

hvorfor	nøgletallene	er	relative	stabile.	

5.2.5. Kapitalomkostninger,	WACC	

5.2.5.1. Kapitalstrukturen	

Ved	at	følge	samme	fremgangsmåde,	er	kursen	er	fundet	ved	at	kigge	på	lukkekursen	for	Novo	på	

OMX	Nasdaq	 Copenhagen	 d.	 15.	 februar	 2017,	 hvor	 DSV	 lukkede	 dagen	med	 en	 kurs	 på	 349,7	

DKK.191	Det	giver	en	kapitalstruktur	på	82,59	%	til	egenkapitalen,	og	17,41	%	til	fremmekapitalen.	

Kapitalstrukturen	pr.	d.	15.	februar	2017	er	afbilledet	nedenfor.		

	
Figur	39	-	Kapitalstuktur	af	DSV	-	Egen	tilvirkning	

5.2.5.2. Ejernes	afkastkrav	

Ved	at	 følge	 samme	 fremgangsmåde	som	med	hhv.	 SAS	og	Novo,	er	beta	blevet	estimeret	vha.	

regressionsanalyse.	Den	højeste	forklaringsgrad	på	0,425,	blev	observeret	ved	en	analyse	periode	

over	 ti	 år,	 med	 ugentlige	 observationer,	 hvilket	 resulterer	 i	 et	 beta	 på	 1,09.192	 Vores	 MRP	 og	

risikofrie	rente	er	uændret	på	hhv.	5,25	%	og	2,27	%.	Det	giver	os	et	afkastkrav	til	ejerne	på:		

𝑟7 = 2,27	% + 1,09 ∗ 5,25	% = 7,991	%	

																																																								
191	www.euroinvestor.dk/novonordisk	 	
192	Se	bilag	23	for	data	omkring	regressionsanalysen	for	DSVs	beta	

Antal	aktier	(mio.) Aktiepris	pr.	15/02-	2017 Market	cap	(mio.	DKK) Kapitalstruktur
Markedsværdi	af	egenkapital 																						190,00	 349,70																									 	 66.443,00																	 	 82,65%
Netto	finansielle	forpligtelser 13.951,21																	 	 17,35%
Total 80.394,21																	 	 100,00%
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5.2.5.3. Lånerenten	

Lånerente	for	DSV	fastsættes	ved	samme	metode	som	med	SAS.	Ved	af	følge	Standard	&	Poor’s	

model	 for	 kredit	 rating	 vurderes	DSV	 rating	 til	 BBB.193	Den	 faktiske	 lånerente	 for	DSV	 er	 blevet	

estimeret	til	3,21	%,	på	baggrund	af	de	seneste	fire	års	gennemsnitlige	lånerenter.	I	forhold	til	den	

risikofrie	rente	betyder	dette,	at	DSV	har	et	risikotillæg	på	0,94	%.	Vi	kender	derfor	nu	følgende	for	

at	udregne	WACC:		

VE		–	Markedsværdi	af	Egenkapital	 =	 66.443,00	

VNFA		–	Markedsværdi	af	NFF	 =	 14.008,34	

VNDA		–	Markedsværdi	for	Virksomheden	 =	 80.451,34	

RE		–	Ejernes	afkastkrav	 =	 7,991	%	

Rd		–	Gennemsnitlig	lånerenten	 =	 3,21	%	

Figur	40	-	Opsummering	til	WACC	for	DSV	

Der	giver	en	WACC	på	følgende:	

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
66.443
80.451,34 ∗ 7,991	% +

14.008,34
80.451,34 ∗ 3,21	% ∗ 1 − 22	% = 7,035	%	

5.2.6. Budgettering194	

5.2.6.1. Omsætningsvækst	

Det	 fremgår	 i	 DSVs	 årsrapport,	 at	 virksomheden	 fortsat	 stræber	 efter	 at	 vinde	markedsandele.	

DSV	har	siden	sin	etablering	været	relativt	effektive	til	at	opkøbe	konkurrenter	jf.	SWOT	analyse	og	

herved	tilegne	sig	både	markedsandel	og	vækst	i	indtjeningen.	Vi	forventer,	at	DSVs	strategi	forsat	

er	at	skabe	vækst	igennem	opkøb	og	integration.	Vi	har	derfor	i	starten	af	budgetperioden	fastlagt	

omsætningsvæksten	 på	 4	 %,	 men	 10	 %	 i	 2021	 grundet	 antagelsen	 om	 opkøb.	 Herefter	 ligger	

omsætningsvæksten	på	2	%	og	i	2026	på	6	%,	igen	grundet	effekten	af	opkøb.	Terminalperioden	

fastlægges	 på	 2	%	 relativt	 til	 inflationsniveauet,	 da	 logistik	 industrien	 er	 direkte	 korreleret	med	

forbrugsniveauet	og	derfor	også	inflationsniveauet.	

	

																																																								
193	Se	bilag	32	for	den	fulde	kreditrating	
194	Se	bilag	29	&	30	for	den	fulde	budgettering	
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5.2.6.2. EBITDA	margin	

EBIT	 marginen	 fastsættes	 til	 7	 %	 i	 starten	 af	 budgetperioden,	 hvor	 den	 i	 slutningen	 af	

budgetperioden	fastsættes	til	9	%	og	11	%	i	terminalperioden.	Vi	vurderer	at	DSV	kan	få	gavn	af	

den	teknologiske	udvikling,	hvor	selvkørende	lastbiler	mv.,	vil	kunne	bidrag	positivt	til	marginen,	

da	det	sandsynligt	vil	kunne	erstatte	eller	automatisere	mange	af	de	menneskelige	processer,	som	

i	dag	kan	være	en	barriere	for	logistikindustrien.	 	

5.2.6.3. EBIT	margin	

EBIT	marginen	fastsættes	til	at	 følgende	EBITDA	marginen	relativt.	Dette	skyldes	at	DSV	kun	har	

afskrivningsposten,	 over	 EBIT	marginen.	Det	 forventes,	 at	DSV	 foresat	 vil	 udøve	 sin	 ’asset	 light’	

strategi,	 hvorfor	 afskrivningsandelen	 ikke	 påvirkes	 af	 flere	 lastvogne,	 men	 kun	 af	

administrationsaktiver	i	tilfælde	af	opkøb.	Det	anslås,	at	afskrivningsandelen	er	ca.	1	%.	

5.2.6.4. Kerneaktivitet,	efter	skat	margin	

Det	antages,	at	denne	margin	kun	bliver	påvirket	af	skattesatsen	og	EBIT	marginen.	Det	lignes	ikke,	

at	 DSVs	 skatteskjold	 ændrer	 sig	 i	 fremtiden,	 da	 virksomheden	 har	 været	 gode	 til	 at	 styre	 sine	

finansielle	 aktiviteter.	 Selvom	 vi	 har	 indregnet,	 at	 virksomheden	 formentlig	 vil	 opkøbe	

konkurrenter	antages	det	ikke,	at	DSV	optager	lån	for	at	finansiere	opkøbet.	Historisk	set	har	DSV	

udstedt	nye	aktier	for	at	finansiere	for	disse	aktiviteter	og	efterfølgende	tilbagekøbe	aktierne.	

5.2.6.5. Investeret	kapital	

Der	har	i	visse	perioder	været	større	udsving	i	balanceposterne,	men	dette	skyldes	at	DSV	i	disse	

perioder	 sandsynligvis	 har	 integreret	 andre	 virksomheder	 i	 sin	 portefølje.	 Der	 observeres	 i	

rentabilitetsanalysen	 at	 niveauet	 for	 den	 investeret	 kapital	 er	 relativt	 stabilt	 i	 forhold	 til	

omsætningsniveauet	over	hele	perioden	på	trods	af	opkøb.	Det	forventes	derfor,	at	niveauet	for	

den	investeret	kapital	er	uændret	samtidig	med	at	DSV	udøver	sin	’Asset	light’	strategi.	Niveauet	

for	den	investeret	kapital	fastsættes	til	at	være	35	%	i	hele	perioden.		

5.2.7. Endelig	værdi	af	DSV	

På	baggrund	af	vores	 forudsætninger	omkring	det	 fremtidige	budget,	estimeres	DSVs	enterprise	

value	 til	 at	 være	 85.050	mio.	 DKK.	 Fratrukket	 de	 netto	 finansielle	 forpligtelser	 på	 13.951	mio.,	

estimeres	værdien	af	DSVs	egenkapital	derfor	at	være	71.099	mio.	DKK.	Med	190	mio.	udestående	

aktier,	 giver	 det	 en	 aktiekurs	 på	 374,21	 DKK.	 Den	 fulde	 DCF	 model	 fremgår	 af	 bilag	 35.		

Sammenholdt	med	den	faktiske	kurs	på	349,7	DKK,	vurderes	det	at	DSV	aktie	er	undervurderet.	
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5.2.8. Effekterne	af	IFRS	16	på	DSV	

Som	 følge	 af	 implementering	 af	 IFRS	 16,	 forøges	 DSVs	 enterprise	 value	 fra	 85.050	mio.	 DKK	 til	

92.854	mio.	DKK,	hvilket	er	en	ændring	på	7.804	mio.	DKK	og	en	forøgelse	på	9	%.	Det	fremgår	af	

den	nye	DCF	model	 i	bilag	38.	Det	observeres	også,	at	ændringen	 i	enterprise	value	er	positiv	 i	

budgetperioden,	men	negativ	i	terminalperioden.	Som	følge	af	stigningen	i	enterprise	value,	stiger	

aktiekursen	fra	374,21	kr.	til	405,69	kr.	Endvidere	forøges	balancen	med	1.822	mio.	DKK	på	både	

aktiv-	og	passivsiden.	Balancen	efter	implementeringen	af	IFRS	16	fremgår	af	bilag	37.	Som	følge	

af	stigningen	 i	de	netto	finansielle	 forpligtelser,	ændres	gældsrenten	fra	3,2068	%	til	16,5590	%,	

mens	 selve	 kapitalstrukturen	 ændres	 minimalt,	 med	 en	 stigning	 på	 1,83	 procentpoint	 i	

fremmedkapitalen.	 Den	 markante	 forøgelse	 i	 gældsrenten,	 er	 den	 primære	 årsag	 til	 at	 WACC,	

ændres	 så	 markant	 fra	 7,0386	 %	 til	 8,9362	 %.	 Ændringen	 i	 WACC,	 er	 årsagen	 til	 at	

terminalperioden	 er	 negativt	 påvirket	 IFRS	 16,	 da	 terminalperioden	 ud	 fra	 DCF	 modellen,	 er	

diskontereret	’hårdere’	end	budgetperioden.	

	

Forøgelsen	 i	 enterprise	 value	 skyldes	 en	 forbedret	NOPAT.	Under	 IAS	17	 var	NOPAT	1.808	mio.	

DKK	mens	den	under	IFRS	16	stiger	til	4.211	mio.	DKK.,	hvilket	er	en	forøgelse	på	133	%.	Ligeledes	

er	den	investeret	kapital	steget	fra	27.329	mio.	DKK	til	29.151	mio.	DKK,	som	er	en	forøgelse	på	

6,67	%.	Som	det	endvidere	fremgår	af	bilag	36,	skyldes	den	positive	udvikling	i	NOPAT,	at	en	større	

andel	 af	 leasingomkostninger	 allokeres	 som	 finansielle	 omkostninger,	 hvilket	 resulterer	 i	 et	

forhøjet	 skatteskjold.	 Afskrivninger	 udgør	 kun	 19	 %	 af	 leasingomkostningerne,	 hvoraf	 de	

finansielle	 omkostninger	 udgør	 resten.	 Der	 observeres,	 at	 de	 finansielle	 omkostninger	 forøges	

med	528	%.		

6. Diskussion	af	effekterne	af	IFRS	16	
Vi	har	i	afsnit	4.2	målt	effekterne	ved	implementeringen	af	IFRS	16	på	SAS’	regnskab,	og	fundet	at	

SAS	forøger	deres	markedsværdi	markant.	For	at	perspektivere	dette	har	vi	endvidere	gennemført	

en	forsimplet	værdiansættelse	af	Novo	og	DSV,	og	derefter	målt	effekterne	ved	implementering	af	

IFRS	 16	 i	 deres	 regnskaber,	 i	 hhv.	 afsnit	 5.1.8.	 og	 afsnit	 5.2.8.	 Vi	 kom	 frem	 til,	 at	 de	 to	

perspektiveringsvirksomheder	bliver	påvirket	forskelligt	fra	hinanden	og	især	anderledes	fra	SAS.		

Vi	vil	i	dette	afsnit	sammenholde	resultatet	af	de	tre	virksomheder,	og	diskutere	hvorfor	de	bliver	

påvirket,	som	de	gør.		
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Vi	vil	også	diskutere	om	det	teoretisk	og	i	praksis	er	realistisk,	at	virksomhedernes	markedsværdi	

bliver	påvirket	med	den	pågældende	størrelse.	Vi	bør	derfor	efter	denne	diskussion	blive	klogere	

på,	 om	 hvorvidt	 effekterne	 ved	 implementeringen	 af	 IFRS	 16	 er	 virksomhedsspecifikt,	

branchespecifikt	eller	universelt.	

6.1. Balance	

Som	det	fremgår	af	nedenstående	figur,	så	estimerer	vores	beregninger,	at	SAS	påvirkes	mest	som	

følge	af	 implementeringen	af	 IFRS	16.	SAS	oplever	en	ændring	 i	aktieprisen	på	472	%,	hvor	DSV	

påvirkes	næstmest	med	8	%,	mens	Novo	stort	set	ikke	bliver	påvirket,	og	kun	rykker	sig	med	3	%.	

Regnskabsstandarden	er	universel	og	standardiseret	for	alle	tre	virksomheder,	så	spørgsmålet	er,	

hvorfor	vi	ser,	at	virksomhederne	i	så	stor	grad	påvirkes	forskelligt?	

	
Figur	41	-	Sammenligning	af	Operationelle	aktiver	-	Egen	tilvirkning	

Det	 fremgår	 af	 figur	 41,	 at	 ændringen	 i	 operationelle	 aktiver	 ændrer	 sig	 forholdsmæssigt	 med	

ændring	 i	aktieprisen.	Men	er	dette	blot	et	 tilfælde?	Allerede	 fra	starten	var	der	en	 forventning	

om,	at	SAS	vil	blive	påvirket	 i	 langt	større	grad	end	de	andre	to	virksomheder	pga.	deres	relativt	

større	mængde	af	operationel	leasing.	Dog	var	det	uvist	hvordan	og	i	hvilket	omfang.	Det	fremgår	

af	figur	41,	at	den	procentmæssige	ændring	i	de	operationelle	aktiver	ikke	er	markant	anderledes	

fra	hinanden.	SAS’	operationelle	aktiver	stiger	med	23	%,	DSV	med	5	%	og	Novo	med	1	%,	men	

stadig	forøges	aktieprisen	med	hhv.	472	%,	8	%	og	3	%,	hvilket	er	markant	forskelligt	fra	hinanden.	

Nominelt	stiger	SAS’	operationelle	aktiver	mere	end	dobbelt	så	meget	som	DSVs	og	mere	end	fem	

gange	så	meget,	 som	 i	Novos	 tilfælde.	Men	heller	 ikke	dette	størrelsesforhold	 forklarer,	hvorfor	

SAS’	aktiepris	påvirkes	mere.	Kan	årsagen	til	aktieprisændringen	være	størrelsesforholdet	mellem	

operationel	 leasing	 og	 operationelle	 aktiver?	 Som	 det	 fremgår	 af	 figur	 41,	 udgør	 operationel	

leasing	23	%,	5	%	og	1	%	af	de	samlede	operationelle	aktiver	i	hhv.	SAS,	DSV	og	Novo.	Det	kunne	

derfor	tænkes,	at	implementeringen	af	IFRS	16	vil	have	en	større	effekt	på	SAS	end	på	de	øvrige	

virksomheder.	 Det	 skyldes	 at	 SAS’	 operationelle	 aktiver	 er	 blevet	 23	 %	mere	 værd.	Men	 da	 vi	

benytter	os	af	DCF	modellen	til	at	værdiansætte	virksomhederne,	vil	en	forøgelse	i	virksomhedens	

operationelle	aktiver,	og	herved	investeret	kapital	ikke	påvirke	aktieprisen.		

IAS	17 Difference IFRS	16 Ændring	i	% IAS	17 Difference IFRS	16 Ændring	i	% IAS	17 Difference IFRS	16 Ændring	i	%
Aktiepris 14,78						 69,78						 84,55						 472% 374,21				 31,48						 405,69				 8% 303,93				 9,34								 313,28				 3%
Operationelle	aktiver 20.564				 4.728						 25.292				 23% 38.868				 1.822						 40.690				 5% 76.870				 946									 77.816				 1%

SAS	Group	AB Novo	Nordisk	A/SDSV	A/S
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Dette	 skyldes,	 at	 DCF	 modellen	 værdiansætter	 en	 virksomhed	 bl.a.	 ud	 fra	 ændringen	 i	 den	

investerede	kapital	fra	primo	til	ultimo	år.	Implementeringen	af	IFRS	16	påvirker	niveauet	for	den	

investerede	kapital,	men	delta	investeret	kapital	er	uændret,	da	effekten	af	IFRS	16	er	de	samme	

for	alle	perioder.	En	forøgelse	af	den	investerede	kapital,	som	følge	af	implementering	af	IFRS	16,	

vil	 derfor	 ikke	 alene	 skabe	 en	 merværdi	 for	 virksomheden,	 da	 der	 ikke	 blive	 skabt	 en	 større	

pengestrøm	og	herved	påvirke	aktieprisen.		

	
Figur	42	-	Sammenligning	af	finansielle	forpligtelser	-	Egen	tilvirkning	

Når	aktivsiden	stiger	med	en	bestem	værdi,	så	skal	passivsiden	også	stige	med	tilsvarende	værdi.	

Som	det	fremgår	af	ovenstående	figur,	påvirkes	de	finansielle	forpligtelser	med	samme	nominelle	

værdi,	som	med	de	operationelle	aktiver	fra	figur	41.	Modsat	effekten	af	de	operationelle	aktiver	

har	 de	 finansielle	 forpligtelser	 en	 effekt	 på	 aktiekursen.	 Jf.	 DCF	 modellen	 så	 reducerer	 de	

nuværende	 finansielle	 forpligtelser	 markedsværdien	 af	 egenkapital	 og	 herved	 aktieprisen.	Men	

om	størrelsen	af	de	finansielle	forpligtelser	konceptuel	er	’korrekte’,	som	følge	af	implementering	

af	 IFRS	 16,	 afhænger	 af	 den	 nominelle	 værdi	 af	 de	 operationelle	 leasingkontrakter	 og	

diskonteringsfaktoren.	Størrelse	og	type	af	de	operationelle	leasingkontrakter	afhænger	i	stor	grad	

af,	hvilken	branche	de	enkelte	virksomheder	befinder	sig	i,	og	det	er	derfor	branchespecifikt.		

	
Figur	43	-	Sammenligning	af	ikke-indregnet	leasing	-	Egen	tilvirkning	

De	nominelle	operationelle	leasingværdier	fremgår	af	ovenstående	figur.	Det	observeres	at	Novo	

har	 relativ	mindre	 operationel	 leasing	 end	 DSV,	mens	 Novos	 kapitaliseret	 værdi	 af	 operationel	

leasing	 er	 det	 halve	 af	 DSVs	 jf.	 figur	 41.	 Derimod	 har	 SAS	 over	 dobbelt	 så	 meget	 operationel	

leasing	 som	 DSV,	 hvorfor	 den	 kapitaliserede	 værdi	 af	 den	 operationelle	 leasing	 også	 er	 over	

dobbelt	så	meget.	Men	dette	forklarer	alene	ikke	hvorfor	virksomhederne	påvirkes	anderledes.	

I	bilag	9,	21	og	33	fremgår	den	historiske	nominelle	værdi	af	operationel	 leasing,	og	hvilke	typer	

aktiver	 hhv.	 SAS,	 DSV	 og	 Novo	 leaser.	 Der	 observeres	 at	 en	 virksomhed	 som	 SAS,	 leaser	 fly	 til	

transport,	 DSV	 grunde	 og	 anlæg	 til	 logistik,	 og	 Novo	 grunde	 og	maskineri	 til	 produktion.	 Fly	 er	

relativ	 dyre	 at	 lease,	 i	 forhold	 til	 fx	 grunde	 og	 bygninger,	 hvorfor	 det	 ikke	 bør	 komme	 som	 en	

overraskelse,	 at	 SAS	 har	 en	 større	 operationel	 leasing	 portefølje	 end	 de	 øvrige	 virksomheder.	

IAS	17 Difference IFRS	16 Ændring	i	% IAS	17 Difference IFRS	16 Ændring	i	% IAS	17 Difference IFRS	16 Ændring	i	%
Aktiepris 14,78						 69,78						 84,55						 472% 374,21				 31,48						 405,69				 8% 303,93				 9,34								 313,28				 3%
Finansielle	forpligtelser 12.841				 4.728						 17.569				 37% 15.450				 1.822						 17.272				 12% 4.258						 946									 5.204						 22%

SAS	Group	AB Novo	Nordisk	A/SDSV	A/S

SAS	Group	AB DSV	A/S Novo	Nordisk	A/S
Leasing	ikke-indregnet	i	resultatopgørelse 21.919																					 9.800																							 7.301																							
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Derfor	 må	 vi	 også	 antage	 at	 den	 nominelle	 størrelse	 af	 operationel	 leasing,	 som	 vi	 også	

observerer,	 er	 branchespecifikt.	 Vi	 mener	 derfor,	 at	 størrelsen	 af	 de	 finansielle	 forpligtelser	 er	

konceptuel	 korrekt.	 Dette	 skyldes	 at	 den	 nominelle	 værdi	 af	 operationel	 leasing	 portefølje	 er	

branchespecifikt	 på	 baggrund	 af,	 at	 virksomheder	 i	 de	 forskellige	 brancher	 leaser	 en	

branchespecifikt	 aktiv.	 Samtidig	 er	 den	 faktor	 som	 operationel	 leasing	 bliver	 diskonteret	 med,	

både	virksomhedsspecifikt	i	form	af	WACC,	men	også	branchespecifikt	i	form	af	levetiden	på	netop	

disse	 branchespecifikke	 aktiver.	 Vi	 påstår	 derfor,	 at	 størrelsen	 på	 de	 finansielle	 forpligtelser	 er	

branchespecifik	og	påvirker	aktieprisen.	

6.2. Resultatopgørelse	

	
Figur	44	-	Sammenligning	af	indregnet	leasing	-	Egen	tilvirkning	

Det	fremgår	af	figur	44,	hvor	meget	operationel	leasing	de	enkelte	virksomheder	har	rapporteret	i	

deres	 resultatopgørelse.	 Totalindkomsten	 påvirkes	 ikke	 ved	 implementering	 af	 IFRS	 16,	 men	

regnskabsstandarden	 allokere	 leasingomkostningerne	 og	 herved	 påvirkes	 både	 NOPAT	 og	 de	

finansielle	omkostninger,	og	i	sidste	ende	aktieprisen	ud	fra	en	DCF	model.	Hertil	er	spørgsmålet,	

om	 effekten	 af	 IFRS	 16	 på	 resultatopgørelsen	 er	 virksomhedsspecifikt,	 branchespecifikt	 eller	

universelt?	

	
Figur	45	-	Sammenligning	af	EBIT-marginen	-	Egen	tilvirkning	

Vi	har	tidligere	redegjort	 for,	at	de	fleste	virksomheder	placerer	deres	 leasingomkostninger	over	

EBIT	 marginen.	 Derfor	 er	 det	 også	 interessant	 at	 vurdere,	 hvorvidt	 ændringer	 i	 dette	 nøgletal	

påvirker	aktieprisen.	Som	det	fremgår	af	figur	45,	forbedres	EBIT	marginen	i	alle	tre	virksomheder,	

som	 følge	 af	 implementering	 af	 IFRS	16.	 SAS	 forbedres	bedst	 forholdsmæssigt	med	102	%	mod	

DSV	på	57	%,	hvor	DSV	forbedres	bedst	nominelt	med	1.969	mio.	DKK	mod	SAS	på	1.619	mio.	DKK.	

Vi	 kan	 ud	 fra	 dette	 ikke	 antyde,	 om	 hvorvidt	 EBIT	 marginen	 direkte	 går	 ind	 og	 påvirker	

aktieprisændringen.	Analyserer	vi	nærmere	på	de	poster,	som	påvirker	EBIT	marginen,	så	vil	det	

være	oplagt	at	analysere	afskrivningerne.		

SAS	Group	AB DSV	A/S Novo	Nordisk	A/S
Leasing	indregnet	i	resultatopgørelse 2.840																							 2.446																							 1.513																							

IAS	17 Difference IFRS	16 Ændring	i	% IAS	17 Difference IFRS	16 Ændring	i	% IAS	17 Difference IFRS	16 Ændring	i	%
Aktiepris 14,78						 69,78						 84,55						 472% 374,21				 31,48						 405,69				 8% 303,93				 9,34								 313,28				 3%
EBIT 1.595						 1.619						 3.214						 102% 3.442						 1.969						 5.411						 57% 47.695				 1.139						 48.834				 2%

SAS	Group	AB Novo	Nordisk	A/SDSV	A/S
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Vi	redegjorde	tidligere	for,	at	leasing	under	IAS	17	var	posteret	som	en	’single	expense’,	hvor	den	

under	 IFRS	16	deles	 op	 i	 enten	 afskrivninger	 eller	 finansielle	 omkostninger.	Derfor	må	der	også	

forekomme	 ændringer	 i	 disse	 poster	 når	 IFRS	 16	 implementeres,	 hvortil	 vi	 vil	 vurdere,	 om	

størrelsen	af	de	allokerede	leasingomkostninger	er	konceptuel	’korrekt’.	

	
Figur	46	-	Sammenligning	af	afskrivninger	-	Egen	tilvirkning	

Som	 det	 fremgår	 af	 figur	 46,	 så	 ændres	 SAS’	 afskrivninger	 væsentlig	 mere	 end	 de	 to	 øvrige	

virksomheder.	Sammenholdes	dette	med	figur	41,	så	fremstår	det	utydeligt,	hvorfor	SAS	har	flest	

afskrivninger	 på	 trods	 af,	 at	 de	 har	 færrest	 operationelle	 aktiver,	 hvor	 Novo	 har	 færrest	

afskrivninger,	 men	 flest	 operationelle	 aktiver.	 Er	 dette	 et	 tilfælde?	 I	 afsnit	 6.1	 –	 Balance	 vedr.	

finansielle	 forpligtelser	 påstod	 vi,	 at	 effekten	 på	 de	 finansielle	 forpligtelser	 bl.a.	 er	

branchespecifikt	 på	 baggrund	 af	 de	 operationelle	 leasingaktivers	 type,	 levetid	 og	 værdi.	 Den	

samme	effekt	bør	også	gøre	sig	gældende	her.	SAS’	operationel	leasing	har	en	relativ	større	værdi	

end	de	øvrige	 virksomheders	operationel	 leasing.	 Samtidig	har	 SAS’	operationel	 leasing	også	en	

kortere	levetid	end	de	øvrige.	Derfor	vil	afskrivningsværdien	også	være	større	i	de	enkelte	år,	fordi	

den	 større	 ’købsværdi’	 fordeles	 ud	 på	 færre	 terminer.	 Vi	 kan	 derfor	 påstå,	 at	 ændringen	 i	

afskrivninger	og	herved	EBIT	er	branchespecifikt,	da	afskrivningsstruktur-	og	størrelse	afhænger	af,	

hvilke	 type	aktiv	der	 leases,	og	hvilken	 ’købsværdi´	den	har.	 I	 SAS´	 tilfælde	drejer	det	 sig	om	fly	

med	en	høj	 købsværdi	 og	 kort	 levetid,	 hvor	det	 i	DSVs	og	Novos	 tilfælde	omhandler	 grunde	og	

bygninger	med	en	relativ	mindre	købsværdi,	men	væsentlig	højere	levetid.		

	
Figur	47	-	Sammenligning	af	finansielle	poster	-	Egen	tilvirkning	

Om	hvorvidt	 og	 i	 hvilke	omfang	ændringerne	 i	 EBIT	marginen	påvirker	 aktieprisen,	 afhænger	 af	

NOPAT,	som	også	er	påvirket	af	de	finansielle	poster.	Vi	har	i	vores	beregning	simpelt	antaget,	at	

størrelsen	 af	 de	 finansielle	 poster	 må	 være	 det,	 der	 er	 tilbage	 af	 de	 indregnede	

leasingomkostninger	i	resultatopgørelse,	efter	afskrivninger	er	fratrukket.	Det	fremgår	af	figur	47,	

at	DSVs	finansielle	poster	forøges	mest,	både	nominelt	og	relativt,	på	trods	af	at	SAS	langt	større	

operationel	leasingportefølje	end	DSV.		

IAS	17 Difference IFRS	16 Ændring	i	% IAS	17 Difference IFRS	16 Ændring	i	% IAS	17 Difference IFRS	16 Ændring	i	%
Aktiepris 14,78						 69,78						 84,55						 472% 374,21				 31,48						 405,69				 8% 303,93				 9,34								 313,28				 3%
Afskrivninger -1.367					 -1.221					 -2.588					 89% -775								 -477								 -1.252					 62% -3.180					 -374								 -3.554					 12%

SAS	Group	AB Novo	Nordisk	A/SDSV	A/S

IAS	17 Difference IFRS	16 Ændring	i	% IAS	17 Difference IFRS	16 Ændring	i	% IAS	17 Difference IFRS	16 Ændring	i	%
Aktiepris 14,78						 69,78						 84,55						 472% 374,21				 31,48						 405,69				 8% 303,93				 9,34								 313,28				 3%
Finansielle	poster -462								 -1.619					 -2.081					 350% -151								 -1.969					 -2.120					 1304% -634								 -1.139					 -1.773					 180%

SAS	Group	AB Novo	Nordisk	A/SDSV	A/S
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Er	 dette	 oprigtigt	 eller	 er	 vores	 ’simple’	 antagelse	 alt	 for	 simpel	 og	 herved	 forkert?	 Konceptuel	

vover	 vi	 at	 påstå,	 at	 allokering	 af	 leasingomkostninger	 er	 korrekt.	Man	må	 antage,	 at	 den	 pris	

leasinggiverne	opkræver	hos	leasingtageren,	afhænger	af	udbud	og	efterspørgsel.	Hos	Novo	leases	

der	 produktionsudstyr	mv.,	 hvor	man	må	antage,	 at	 produktet	 ikke	 er	 særlig	 specialiseret,	men	

hvor	udbuddet	er	stort.	Hos	DSV	leases	der	 logistikhal,	der	er	et	meget	specialiseret	produkt,	og	

derfor	også	et	lavt	udbud.	Hos	SAS	leases	der	fly,	der	både	er	specialiseret	på	baggrund	af,	at	der	

kun	er	2	producenter,	men	dertil	også	et	højt	udbud.	Derfor	må	de	finansielle	poster	også	være	

branchespecificeret,	da	omkostningerne	ved	leasing	afhænger	af,	hvilke	typer	aktiver	der	leases.	

	
Figur	48	-	Sammenligning	af	NOPAT	-	Egen	tilvirkning	

I	 det	 ovenstående	 afsnit	 har	 vi	 diskuteret	 hvorvidt,	 og	 i	 hvilke	 omfang	 IFRS	 16	 påvirker	

virksomhedernes	 resultatopgørelse.	 NOPAT	 påvirkes	 af	 allokering	 af	 leasingomkostninger.	 De	

ændringer	der	forekommer	i	afskrivninger,	påvirker	ikke	NOPAT,	men	derimod	påvirker	den	andel	

af	leasingomkostninger,	der	allokeres	væk	fra	EBIT	og	til	finansielle	poster,	NOPAT.	Det	fremgår	af	

figur	 48,	 hvordan	 implementeringen	 af	 IFRS	 16	 har	 påvirket	 virksomhedernes	 NOPAT.	 Jf.	 DCF	

modellen	så	vil	en	ændring	i	NOPAT	påvirke	pengestrømmen.	Derfor	påstår	vi,	at	allokeringen	af	

leasingomkostninger	 er	 branchespecifikt,	 da	 andelen	 der	 allokeres	 er	 brancherelateret	 grundet	

aktivtyper.	 Samtidig	 påstår	 vi,	 at	 den	 andel	 der	 allokeres	 væk	 fra	 EBIT	 marginen	 påvirker	

aktieprisen.	

6.3. Værdiansættelse	

Vi	 ved,	 at	 forøgelse	 af	 operationelle	 aktiver	 ikke	 skaber	 mere	 eller	 mindre	 værdi	 i	 balancen.	

Størrelsen	 af	 den	 operationelle	 leasing	 portefølje	 er	 derfor	 ikke	 væsentlig,	 da	 det	 afhænger	 af	

diskonteringsfaktoren.	Derimod	ved	vi	at	forøgelsen	i	de	finansielle	forpligtelser,	som	skal	matche	

forøgelsen	på	 aktivsiden,	 kan	påvirke	 aktieprisen.	 Størrelsen	 af	 de	 finansielle	 forpligtelser,	 såvel	

som	 operationelle	 aktiver,	 er	 påvirket	 af	 en	 virksomhedsspecifik	 faktor	 i	 form	 af	

diskonteringsrenten	 eller	 WACC,	 hvor	 antallet	 af	 diskonteringsterminer	 er	 påvirket	 af	 leasede	

aktiver,	 som	 typisk	er	branchespecifikke.	Derudover	ved	vi,	 at	 allokering	af	 leasingomkostninger	

påvirkes	af	den	branchespecifikke	leasing	aktiv,	som	påvirker	NOPAT	og	herefter	aktieprisen.	

	

IAS	17 Difference IFRS	16 Ændring	i	% IAS	17 Difference IFRS	16 Ændring	i	% IAS	17 Difference IFRS	16 Ændring	i	%
Aktiepris 14,78						 69,78						 84,55						 472% 374,21				 31,48						 405,69				 8% 303,93				 9,34								 313,28				 3%
NOPAT 577									 1.975						 2.552						 343% 1.808						 2.402						 4.211						 133% 37.507				 1.390						 38.897				 4%

SAS	Group	AB Novo	Nordisk	A/SDSV	A/S
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Ud	 fra	 ovenstående	 vil	 vi	 derfor	 påstå,	 at	 effekten	 ved	 implementering	 af	 IFRS	 16	 er	

branchespecifikt.	Branchespecifikt	omhandler	bestemt	 ikke,	hvilken	 type	virksomhed	man	er,	og	

hvilken	branche	man	befinder	sig	i,	men	snarere	hvilke	typer	aktiver	man	leaser,	som	er	synonymt	

med	en	bestemt	branche.	 I	dette	tilfælde	er	det	SAS,	som	befinder	sig	 i	en	 luftfartsbranche,	der	

leaser	flyaktiver,	som	er	synonymt	aktiv	i	luftfartbranchen.	

	

Ud	 fra	 vores	 beregninger	 forøges	 SAS’	 aktiepris	 med	 472	 %,	 som	 følge	 af	 at	 IFRS	 16	

implementeres.	Det	må	synes	at	være	en	meget	voldsom	stigning,	blot	pga.	en	regnskabsændring.	

Spørgsmålet	 er,	 om	det	 i	 realiteten	giver	mening,	 at	 SAS’	 aktiepris	 stiger	netop	 så	meget?	Rent	

konceptuelt	må	svaret	være	ja.	Allerede	ved	udarbejdelsen	af	IFRS	16	var	der	en	forventning	om,	

at	virksomheder	der	har	en	stor	operationel	 leasing	portefølje,	vil	blive	påvirket	væsentlig	mere	

end	virksomheder,	der	 ikke	har	en	stor	operationel	 leasing	portefølje.	Der	var	en	 ide	om,	hvilke	

specifikke	brancher	det	vil	påvirke	mest,	hvor	luftfartsbranchen	forventes	at	blive	påvirket	mest.195	

Vores	afhandling	bekræfter,	at	 luftfartsbranchen	relativt	 til	de	to	valgte	brancher	påvirkes	mest.	

Det	skal	dog	understreges,	at	vores	målinger	er	baseret	på,	at	regnskaberne	bliver	ændret	fra	den	

ene	dag	 til	 den	anden.	Altså	er	der	 tale	om,	at	 vores	målinger	er	mere	 teoretiske.	Hvordan	det	

reelt	set	vil	blive	implementeret,	er	stadig	for	tidligt	at	kommentere	på.	Man	kunne	forstille	sig,	at	

virksomhederne	 langsomt	 udfaser	 deres	 operationelle	 leasingportefølje,	 og	 derved	 indfaser	 det	

som	finansiel	leasing.	Således	at	balancen	ikke	oplever	en	total	omvæltning	på	én	gang.		

	

Spørgsmålet	 er	 således,	 om	 det	 forventes	 at	 SAS’	 aktiekurs	 reelt	 stiger	med	 472	%?	 	 Hertil	må	

svaret	være	nej.	Det	forventes	ikke,	at	SAS	reelt	stiger	472	%	på	én	gang,	blot	som	følge	af	IFRS	16.		

I	 bund	 og	 grund	 sker	 kursændringer,	 foruden	 på	 baggrund	 af	 udbud	 og	 efterspørgsel,	 også	 på	

baggrund	af	investorernes	forventninger	og	psyke.		

Eksempelvis	så	man,	at	aktiemarkedet	faldt	omtrent	10	%,	da	Storbritannien	stemte	sig	ud	af	EU.	

Det	 kom	 lidt	 som	 et	 chok	 for	 aktiemarkedet,	 og	 det	 medførte	 bl.a.	 nervøsitet	 og	 usikkerhed	

efterfølgende.	Igen	så	man	lignede	effekter,	da	Trump	blev	valgt	til	præsident	i	USA.	Kort	sagt	så	

sker	de	store	kurshop,	når	der	sker	noget,	der	’chokerer’	investorerne.	

																																																								
195	IFRS	Foundation,	2016	s.	16	
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Det	behøver	dog	ikke	udelukkede	at	være	store	politiske	ting,	som	de	to	fornævnte	begivenheder,	

men	 blot	 forventningerne	 omkring	 en	 virksomhed	 og	 dets	 regnskab.	 Lad	 os	 antage	 at	 en	

børsnoteret	 virksomhed	 har	 en	 forventning	 om	 at	 opnå	 en	 vækst	 på	 10	 %.	 Følger	 man	

finansieringsteorien	omkring	de	effektive	markeder,	 så	 afspejler	 virksomhedens	 kurs	 al	 offentlig	

og	 relevant	 information	om	 fremtiden.	Da	 virksomheden	har	 udmeldt	 deres	 vækstprognose,	 og	

det	 må	 antages	 at	 være	 relevant	 information	 omkring	 fremtiden,	 afspejler	 den	 nuværende	

aktiekurs	allerede	forventningen	om,	at	virksomheden	vil	 levere	en	vækst	på	10	%.	 	Gør	de	det,	

sker	der	 ikke	det	store	 i	 forhold	til	kursen.	Havde	virksomheden	derimod	 leveret	 fx	15	%	vækst,	

bliver	investorerne	positivt	’chokeret’,	og	aktien	stiger	deraf.	Omvendt	vil	det	forventes,	at	kursen	

ville	falde,	hvis	de	fx	kun	leverede	5	%	vækst.	Det	ses	også,	at	virksomhederne	fra	tid	til	anden	går	

ud,	og	justerer	deres	forventninger	omkring	væksten	for	at	undgå	denne	’chok-effekt’.	

	

Det	må	altså	i	bund	og	grund	handle	om,	hvorvidt	investorernes	forventninger	bliver	afstemt,	om	

de	er	indforstået	med	de	ændringer	der	sker,	og	er	klar	over,	hvorfor	de	sker.	Det	kommer	i	sidste	

ende	til	at	handle	om,	at	virksomheden	skal	kommunikere	sådanne	ting	ud	til	investorerne	for	at	

undgå	disse	chok	effekter.		

Overordnet	 set	 forventes	 det	 reelt	 set	 ikke,	 at	 SAS’	 aktiekurs	 påvirkes	 i	 samme	omfang,	 som	vi	

regnede	 os	 frem	 til	 i	 denne	 afhandling.	 Det	 afhænger	 i	 stor	 grad	 af	 virksomheden,	 og	 at	 den	

formår	at	kommunikere	det	ud	til	investorerne	på	rigtigvis.	Det	skal	dog	nævnes,	at	stigningerne	vi	

kom	frem	til	i	hhv.	Novo	og	DSV,	ikke	nødvendigvis	er	usandsynlige,	da	det	førhen	er	set,	at	aktier	

sagtens	 kan	 stige	 5-10	 %	 på	 én	 handelsdag,	 men	 det	 er	 nok	 mere	 sandsynligt,	 at	 ændringen	

kommer	på	baggrund	af	andre	faktorer	i	markedet.	

Virksomhederne	 har	 allerede	 fra	 i	 år	meddelt	 i	 deres	 årsrapport,	 at	 de	 forventer	 IFRS	 16,	 som	

aktiveres	 i	 2019,	 men	 ikke	 hvordan	 regnskabsstandarden	 vil	 påvirke	 regnskabet.	 Det	 må	 dog	

endvidere	 forventes,	 at	 de	børsnoterede	 virksomheder	 kommunikerer	ændringerne	ud	 til	 deres	

investorer,	 således	 at	 de	 enkelte	 investorer	 er	 forventningsafstemte	 mht.	 effekten	 af	 IFRS	 16.		

Som	David	 Tweedie	 sagde,	 så	 ’drømte’	 han	 om	 at	 flyve	 i	 et	 fly,	 der	 landede	 på	 virksomhedens	

balance.	Da	 IFRS	16	først	 implementeres	 i	2019	ved	vi	 ikke,	hvordan	det	 faktuelle	billede	tegner	

sig.	 Spørgsmålet	 hertil	 må	 være	 om	 virksomhederne	 gør	 nok	 for	 at	 ’lande	 flyet’	 sikkert	 på	

balancen,	så	investorerne	ikke	bliver	chokeret	af	effekterne,	og	oplever	en	turbulent	landing?	
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7. Konklusion	
Formålet	med	denne	afhandling	har	været	at	finde	svar	på,	hvordan	implementeringen	af	IFRS	16	

påvirker	et	virksomhedsregnskab	og	dens	værdiansættelse.	Til	det	har	vi	taget	udgangspunkt	i	SAS,	

og	perspektiveret	vores	fundne	resultat	til	andre	brancher.		

	

Overordnet	 set	 er	 leasing	 blevet	 mere	 populært	 og	 udbredt,	 når	 virksomhederne	 skal	 ud	 og	

investere	 i	 nye	 aktiver.	 Som	 reglerne	 er	 i	 dag,	 under	 IAS	 17,	 findes	 der	 to	 typer	 af	

leasingkontrakter,	nemlig	 finansiel	 leasing	og	operationel	 leasing.	Overføres	alle	 risici	og	 fordele	

vedrørende	aktivet,	er	der	tale	om	finansiel	leasing.	Er	det	omvendt	ikke	tilfældet,	er	der	tale	om	

operationel	 leasing.	 Regnskabsmæssigt	 behandles	 finansiel	 leasing	 som	 var	 det	 virksomhedens	

eget	 aktiv.	 Det	 fremgår	 således	 af	 balancen,	 der	 afskrives	 på	 det,	 og	 der	 er	 renteomkostninger	

forbundet	med	det.	Operationel	leasing	er	blot	en	udgiftspost.		

Fra	2019	vil	IAS	17	blive	erstattet	af	den	omtalte	IFRS	16.	Forskellen	på	IAS	17	og	IFRS	16	er,	at	der	

i	 IFRS	 16	 kun	 findes	 en	 type	 leasingkontrakt.	 Det	 betyder,	 at	 man	 ikke	 længere	 opdeler	

kontrakterne	i	hhv.	finansiel	og	operationel	leasing.	Det	medfører	således,	at	alle	typer	leasing	nu	

skal	indregnes	i	balancen,	hvilket	resultere	i	at	den	samlede	balance	stiger.	På	resultatopgørelse	vil	

den	såkaldte	’single	expense’	leasingomkostning	fordeles	mellem	afskrivning	og	finansielle	poster.	

	

SAS	 kan	 dateres	 helt	 tilbage	 til	 Anden	 Verdenskrig,	 og	 har	 siden	 da	 været	 pioneret	 indenfor	

flytransporten,	 hvor	 de	 bl.a.	 var	 først	 til	 at	 flyve	 via	 Polarruten	 og	 indføre	 et	 elektronisk	

bookingsystem.	 I	 dag	 beskæftiger	 SAS	 sig	 med	 passagertransport,	 lidt	 fragttransport	 og	 et	 par	

andre	 områder.	 Passagertransporten	 er	 helt	 klart	 SAS	 største	 indtjeningskilde,	 da	 den	 bidrager	

med	77	%	af	 omsætningen.	 SAS	operer	 efter	 en	 strategi	 om,	 at	 de	 skal	 være	det	 fortrækkende	

flyselskab	 for	 de	 såkaldte	 ”frequent	 flyers”,	 hvilket	 bl.a.	 skal	 ske	 ved	 at	 investere	 i	 nyere	 fly,	

opgradering	af	lounges	mv.		

	

De	tre	hovedanalyser	udarbejdet	i	forbindelse	med	SAS’	værdiansættelse	var	PESTEL,	Porter’s	Five	

Forces	og	ressourceanalysen.	De	tre	analyser	peger	samlet	set	på,	at	flybranchen	er	en	dynamisk	

branche,	 som	 er	 påvirket	 af	 mange	 faktorer,	 herunder	 i	 stor	 grad	 afgifter,	

sikkerhedsforanstaltninger,	oliepriser,	BNP	mv.		
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Alle	disse	har	vist	sig	at	være	meget	svære	at	forudsige.	Til	trods	for	de	eksterne	faktorer	er	der	

høj	rivalisering	i	branchen.	Endvidere	er	SAS’	brand	med	til	at	skabe	en	konkurrencemæssig	fordel.	

Medlemskabet	af	Star	Alliance	samt	deres	eget	 loyalitetsprogram	EuroBonus	er	med	til	at	skabe	

en	lille	konkurrencemæssig	fordel,	mens	det	 ikke	blev	vurderet,	at	ressourcer	som	deres	flyflåde	

var	med	til	at	skabe	en	konkurrencemæssig	fordel.		

	

Under	regnskabsanalysen	blev	SAS	nuværende	situation	iht.	leasing	gennemgået.	Her	viste	det	sig,	

at	SAS	har	en	meget	omfattende	portefølje	af	aktiver,	der	er	operationelt	leaset.	I	2016	havde	SAS	

næsten	 leasingkontrakter	 til	 en	 værdi	 af	 22	 mia.	 SEK,	 som	 ikke	 fremgik	 af	 deres	 balance.	 Det	

stemmer	overens	med	 forventningen	om,	at	 flybranchen	 i	 stor	grad	benytter	 leasing.	Endvidere	

viste	rentabilitetsanalysen,	at	den	historiske	performance	har	været	utrolig	svingende.	Samtlige	af	

SAS’	nøgletal	har	fluktuereret	en	del	over	de	seneste	fem	år.	Eksempelvis	har	ROIC	svinget	mellem	

-13,29	%	i	2012	og	8,44	%	i	2016.	ROIC	toppede	i	2013	på	46,78	%,	men	var	året	efter	negativ	igen.	

Det	viser,	at	SAS’	er	meget	upålidelig,	når	det	kommer	til,	om	de	er	rentable.	Resultatet	i	SAS	har	

ligeledes	svinget	mellem	under-	og	overskud	i	alle	årene.		

	

På	 baggrund	 af	 den	 strategiske	 analyse	 samt	 vores	 regnskabsanalyse	 af	 de	 reformulerede	

regnskaber,	blev	det	fremtidige	budget	for	SAS	estimeret.	Ved	hjælp	fra	DCF	modellen,	blev	SAS’	

værdi	under	IAS	17,	endeligt	estimeret	til	14,78	SEK	per	aktie	per	d.	15/2	2017.		

	

Vi	implementerede	så	IFRS	16	i	SAS’	regnskab,	og	det	kunne	herved	konstateres,	at	IFRS	16	har	en	

væsentlig	 effekt.	 SAS’	 operationelle	 aktiver	 steg	med	23	%,	mens	NOPAT	 steg	med	hele	343	%.	

Endvidere	steg	de	samlede	afskrivninger	med	89	%	og	de	netto	finansielle	poster	med	350	%.	Det	

kom	 som	 følge	 af,	 at	 værdien	 af	 operationelle	 leasingkontrakter	 blev	 indregnet	 i	 regnskaberne.	

Endvidere	 konstateres	 det,	 at	 IFRS	 16	 går	 ind	 og	 ændrer	 i	 virksomhedens	 kapitalstruktur	 og	

lånerente,	og	derved	ændrer	SAS’	WACC	sig	fra	8,3239	%	til	8,8517	%.	Alt	dette	medfører,	at	når	

man	 værdiansætter	 SAS	med	 samme	budgetforudsætninger	 som	under	 IAS	17,	 efter	 IFRS	16	er	

implementeret,	stiger	aktiekursen	med	472	%	til	84,55	SEK	per	aktie.	Alt	i	alt	kan	det	konkluderes,	

at	IFRS	16	har	en	betydeligt	effekt	på	SAS’	regnskab	og	værdiansættelse.	
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For	at	undersøge	om	effekterne	af	 IFRS	16	er	ens	 i	alle	virksomheder	og	brancher,	har	vi	udført	

samme	 analyse	 på	 hhv.	 Novo	 Nordisk,	 som	 repræsenterer	 medicinalbranchen,	 og	 DSV	 som	

repræsenterer	logistikbranchen.	Vi	har	værdiansat	hhv.	Novo	og	DSV	på	samme	måde	som	SAS,	og	

har	 derfor	 gennemgået	 de	 strategiske	 og	 finansielle	 faktorer,	 der	 påvirker	 dem,	 udarbejdet	 et	

budget	og	værdiansat	dem	ud	 fra	DCF	modellen.	Dog	 i	et	 langt	mindre	 format.	Det	betød,	at	vi	

under	IAS	17	estimerede	Novos	og	DSVs	værdi	til	hhv.	303,93	kr.	og	374,21	kr.		

	

Ved	at	implementere	IFRS	16	kan	vi	konstatere	lignende	ændringer	i	både	Novo	og	DSV,	men	dog	

ikke	af	samme	omfang	som	hos	SAS.	De	operationelle	aktiver	steg	med	hhv.	1,23	%	og	4,69	%,	for	

Novo	og	DSV,	hvilket	medførte	en	stigning	i	afskrivningerne	på	hhv.	11,75	%	og	61,52	%.	NOPAT	

steg	 således	med	 hhv.	 3,71	 %	 for	 Novo,	 mens	 det	 steg	med	 hele	 132,86	 %	 for	 DSV.	 De	 netto	

finansielle	poster	steg	med	179,7	%	hos	Novo	og	1.304,11	%	hos	DSV.	Kapitalstrukturen	ændres	

minimalt	hos	både	Novo	og	DSV	som	 følge	af	 IFRS	16.	Der	 skete	 til	 gengæld	en	 forholdsvis	 stor	

ændring	 i	 DSVs	 lånerente,	 hvilket	 skyldes	 at	 DSV	 WACC	 steg	 med	 1,8975	 procentpoint,	 mens	

Novos	faldt	med	0,0123	procentpoint.	Ultimativt	betyder	IFRS	16,	at	Novos	værdiansættelse	steg	

med	3,07	%	til	kurs	313,28,	mens	DSVs	værdi	steg	med	8,41	%	til	kurs	405,69.	

	

Vi	kunne	herfra	konstatere,	at	der	er	forskel	i	påvirkningerne	i	forhold	til,	hvilken	type	virksomhed	

og	branche	der	er	tale	om.	I	vores	diskussionsafsnit	kommer	vi	frem	til,	at	effekten	af	IFRS	16	er	

branchespecificeret,	pga.	virksomhederne	leaser	bestemte	typer	af	aktiver,	som	er	beslægtet	til	

branchen,	og	ikke	fordi	virksomheden	tilhører	en	bestemt	branche.	Den	værdimæssige	ændring	i	

både	 balance	 og	 resultatopgørelse	 afhænger	 derfor	 af	 den	 nominelle	 værdi,	 levetiden	 af	 de	

operationelle	leasingkontrakter	og	af	virksomhedens	interne	rente	eller	WACC.		

	

Det	kan	konkluderes,	at	effekten	af	IFRS	16	vil	påvirke	virksomheder	og	brancher	forskelligt,	men	

konceptuelt	 giver	mening.	Men	 om	 regnskabsstandarden	 i	 praksis	 vil	 påvirke	 eksempelvis	 SAS	 i	

samme	omfang	 som	 vores	 beregninger,	må	 konkluderes	 at	 være	 usandsynligt.	 Det	 handler	 om,	

hvordan	 virksomhederne	 forbereder	 sig	 på	ændringen,	 og	 hvordan	 de	 formår	 at	 kommunikere	

dette	ud	til	 investorerne	i	markedet.	I	sidste	ende	er	det	markedsreaktion	og	forventning,	der	er	

med	til	at	afgøre,	om	der	sker	markante	ændringer	i	kursen.	
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• http://www.airbus.com/company/market/global-market-forecast-2016-2035/	

• http://www.aircraftcompare.com/manufacture-aircraft/Boeing/1	

• http://www.airport-suppliers.com/suppliers/fuel-handling/		

• http://www.cdc.gov/nchs/fastats/obesity-overweight.htm	

• http://www.cph.dk/legacy/om-cph-old/profil/fakta-om-cph/lufthavnsudtryk--det-betyder-

ordene/	

• http://www.cph.dk/om-cph/presse/nyheder/2017/3/stark-vakst-i-kobenhavns-lufthavn/	

• http://www.dsv.com/About-DSV/media/latest-news/2015/05/Rail-is-the-third-option-for-

transport-between-China-and-Europe	
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• http://www.dsv.dk/	

• http://www.dtl.eu/presserum/noegletal/	

• http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/sas-ab/464549		

• http://www.globalis.dk/Statistik/BNP-per-indbygger		

• http://www.iata.org/publications/economics/fuel-monitor/Pages/price-development.aspx	

• http://www.idf.org/sites/default/files/Atlas-poster-2014_EN.pdf	

• http://www.menneskerogmedicin.dk/udvikling-af-medicin/et-laegemiddel-bliver-til		

• http://www.momondo.dk		

• http://www.msci.com/world	

• http://www.norwegian.com/dk/norwegian-reward/		

• http://www.norwegian.com/dk/om-os/vores-historie/vores-fly/	

• http://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/nnway_default/nnway_essentials.html	

• http://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/novo-nordisk-history.html		

• http://www.novonordisk.dk/	

• http://www.oneworld.com/news-information/oneworld-fact-sheets/introduction-to-

oneworld		

• http://www.oneworld.com/news-information/oneworld-fact-sheets/oneworld-at-a-glance		

• http://www.pro.medicin.dk/Medicin/Praeparater/7030	

• http://www.retsinformation.dk/	

• http://www.sas.dk/eurobonus/brug-af-point/		

• http://www.sasgroup.net/en/debt-and-credit-rating/	

• http://www.sasgroup.net/en/drivers-and-challenges/		

• http://www.sasgroup.net/en/history-milestones/	

• http://www.sasgroup.net/en/invest-in-our-future/		

• http://www.sasgroup.net/en/strategic-priorities/	

• http://www.sasgroup.net/en/win-the-battle-for-scandinavias-frequent-travelers/		

• http://www.skyteam.com/en/about/	

• http://www.skyteam.com/en/about/history/1999/		

• http://www.staralliance.com/documents/20184/680657/Facts+and+Figures/c8797e1f-

12d0-46ea-b5ad-28edfa31803c		
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• http://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/hormoner-og-

stofskifte/sygdomme/overvaegt-og-kost/overvaegt-og-fedme/	

• http://www.valutakurser.dk/forex/details.aspx?id=233053	

• http://www.who.int/diabetes/en/	

• http://www.who.int/topics/obesity/en/	

Årsrapporter	mv.	

• DSV	årsrapport	2012	

• DSV	årsrapport	2013	

• DSV	årsrapport	2014	

• DSV	årsrapport	2015	

• DSV	årsrapport	2016	

• Novo	Nordisk	Investor	Presentation	2016	

• Novo	Nordisk	årsrapport	2012	

• Novo	Nordisk	årsrapport	2013	

• Novo	Nordisk	årsrapport	2014	

• Novo	Nordisk	årsrapport	2015	

• Novo	Nordisk	årsrapport	2016	

• SAS	Q4	rapport	2011	

• SAS	årsrapport	2011/2012	

• SAS	årsrapport	2012/2013	

• SAS	årsrapport	2013/2014	

• SAS	årsrapport	2014/2015	

• SAS	årsrapport	2015/2016	

Lovgivning	

• Den	Europæiske	Unions	Tidende,	2008,	”KOMMISSIONENS	FORORDNING	(EF)	Nr.	

1126/2008	om	vedtagelse	af	visse	internationale	regnskabsstandarder	i	overensstemmelse	

med	Europa-Parlamentets	og	Rådets	forordning	(EF)	nr.	1606/2002”	–	Specifikt	afsnit	

omkring	IAS	17	s.	83	–	93	
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1. Bilag	–	SAS:	Reformuleret	resultatopgørelse	
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2. Bilag	–	SAS:	Reformuleret	balance		

	

Balance	i	mio.	DKK 2012 2013 2014 2015 2016
Langfristede	aktiver
Immaterielle	aktiver 1.922																	 1.802																	 1.905																	 1.798																	 1.923																	
Materielle	aktiver 13.343															 9.677																	 8.901																	 9.596																	 11.195															
Udskudt	skatteaktiv 597																					 800																					 1.111																	 375																					 854																					
Andre	tilgodehavender 1.250																	 2.249																	 1.928																	 1.951																	 2.331																	
Langfristede	aktiver,	i	alt 17.112															 14.528															 13.845															 13.720															 16.303															

Kortfristede	aktiver
Reservedele	og	inventar 687																					 359																					 342																					 345																					 312																					
Forudbetaling	til	leverandør -																					 2																									 8																									 -																					 -																					
Tilgodehavender 1.311																	 1.376																	 1.067																	 1.249																	 1.406																	
Andre	tilgodehavende 1.399																	 866																					 1.263																	 867																					 1.193																	
Forudbetaling	til	omkostninger	og	periodisrerede	indtægter 873																					 858																					 937																					 1.093																	 1.153																	
Likvide	og	likvide	reserver 214																					 211																					 190																					 198																					 197																					
Kortfristede	aktiver,	i	alt 4.484																	 3.672																	 3.807																	 3.752																	 4.261																	

Operationelle	aktiver 21.596															 18.200															 17.652															 17.472															 20.564															

Langfristede	forpligtelser
Udskudt	skatteforpligtelser 1.013																	 -																					 -																					 -																					 -																					
Langfristede	forpligtelser,	i	alt 1.013																	 -																					 -																					 -																					 -																					

Kortfristede	forpligtelser
Forudbetaling	fra	kunder -																					 16																							 4																									 22																							 -																					
Levenrandørgæld 1.929																	 1.689																	 1.499																	 1.528																	 1.755																	
Selskabsskat 32																							 36																							 -																					 -																					 21																							
Uindløst	transport	omsætning 4.292																	 3.932																	 4.244																	 4.482																	 5.318																	
Periodiserede	omkostninger	og	forudbetalt	indtøgt 1.186																	 855																					 709																					 479																					 457																					
Hensatte	forpligtelser 3.201																	 3.416																	 4.355																	 4.684																	 5.336																	
Kortfristede	forpligtelser,	i	alt 10.640															 9.944																	 10.811															 11.195															 12.887															

Operationelle	forpligtelser 11.653															 9.944																	 10.811															 11.195															 12.887															

Netto	driftsaktiver	(Investeret	kapital) 9.943																	 8.256																	 6.841																	 6.277																	 7.677																	

Langfristede	aktiver
Andel	i	associerede	virksomheder 325																					 352																					 395																					 421																					 398																					
Pensionsfond 12.232															 3.428																	 3.778																	 4.368																	 2.615																	
Langfristede	aktiver,	i	alt 12.557															 3.780																	 4.173																	 4.789																	 3.013																	

Kortfristede	aktiver
Beholdning	af	andre	kapitalandele 23																							 292																					 273																					 3																									 3																									
Tilgodehavender	fra	associerede	virksomheder 3																									 1																									 -																					 2																									 1																									
Kortsigtede	investering 366																					 2.080																	 3.703																	 5.151																	 6.067																	
Likvide	og	likvide	reserver 2.209																	 2.460																	 3.524																	 2.849																	 2.106																	
kortfristede	aktiver,	i	alt 2.601																	 4.833																	 7.500																	 8.005																	 8.177																	

Finansielle	aktiver 15.158															 8.613																	 11.673															 12.794															 11.190															

Langfristede	forpligtelser
Ansvarlig	lån 978																					 956																					 1.003																	 1.104																	 1.157																	
Obligationslån 2.763																	 2.641																	 2.713																	 2.184																	 2.183																	
Andet	lån 5.260																	 5.054																	 4.419																	 4.807																	 4.390																	
Andet	gæld 1.967																	 1.361																	 2.088																	 1.992																	 2.089																	
Langfristede	forpligtelser 130																					 161																					 161																					 188																					 3																									
Langfristede	forpligtelser,	i	alt 11.098															 10.173															 10.384															 10.275															 9.822																	

Kortfristede	forpligtelser
Kortfristede	andel	af	langfristede	gæld 1.403																	 2.517																	 2.082																	 1.264																	 1.827																	
Kortfristede	lån 411																					 231																					 462																					 229																					 320																					
Kortfristede	forpligtelser 1.033																	 722																					 679																					 964																					 872																					
Kortfristede	forpligtelser,	i	alt 2.847																	 3.470																	 3.223																	 2.457																	 3.019																	

Finansielle	forpligtelser 13.945															 13.643															 13.607															 12.732															 12.841															

Netto	finansielle	forpligtelser -1.213															 5.030																	 1.934																	 -62																					 1.651																	

Egenkapital 11.156															 3.226																	 4.907																	 6.339																	 6.026																	

REFORMULERET	BALANCE
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Driver	-	Likvide	og	likvide	reserver 2.423																	 2.671																	 3.714																	 3.047																	 2.303																	
Driver	-	Operationel	likvide	og	likvide	reserver	af	total 0,50%
Gns.	Likvide	beholdning 5,67% 6,33% 9,77% 7,68% 5,84%

Driver	-	Materielle	aktiver 13.343															 9.677																	 8.901																	 9.596																	 11.195															
Driver	-	Langfristede	forpligtelser 130																					 161																					 161																					 188																					 3																									
Driver	-	Kortfristede	forpligtelser 1.033																	 722																					 679																					 964																					 872																					

Afstemning	af	Egenkapital
Aktionæerne	i	selskabets	andel	af	egenkapital 9.696																	 3.226																	 4.907																	 6.339																	 6.026																	
Minoritetsinteresser
Egenkapital 9.696																	 3.226																	 4.907																	 6.339																	 6.026																	
Difference 1.460																	 -																					 -																					 -																					 -																					
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3. Bilag	–	SAS:	Rentabilitetsanalyse		

	

WACC 8,32% 8,32% 8,32% 8,32% 8,32%

Investor's	required	rate	of	return 2012 2013 2014 2015 2016
Ejernes	afkastkrav 9,47% 9,47% 9,47% 9,47% 9,47%

Economic	profit 2012 2013 2014 2015 2016
Economic	Value	Added	(EVA) -2.148,81									 3.499,35											 -904,17													 1.855,78											 -4,14																		
Residual	Income	(RI) -3.203,45									 2.835,82											 -1.462,64									 1.473,21											 -368,99													

Return	on	equity 2012 2013 2014 2015 2016
Egenkapitalforretning	(ROE) -19,25% 48,90% -26,50% 35,67% 3,50%

Finansiel	gearing	(FLEV) -0,11																		 0,27																			 0,86																			 0,17																			 0,13																			

Afkast	på	netto	driftsaktiver	(ROIC) -13,29% 46,78% -3,65% 36,62% 8,26%
SPREAD 54,81% 7,99% -26,68% -5,71% -37,08%
Gældsrente -68,10% 38,79% 23,03% 42,33% 45,34%

DuPont	pyramide	-	Niveauet	1 2012 2013 2014 2015 2016
Afkast	på	netto	driftsaktiver	(ROIC) -13,29% 46,78% -3,65% 36,62% 8,26%
NOPAT -1.321															 4.257																	 -276																			 2.402																	 577																					
Netto	driftsaktiver	(Investeret	kapital) 9.943																	 9.099																	 7.548																	 6.559																	 6.977																	

DuPont	pyramide	-	Niveauet	1 2012 2013 2014 2015 2016
Finansiel	gearing	(FLEV) -0,11																		 0,27																			 0,86																			 0,17																			 0,13																			
Netto	finansielle	forpligtelser -1.213															 1.908																	 3.482																	 936																					 795																					
Egenkapital 11.156															 7.191																	 4.067																	 5.623																	 6.183																	

DuPont	pyramide	-	Niveauet	2 2012 2013 2014 2015 2016
Overskudsgrad -3,09% 10,09% -0,73% 6,06% 1,46%
Nettoomsætning 42.762															 42.182															 38.006															 39.650															 39.459															
NOPAT -1.321															 4.257																	 -276																			 2.402																	 577																					

DuPont	pyramide	-	Niveauet	2 2012 2013 2014 2015 2016
Aktivernes	omsætningshastighed 4,30																			 4,64																			 5,03																			 6,04																			 5,66																			
Invese	AO 0,23																			 0,22																			 0,20																			 0,17																			 0,18																			
Nettoomsætning 42.762															 42.182															 38.006															 39.650															 39.459															
Netto	driftsaktiver	(Investeret	kapital) 9.943																	 9.099																	 7.548																	 6.559																	 6.977																	

DuPont	pyramide	-	Niveauet	3 2012 2013 2014 2015 2016
Overskudsgrad
Ren -32,11% -26,81% -24,16% -24,27% -23,07%
Andre	driftsomkostninger -61,77% -60,31% -66,10% -61,94% -62,22%
EBITDA 6,12% 12,88% 9,74% 13,80% 14,70%
Leasingomkostninger -3,77% -4,23% -5,60% -6,54% -7,20%
Afskrivninger -3,98% -3,93% -3,80% -3,70% -3,46%
EBIT -1,63% 4,72% 0,35% 3,56% 4,04%
Effektive	skat 0,79% 0,12% 1,11% -0,60% 0,14%
Kerneaktivitet,	efter	skat -0,83% 4,84% 1,46% 2,96% 4,19%

Ikke-kerneaktivitet -1,40% 1,12% -0,05% 1,01% 0,59%
Dirty	Surplus -0,86% 4,13% -2,13% 2,08% -3,31%
Andre	operationelle	aktiviteter -2,26% 5,25% -2,18% 3,09% -2,73%

NOPAT -3,09% 10,09% -0,73% 6,06% 1,46%

DuPont	pyramide	-	Niveauet	3 2012 2013 2014 2015 2016
Aktivernes	omsætningshastighed
Langfristede	aktiver 2,50																			 2,67																			 2,68																			 2,88																			 2,63																			
Kortfristede	aktiver 9,54																			 10,34																	 10,16																	 10,49																	 9,85																			
Operationelle	aktiver 12,04																	 13,01																	 12,84																	 13,37																	 12,48																	

Langfristede	forpligtelser 42,21																	 83,28																	 -																					 -																					 -																					
Kortfristede	forpligtelser 4,02																			 4,10																			 3,66																			 3,60																			 3,28																			
Operationelle	forpligtelser 46,23																	 87,38																	 3,66																			 3,60																			 3,28																			
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4. Bilag		–	SAS:	Budget	–	Historisk	periode		
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-964,69
																									

2.215,24
											

-828,94
													

1.226,92
											

-1.075,56
									

114,59
															

N
O
PAT

-1.321,18
																					

4.256,78
											

-275,84
													

2.401,76
											

576,64
															

1.127,63
											

N
etto	finansielle	poster,	efter	skat

-826,18
																									

-740,22
													

-801,84
													

-396,24
													

-360,36
													

-624,97
													

N
etto	driftsaktiver	(Investeret	kapital)

9.942,81
																							

8.255,91
											

6.841,03
											

6.277,25
											

7.677,30
											

7.798,86
											

Historisk	periode

Historisk	periode
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5. Bilag	–	SAS:	Budget	–	Bugetperiode		

	

Valuedrivers
Term

inal
2017

2018
2019

2020
2021

2022
2023

2024
2025

2026
periode

N
ettom

sæ
tningvæ

kst
1%

1%
1%

1%
1%

1,6%
1,5%

1,5%
1,5%

1,5%
2,5%

N
øgletal	baseret	på	andel	af	nettoom

sæ
tningen

EBITDA
12%

12%
12%

13%
13%

13%
14%

14%
15%

15%
13%

EBIT
1%

1%
1%

1%
2%

2%
2%

3%
3%

3%
1%

Kerneaktivitet,	efter	skat
1%

1%
1%

2%
2%

2%
2%

3%
3%

3%
1%

Andre	operationelle	aktiviteter
-2%

-2%
0,2%

0,2%
0,2%

0,2%
0,2%

0,2%
0,2%

0,2%
0,2%

N
O
PAT

-1%
-1%

2%
2%

2%
2%

3%
3%

3%
4%

1%
N
etto	finansielle	poster,	efter	skat

-2%
-2%

-2%
-2%

-2%
-2%

-2%
-2%

-2%
-2%

-2%

N
etto	driftsaktiver	(Investeret	kapital)

24%
23%

23%
22%

22%
21%

20%
19%

19%
18%

18%

Pro	form
a

Term
inal

2017
2018

2019
2020

2021
2022

2023
2024

2025
2026

periode
N
ettoom

sæ
tning

39.853,59
												

40.252,13
												

40.654,65
												

41.061,19
									

41.471,81
									

42.135,35
												

42.767,38
												

43.408,90
												

44.060,03
												

44.720,93
												

45.838,95
												

N
øgletal	baseret	på	andel	af	nettoom

sæ
tningen

EBITDA
4.687,38

														
4.859,35

														
5.033,65

														
5.210,33

											
5.389,40

											
5.680,99

														
5.960,05

														
6.244,73

														
6.535,13

														
6.831,33

														
5.796,36

														
EBIT

301,56
																		

400,42
																		

500,29
																		

601,18
															

703,09
															

878,24
																		

1.034,35
														

1.194,35
														

1.356,66
														

1.521,28
														

277,38
																		

Kerneaktivitet,	efter	skat
411,07

																		
489,93

																		
569,61

																		
650,10

															
731,40

															
883,84

																		
1.022,48

														
1.165,48

														
1.311,73

														
1.461,31

														
516,85

																		
Andre	operationelle	aktiviteter

-983,95
																

-993,79
																

96,21
																				

97,17
																	

98,14
																	

99,71
																				

101,21
																		

102,72
																		

104,26
																		

105,83
																		

108,47
																		

N
O
PAT

-572,88
																

-503,86
																

665,81
																		

747,27
															

829,54
															

983,55
																		

1.123,68
														

1.268,21
														

1.415,99
														

1.567,14
														

625,32
																		

N
etto	finansielle	poster,	efter	skat

-623,47
																

-629,70
																

-636,00
																

-642,36
													

-648,78
													

-704,87
																

-764,70
																

-829,24
																

-898,87
																

-973,98
																

-1.065,40
													

N
etto	driftsaktiver	(Investeret	kapital)

9.390,15
														

9.276,37
														

9.161,48
														

9.045,46
											

8.928,29
											

8.737,02
														

8.555,22
														

8.370,77
														

8.183,61
														

7.993,72
														

8.193,57
														

Budgetperiode

Budgetperiode



Side	137	af	170	
	

6. Bilag	–	Risikofrie	rente	

	
	

7. Bilag	–	SAS:	Beta	
Kasserne	med	gul,	er	dem	der	er	anvendt	i	opgaven

	
	
	
	
	
	 	

Risikofrirente:	10	årige	statsobligation
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

January 4,04% 3,94% 3,70% 3,54% 3,17% 1,75% 1,77% 1,71% 0,20% 0,62%
Febuary	 3,92% 3,88% 3,46% 3,42% 3,21% 1,78% 1,58% 1,63% 0,12% 0,44%
March 4,03% 4,05% 3,40% 3,37% 3,39% 1,82% 1,48% 1,62% 0,15% 0,40%
Aprill 4,19% 4,32% 3,46% 3,21% 3,27% 1,63% 1,32% 1,57% 0,26% 0,48%
May 4,43% 4,64% 3,77% 2,69% 3,03% 1,08% 1,56% 1,39% 0,41% 0,42%
June 4,58% 4,79% 3,62% 2,68% 3,00% 1,46% 1,86% 1,29% 0,73% 0,08%
July 4,39% 4,73% 3,66% 2,76% 2,80% 1,09% 1,82% 1,20% 0,58% 0,03%
August 4,31% 4,40% 3,54% 2,17% 2,35% 1,11% 2,05% 0,91% 0,66% 0,00%
September 4,38% 4,28% 3,53% 2,37% 2,06% 1,23% 1,95% 0,92% 0,56% -0,07%
October 4,26% 4,56% 3,65% 2,63% 2,33% 1,23% 1,75% 0,83% 0,81% 0,24%
November 4,12% 3,72% 3,53% 2,85% 2,04% 1,05% 1,74% 0,64% 0,71% 0,34%
December 4,38% 3,25% 3,62% 3,02% 1,58% 1,03% 1,99% 0,56% 0,92% 0,30%

Gennemsnit 2,2688%

Beta 3	år 5	år 10	år Gns
Dag 0,693																	 0,851																	 1,038																	 0,861																	
Uge 0,443																	 0,990																	 1,371																	 0,935																	
Måned 0,490																	 1,831																	 1,319																	 1,213																	

R^2 3 5 10 Gns
Dag 0,041																	 0,044																	 0,110																	 0,065																	
uge 0,018																	 0,057																	 0,197																	 0,091																	
Måned 0,016																	 0,102																	 0,130																	 0,083																	

std 3 5 10 Gns
Dag 0,123																	 0,113																	 0,059																	 0,098																	
uge 0,263																	 0,250																	 0,122																	 0,212																	
Måned 0,671																	 0,722																	 0,315																	 0,569																	
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8. Bilag	–	SAS:	Værdiansættelse	ved	DCF	model	

	

The	Discounted	Cashflow	model
Historisk

Terminal
2016

2017
2018

2019
2020

2021
2022

2023
2024

2025
2026

periode
W
ACC

8,32%
8,32%

8,32%
8,32%

8,32%
8,32%

8,32%
8,32%

8,32%
8,32%

8,32%

NOPAT
576,64

															
-572,88

													
-503,86

													
665,81

															
747,27

																						
829,54

															
983,55

															
1.123,68

											
1.268,21

											
1.415,99

											
1.567,14

											
625,32

															
Netto	driftsaktiver	(Investeret	kapital)

7.677,30
											

9.390,15
											

9.276,37
											

9.161,48
											

9.045,46
																		

8.928,29
											

8.737,02
											

8.555,22
											

8.370,77
											

8.183,61
											

7.993,72
											

8.193,57
											

Delta	Netto	driftsaktiver	(Investeret	kapital)
1.712,85

											
-113,78

													
-114,89

													
-116,02

																				
-117,16

													
-191,27

													
-181,80

													
-184,46

													
-187,15

													
-189,89

													
199,84

															
Fri	pengestrøm

-2.285,73
									

-390,08
													

780,71
															

863,29
																						

946,70
															

1.174,82
											

1.305,48
											

1.452,66
											

1.603,14
											

1.757,03
											

425,48
															

Diskonteringsfaktor
0,92

																			
0,85

																			
0,79

																			
0,73

																										
0,67

																			
0,62

																			
0,57

																			
0,53

																			
0,49

																			
0,45

																			
0,45

																			
Nutidsværdi

-2.110,09
									

-332,43
													

614,21
															

626,99
																						

634,73
															

727,15
															

745,93
															

766,25
															

780,64
															

789,83
															

191,27
															

The	Discounted	Cashflow	model
FCFF	Budgetperiode

3.243,21
											

FCFF	Terminalperiode
3.284,12

											
Enterprice	Value

6.527,33
											

Netto	finansielle	forpligtelser
1.651,30

											
Estimeret	markedsværdi	af	egenkapital

4.876,04
											

Antal	aktier
330,00

															
Aktiepris

14,78
																	

Budgetperiode

Estimeret	værdi
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9. Bilag	–	SAS:	Operationel	leasing	under	IAS	17	

	

10. Bilag	–	SAS:	Leasing	kapitaliseret	efter	IFRS	16	

	

IAS	17	-	Operationel	leasing 2012 2013 2014 2015 2016
Fly	og	komponenter
0-1	år 1.667									 	 2.227									 	 2.856									 	 2.916									 	 2.758									 	
1-5	år 6.110									 	 6.501									 	 10.060							 	 8.581									 	 7.380									 	
>	5	år 2.483									 	 1.678									 	 4.650									 	 3.910									 	 3.206									 	
i	alt 10.260							 	 10.406							 	 17.566							 	 15.407							 	 13.344							 	

Grunde	og	bygning
0-1	år 919												 	 865												 	 770												 	 616												 	 585												 	
1-5	år 3.117									 	 3.180									 	 2.704									 	 2.275									 	 4.349									 	
>	5	år 3.505									 	 1.568									 	 1.905									 	 2.796									 	 2.242									 	
i	alt 7.541									 	 5.613									 	 5.379									 	 5.687									 	 7.176									 	

Udstyr	og	maskineri
0-1	år 17														 	 138												 	 150												 	 323												 	 282												 	
1-5	år 40														 	 576												 	 633												 	 1.302									 	 915												 	
>	5	år 3																 	 71														 	 242												 	 474												 	 202												 	
i	alt 60														 	 785												 	 1.025									 	 2.099									 	 1.399									 	

Operationel	leasing,	ikke-indregnet	i	resultatopgørelse 17.801							 	 16.019							 	 22.945							 	 21.094							 	 21.919							 	

Operationel	leasing,	indregnet	i	resultatopgørelse 1.614									 	 1.786									 	 2.127									 	 2.593									 	 2.840									 	

Estimering	af	gennemsnitlig	levetid	på	fly	og	komponenter 16,00									 	 16,00									 	 16,00									 	 16,00									 	 16,00									 	
Estimering	af	gennemsnitlig	levetid	på	grunde	og	bygninger 50,00									 	 50,00									 	 50,00									 	 50,00									 	 50,00									 	
Estimering	af	gennemsnitlig	levetid	på	udstyr	og	maskineri 5,75											 	 5,75											 	 5,75											 	 5,75											 	 5,75											 	

Note IFRS	16	-	Operationel	leasing 2012 2013 2014 2015 2016
Fly	og	komponenter
0-1	år 464												 	 620												 	 795												 	 811												 	 767												 	
1-5	år 1.700									 	 1.809									 	 2.799									 	 2.387									 	 2.053									 	
>	5	år 691												 	 467												 	 1.294									 	 1.088									 	 892												 	
i	alt 2.855									 	 2.895									 	 4.887									 	 4.287									 	 3.713									 	

Grunde	og	bygning
0-1	år 17														 	 16														 	 14														 	 11														 	 11														 	
1-5	år 57														 	 58														 	 50														 	 42														 	 80														 	
>	5	år 64														 	 29														 	 35														 	 51														 	 41														 	
i	alt 138												 	 103												 	 99														 	 104												 	 132												 	

Udstyr	og	maskineri
0-1	år 11														 	 87														 	 95														 	 204												 	 178												 	
1-5	år 25														 	 364												 	 400												 	 822												 	 578												 	
>	5	år 2																 	 45														 	 153												 	 299												 	 128												 	
i	alt 38														 	 496												 	 647												 	 1.325									 	 883												 	

Operationel	leasing,	ikke-indregnet	i	resultatopgørelse 3.031									 	 3.494									 	 5.633									 	 5.716									 	 4.728									 	
Operationel	leasing,	indregnet	i	resultatopgørelse 1.614									 	 1.786									 	 2.127									 	 2.593									 	 2.840									 	

IFRS	16	-	Afskrivning 2012 2013 2014 2015 2016
Fly	og	komponenter 641,25							 	 650,38							 	 1.097,88				 	 962,94							 	 834,00							 	
Grunde	og	bygning 150,82							 	 112,26							 	 107,58							 	 113,74							 	 143,52							 	
Udstyr	og	maskineri 10,43									 	 136,52							 	 178,26							 	 365,04							 	 243,30							 	
Estimering	af	forøget	årlige	afskrivning 803												 	 899												 	 1.384									 	 1.442									 	 1.221									 	

Estimering	af	forøget	finansielle	omkostninger 811												 	 887												 	 743												 	 1.151									 	 1.619									 	
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11. Bilag	–	SAS:	Effekt	i	Resultatopgørelsen	ved	implementering	af	IFRS	16	

	
	
	 	

Resultatopgørelse	i	mio.	DKK 2016 Korrektion Efter	korrektion Ændring	i	%
Nettoomsætning 39.459															 39.459															
Lønomkostninger -9.105															 -9.105															
Andre	driftsomkostninger -24.552													 -24.552													
EBITDA 5.802																	 5.802																	
Leasingomkostninger -2.840															 2.840																	 -																					 -100%
Afskrivninger -1.367															 -1.221															 -2.588															 89%
EBIT 1.595																	 1.619																	 3.214																	 102%
Skat	af	årets	resultat -110																			 -110																			
Skatteskjold 102																					 356																					 458																					 350%
Skat	allokeret	til	ikke-kerne	aktivitet 66																							 66																							
Effektive	skat 57																							 356																					 413																					 623%
Kerneaktivitet,	efter	skat 1.652																	 1.975																	 3.628																	 120%

NOPAT 577																					 1.975																	 2.552																	 343%

Finansielle	poster
Finansielle	indtægter 91																							 91																							
Finansielle	omkostninger -553																			 -1.619															 -2.172															 293%
Netto	finansielle	poster,	før	skat -462																			 -1.619															 -2.081															 350%
Skatteskjold 102																					 356																					 458																					 350%
Netto	finansielle	poster,	efter	skat -360																			 -1.263															 -1.623															 350%

Totalindkomst 13																							 13																							 0%

Sammenligning	af	værdiansættelsesmodel	og	markedsindeks Før	korrektion Korrektion Efter	korrektionÆndring	i	%
Enterprise	Value 6.527,33											 27.755,11									 34.282,44									 425%
Indeks	Enterprise	Valuie 6.731,45											 4.727,85											 11.459,30									 70%
Difference -204,11													 23.027,25									 22.823,14									 -11282%
Aktiepris 14,78																	 69,78																	 84,56																	 472%
Indeks	aktiepris 12,10																	 -																					 12,10																	
Difference 2,68																			 69,78																	 72,46																	 2608%
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12. Bilag	–	SAS:	Effekt	i	balancen	ved	implementering	af	IFRS	16	

	

Balance	i	mio.	DKK 2016 Korrektion Efter	korrektion Ændring	i	%
Langfristede	aktiver
Immaterielle	aktiver 1.922																	 1.922																	
Materielle	aktiver 13.343															 3.031																	 16.374															 23%
Udskudt	skatteaktiv 597																					 597																					
Andre	tilgodehavender 1.250																	 1.250																	
Langfristede	aktiver,	i	alt 17.112															 3.031																	 20.143															 18%

Kortfristede	aktiver
Reservedele	og	inventar 687																					 687																					
Forudbetaling	til	leverandør -																					 -																					
Tilgodehavender 1.311																	 1.311																	
Andre	tilgodehavende 1.399																	 1.399																	
Forudbetaling	til	omkostninger	og	periodisrerede	indtægter 873																					 873																					
Likvide	og	likvide	reserver 214																					 214																					
Kortfristede	aktiver,	i	alt 4.484																	 4.484																	

Operationelle	aktiver 21.596															 3.031																	 24.627															 14%

Langfristede	forpligtelser
Udskudt	skatteforpligtelser 1.013																	 1.013																	
Langfristede	forpligtelser,	i	alt 1.013																	 1.013																	

Kortfristede	forpligtelser
Forudbetaling	fra	kunder -																					 -																					
Levenrandørgæld 1.929																	 1.929																	
Selskabsskat 32																							 32																							
Uindløst	transport	omsætning 4.292																	 4.292																	
Periodiserede	omkostninger	og	forudbetalt	indtøgt 1.186																	 1.186																	
Hensatte	forpligtelser 3.201																	 3.201																	
Kortfristede	forpligtelser,	i	alt 10.640															 10.640															

Operationelle	forpligtelser 11.653															 11.653															

Netto	driftsaktiver	(Investeret	kapital) 9.943																	 3.031																	 12.974															 30%

Langfristede	aktiver
Andel	i	associerede	virksomheder 325																					 325																					
Pensionsfond 12.232															 12.232															
Langfristede	aktiver,	i	alt 12.557															 12.557															

Kortfristede	aktiver
Beholdning	af	andre	kapitalandele 23																							 23																							
Tilgodehavender	fra	associerede	virksomheder 3																									 3																									
Kortsigtede	investering 366																					 366																					
Likvide	og	likvide	reserver 2.209																	 2.209																	
kortfristede	aktiver,	i	alt 2.601																	 2.601																	

Finansielle	aktiver 15.158															 15.158															

Langfristede	forpligtelser
Ansvarlig	lån 978																					 978																					
Obligationslån 2.763																	 2.763																	
Andet	lån 5.260																	 5.260																	
Andet	gæld 1.967																	 1.967																	
Langfristede	forpligtelser 130																					 2.540																	 2.670																	 1954%
Langfristede	forpligtelser,	i	alt 11.098															 2.540																	 13.638															 23%

Kortfristede	forpligtelser
Kortfristede	andel	af	langfristede	gæld 1.403																	 1.403																	
Kortfristede	lån 411																					 411																					
Kortfristede	forpligtelser 1.033																	 491																					 1.524																	 48%
Kortfristede	forpligtelser,	i	alt 2.847																	 491																					 3.338																	 17%

Finansielle	forpligtelser 13.945															 3.031																	 16.976															 22%

Netto	finansielle	forpligtelser -1.213															 3.031																	 1.818																	 -250%

Egenkapital 11.156															 11.156															 0%
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13. Bilag	–	SAS:		DCF	model	efter	implementering	af	IFRS	16	

	
	
	

The	Discounted	Cashflow	model
Historisk

Terminal
2016

2017
2018

2019
2020

2021
2022

2023
2024

2025
2026

periode
W
ACC

8,85%
8,85%

8,85%
8,85%

8,85%
8,85%

8,85%
8,85%

8,85%
8,85%

8,85%

NOPAT
2.552,03

											
1.029,13

														
1.136,99

											
2.346,35

											
2.468,36

																		
2.592,07

											
2.855,02

											
3.100,98

											
3.360,66

											
3.632,90

											
3.918,82

											
3.187,29

											
Netto	driftsaktiver	(Investeret	kapital)

12.405,15
									

14.117,53
												

14.003,28
									

13.887,91
									

13.771,42
																

13.653,79
									

13.461,30
									

13.278,44
									

13.092,92
									

12.904,71
									

12.713,75
									

13.031,60
									

Delta	Netto	driftsaktiver	(Investeret	kapital)
1.712,38

														
-114,25

													
-115,37

													
-116,49

																				
-117,63

													
-192,48

													
-182,86

													
-185,52

													
-188,21

													
-190,95

													
317,84

															
Fri	pengestrøm

-683,26
																

1.251,24
											

2.461,72
											

2.584,85
																		

2.709,71
											

3.047,50
											

3.283,84
											

3.546,18
											

3.821,11
											

4.109,77
											

2.869,45
											

Diskonteringsfaktor
0,92

																							
0,84

																			
0,78

																			
0,71

																										
0,65

																			
0,60

																			
0,55

																			
0,51

																			
0,47

																			
0,43

																			
0,43

																			
Nutidsværdi

-627,70
																

1.056,02
											

1.908,69
											

1.841,19
																		

1.773,17
											

1.832,05
											

1.813,59
											

1.799,22
											

1.781,06
											

1.759,84
											

1.228,72
											

The	Discounted	Cashflow	model
FCFF	Budgetperiode

14.937,14
												

FCFF	Terminalperiode
19.345,31

												
Enterprice	Value

34.282,44
												

Netto	finansielle	forpligtelser
6.379,15

														
Estimeret	markedsværdi	af	egenkapital

27.903,29
												

Antal	aktier
330,00

																		
Aktiepris

84,56
																				

Budgetperiode

Estimeret	værdi
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14. Bilag	–	Novo	Nordisk:	Reformuleret	resultatopgørelse	

	

Resultatopgørelse	i	mio.	DKK 2012 2013 2014 2015 2016
Nettoomsætning 78.026															 83.572															 88.806															 107.927												 111.780												
Direkte	omkostninger -6.848															 -6.899															 -6.092															 -6.814															 -7.204															
Bruttofortjeneste 71.178															 76.673															 82.714															 101.113												 104.576												
Salgs-	og	distributionsomkostninger -12.664													 -13.471													 -12.825													 -16.016													 -15.868													
Forskings-	og	udviklingsomkostninger -6.136															 -6.587															 -7.646															 -7.352															 -7.494															
Administrationsomkostninger -1.054															 -1.199															 -1.028															 -1.146															 -1.181															
Personaleomkostninger -19.914													 -21.921													 -24.184													 -27.712													 -29.158													
EBITDA 31.410															 33.495															 37.031															 48.887															 50.875															
Afskrivninger -2.602															 -2.684															 -3.309															 -2.925															 -3.180															
EBIT 28.808															 30.811															 33.722															 45.962															 47.695															
Skat	af	årets	resultat -6.379															 -7.355															 -7.615															 -8.623															 -9.873															
Skatteskjold 416																					 -262																			 97																							 1.401																	 139																					
Skat	allokeret	til	ikke-kerne	aktivitet 167																					 171																					 189																					 818																					 162																					
Effektive	skat -5.797															 -7.446															 -7.329															 -6.404															 -9.571															
Kerne	aktivetet,	efter	skat 23.011															 23.365															 26.393															 39.558															 38.124															

Ikke-kerne	aktivitet
Licensindtægter	og	andre	driftsindtægter 666																					 682																					 770																					 1.106																	 737																					
Ikke-tilbagevendende	indtægt	fra	delvis	frasalg	af	NNIT	A/S -																					 -																					 -																					 2.376																	 -																					
Skat	allokeret	til	ikke-kerne	aktivitet -167																			 -171																			 -189																			 -818																			 -162																			
Ikke-kerne	aktivitet 500																					 512																					 581																					 2.664																	 575																					

Dirty	Surplus
Valutakursdifferencer	ved	omregning	af	udenlandske	dattervirksomheder -172																			 -435																			 -39																					 -669																			 -7																								
Pengestrømssikring,	realisation	af	tidligere	års	udskudte	(gevinst)/tab 1.182																	 -809																			 -1.229															 2.216																	 682																					
Pengestrømssikring,	årets	udskudte	gevinster/(tab) 849																					 1.195																	 -2.225															 -681																			 -1.911															
Øvrige	poster 35																							 75																							 111																					 366																					 -74																					
Værdireguleringer	af	ydelsesbaserede	pensionsordninger -281																			 54																							 -247																			 -37																					 -205																			
Skat	af	poster,	der	kan	reklassificeres	til	resultatopgørelse -587																			 -211																			 977																					 -87																					 324																					
Dirty	Surplus 1.026																	 -131																			 -2.652															 1.108																	 -1.191															

Andre	operationelle	aktiviteter 1.526																	 381																					 -2.071															 3.772																	 -616																			

NOPAT 24.537															 23.746															 24.322															 43.330															 37.507															

Finansielle	poster
Finansielle	indtægter 125																					 1.702																	 167																					 85																							 92																							
Finansielle	omkostninger -1.788															 -656																			 -563																			 -6.046															 -726																			
Netto	finansielle	poster,	før	skat -1.663															 1.046																	 -396																			 -5.961															 -634																			
Skatteskjold 416																					 -262																			 97																							 1.401																	 139																					
Netto	finansielle	poster,	efter	skat -1.247															 785																					 -299																			 -4.560															 -495																			

Totalindkomst 22.458															 25.053															 23.829															 35.968															 36.734															
Minoritetsinteresser -																					 -																					 -																					 -																					 -																					
Totalindkomst,	i	alt 22.458															 25.053															 23.829															 35.968															 36.734															

REFORMULERET	RESULTATOPGØRELSE
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Driver	-	Skattesats 25,00% 25,00% 24,50% 23,50% 22,00%

Afstemning	af	totalindkomst
Årets	resultat 21.432															 25.184															 26.481															 34.860															 37.925															
Dirty	Surplus 1.026																	 -131																			 -2.652															 1.108																	 -1.191															
Totalindkomst 22.458															 25.053															 23.829															 35.968															 36.734															
Difference -																					 -																					 -																					 -																					 -																					

Note:	1	-	Direkte	omkostninger 2012 2013 2014 2015 2016
Direkte	omkostninger -6.848															 -6.899															 -6.092															 -6.814															 -7.204															
Lønninger -4.627															 -5.160															 -6.224															 -7.239															 -7.841															

Afskrivninger	-	Immaterielle -81																					 -97																					 -105																			 -127																			 -186																			
Afskrivninger	-	materielle -1.909															 -1.984															 -2.141															 -2.008															 -1.952															
Direkte	omkostninger,	i	alt -13.465													 -14.140													 -14.562													 -16.188													 -17.183													

Note:	2	-	Salgs-	og	distributionsomkostninger 2012 2013 2014 2015 2016
Salgs-	og	distributionsomkostninger -12.664													 -13.471													 -12.825													 -16.016													 -15.868													
Lønninger -8.784															 -9.831															 -10.334													 -12.231													 -12.447													

Afskrivninger	-	Immaterielle -50																					 -41																					 -28																					 -11																					 -11																					
Afskrivninger	-	materielle -46																					 -37																					 -36																					 -54																					 -51																					
Salgs-	og	distributionsomkostninger,	i	alt -21.544													 -23.380													 -23.223													 -28.312													 -28.377													

Note:	3	-	Forskings-	og	udviklingsomkostninger 2012 2013 2014 2015 2016
Forskings-	og	udviklingsomkostninger -6.136															 -6.587															 -7.646															 -7.352															 -7.494															
Lønninger -4.298															 -4.680															 -5.200															 -5.584															 -6.149															

Afskrivninger	-	Immaterielle -47																					 -126																			 -425																			 -247																			 -427																			
Afskrivninger	-	materielle -416																			 -340																			 -491																			 -425																			 -493																			
Forskings-	og	udviklingsomkostninger,	i	alt -10.897													 -11.733													 -13.762													 -13.608													 -14.563													

Note:	4	-	Administrationsomkostninger 2012 2013 2014 2015 2016
Administrationsomkostninger -1.054															 -1.199															 -1.028															 -1.146															 -1.181															
Lønninger -2.205															 -2.250															 -2.426															 -2.658															 -2.721															

Afskrivninger	-	Immaterielle -																					 -																					 -																					 -																					 -3																								
Afskrivninger	-	materielle -53																					 -59																					 -83																					 -53																					 -57																					
Administrationsomkostninger,	i	alt -3.312															 -3.508															 -3.537															 -3.857															 -3.962															
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Balance	i	mio.	DKK 2012 2013 2014 2015 2016
Langfristede	aktiver
Immaterielle	aktiver 1.495																	 1.615																	 1.378																	 2.158																	 2.714																	
Materielle	aktiver 21.539															 21.882															 23.136															 25.545															 30.179															
Kapitalandele	i	associeret	virksomhed -																					 -																					 -																					 811																					 809																					
Udskudt	skatteaktiv 2.244																	 4.231																	 5.399																	 6.806																	 2.683																	
Øvrige	finansielle	aktiver 228																					 551																					 856																					 1.339																	 1.388																	
Langfristede	aktiver,	i	alt 25.506															 28.279															 30.769															 36.659															 37.773															

Kortfristede	aktiver
Varebeholdning 9.543																	 9.552																	 11.357															 12.758															 14.341															
Varedebitor 9.639																	 10.907															 13.041															 15.485															 20.234															
Tilgodehavende	selskabsskat 1.240																	 3.155																	 3.210																	 3.871																	 1.552																	
Andre	tilgodehavender	og	forudbetalinger 2.705																	 2.454																	 2.750																	 2.257																	 2.411																	
Likvide	beholdninger 390																					 418																					 444																					 540																					 559																					
Kortfristede	aktiver,	i	alt 23.517															 26.486															 30.802															 34.911															 39.097															

Operationelle	aktiver 49.023															 54.765															 61.571															 71.570															 76.870															

Langfristede	forpligtelser
Udskudt	skatteforpligtelser 732																					 672																					 7																									 6																									 13																							
Andre	hensatte	forpligtelser 1.907																	 2.183																	 2.041																	 2.765																	 3.370																	
Langfristede	forpligtelser,	i	alt 2.639																	 2.855																	 2.048																	 2.771																	 3.383																	

Kortfristede	forpligtelser
Levenrandørgæld 3.859																	 4.092																	 4.950																	 4.927																	 6.011																	
Skyldig	selskabsskat 593																					 2.222																	 2.771																	 3.777																	 3.976																	
Andre	forpligtelser 8.982																	 9.386																	 11.051															 12.655															 14.181															
Hensatte	forpligtelser 7.656																	 8.310																	 11.590															 17.059															 20.461															
Kortfristede	forpligtelser,	i	alt 21.090															 24.010															 30.362															 38.418															 44.629															

Operationelle	forpligtelser 23.729															 26.865															 32.410															 41.189															 48.012															

Netto	driftsaktiver	(Investeret	kapital) 25.294															 27.900															 29.161															 30.381															 28.858															

Langfristede	aktiver
Langfristede	aktiver,	i	alt -																					 -																					 -																					 -																					 -																					

Kortfristede	aktiver
Afledte	finansielle	instrumenter 931																					 1.521																	 30																							 304																					 529																					
Likvide	beholdninger 11.163															 10.310															 13.952															 16.383															 18.131															
Letomsættelige	værdipapirer 4.552																	 3.741																	 1.509																	 3.542																	 2.009																	
Kortfristede	aktiver,	i	alt 16.646															 15.572															 15.491															 20.229															 20.669															

Finansielle	aktiver 16.646															 15.572															 15.491															 20.229															 20.669															

Langfristede	forpligtelser
Pensionsforpligtelser 760																					 688																					 1.031																	 1.186																	 1.451																	
Finansielle	forpligtelser -																					 -																					 -																					 -																					 -																					
Langfristede	forpligtelser,	i	alt 760																					 688																					 1.031																	 1.186																	 1.451																	

Kortfristede	forpligtelser
Lån -																					 -																					 -																					 -																					 -																					
Kortfristede	gældsforpligtelser 500																					 215																					 720																					 1.073																	 229																					
Afledte	finansielle	instrumenter 48																							 -																					 2.607																	 1.382																	 2.578																	
Finansielle	forpligtelser -																					 -																					 -																					 -																					 -																					
Kortfristede	forpligtelser,	i	alt 548																					 215																					 3.327																	 2.455																	 2.807																	

Finansielle	forpligtelser 1.308																	 903																					 4.358																	 3.641																	 4.258																	

Netto	finansielle	forpligtelser -15.338													 -14.669													 -11.133													 -16.588													 -16.411													

Egenkapital 40.632															 42.569															 40.294															 46.969															 45.269															

REFORMULERET	BALANCE
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Driver	-	Likvide	og	likvide	reserver 11.553															 10.728															 14.396															 16.923															 18.690															
Driver	-	Operationel	likvide	og	likvide	reserver	af	total 0,50%
Gns.	Likvide	beholdning 14,81% 12,84% 16,21% 15,68% 16,72%

Driver	-	Langfristede	forpligtelser -																					 -																					 -																					 -																					 -																					
Driver	-	Kortfristede	forpligtelser -																					 -																					 -																					 -																					 -																					

Afstemning	af	Egenkapital
Aktionæerne	i	DSV	A/S's	andel	af	egenkapital 40.632															 42.569															 40.294															 46.969															 45.269															
Minoritetsinteresser -																					 -																					 -																					 -																					 -																					
Egenkapital 40.632															 42.569															 40.294															 46.969															 45.269															
Difference -																					 -																					 -																					 -																					 -																					

Note:	1	-	Materielle	aktiver 2012 2013 2014 2015 2016
Land	og	bygninger 9.464																	 9.917																	 10.458															 10.555															 12.008															
Fabrik	og	maskineri 5.047																	 5.350																	 5.500																	 6.135																	 6.086																	
Andre	udstyr 1.150																	 1.183																	 1.377																	 1.239																	 1.546																	
Aktiver	anvendt	til	konstruktion 5.878																	 5.432																	 5.801																	 7.616																	 10.539															
Materielle	aktiver 21.539															 21.882															 23.136															 25.545															 30.179															
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16. Bilag	–	Novo	Nordisk:	Rentabilitetsanalyse	

	

Weigthed	Average	Cost	of	Capital 2012 2013 2014 2015 2016
WACC 7,04% 7,04% 7,04% 7,04% 7,04%

Investor's	required	rate	of	return 71178 76673 82714 101113 104576
r_e 6,83% 6,83% 6,83% 6,83% 6,83%

Economic	Value	Added 2012 2013 2014 2015 2016
Economic	Value	Added	(EVA) 22.756,2											 21.873,2											 22.313,6											 41.234,1											 35.422,4											
Residual	Income	(RI) 20.513,9											 21.688,2											 21.192,8											 35.789,2											 33.862,5											

Return	on	equity 2012 2013 2014 2015 2016
Egenkapitalforretning	(ROE) 57,32% 58,97% 57,98% 88,86% 80,26%

Finansiel	gearing	(FLEV) -0,38																		 -0,36																		 -0,31																		 -0,32																		 -0,36																		

Afkast	på	netto	driftsaktiver	(ROIC) 97,01% 89,28% 85,25% 145,54% 126,63%
Gældsrente -8,13% 5,23% -2,32% -32,90% -3,00%
SPREAD 105,14% 84,05% 87,57% 178,44% 129,63%

DuPont	pyramide	-	Niveauet	1 2012 2013 2014 2015 2016
Afkast	på	netto	driftsaktiver	(ROIC) 97,01% 89,28% 85,25% 145,54% 126,63%
NOPAT 24.537															 23.746															 24.322															 43.330															 37.507															
Netto	driftsaktiver	(Investeret	kapital) 25.294															 26.597															 28.530															 29.771															 29.619															

DuPont	pyramide	-	Niveauet	1 2012 2013 2014 2015 2016
Finansiel	gearing	(FLEV) -0,38																		 -0,36																		 -0,31																		 -0,32																		 -0,36																		
Netto	finansielle	forpligtelser -15.338													 -15.004													 -12.901													 -13.861													 -16.500													
Egenkapital 40.632															 41.601															 41.432															 43.632															 46.119															

DuPont	pyramide	-	Niveauet	2 2012 2013 2014 2015 2016
Overskudsgrad 31,45% 28,41% 27,39% 40,15% 33,55%
Nettoomsætning 78.026															 83.572															 88.806															 107.927												 111.780												
NOPAT 24.537															 23.746															 24.322															 43.330															 37.507															

DuPont	pyramide	-	Niveauet	2 2012 2013 2014 2015 2016
Aktivernes	omsætningshastighed 3,0847															 3,1422															 3,1127															 3,6253															 3,7739															
Invese	AO 0,3242															 0,3183															 0,3213															 0,2758															 0,2650															
Nettoomsætning 78.026															 83.572															 88.806															 107.927												 111.780												
Netto	driftsaktiver	(Investeret	kapital) 25.294															 26.597															 28.530															 29.771															 29.619															

DuPont	pyramide	-	Niveauet	3 2012 2013 2014 2015 2016
Overskudsgrad
Bruttofortjeneste 91,22% 91,74% 93,14% 93,69% 93,56%
Salgs-	og	distributionsomkostninger -16,23% -16,12% -14,44% -14,84% -14,20%
Forskings-	og	udviklingsomkostninger -7,86% -7,88% -8,61% -6,81% -6,70%
Administrationsomkostninger -1,35% -1,43% -1,16% -1,06% -1,06%
Personaleomkostninger -25,52% -26,23% -27,23% -25,68% -26,09%
EBITDA 40,26% 40,08% 41,70% 45,30% 45,51%
Afskrivninger -3,33% -3,21% -3,73% -2,71% -2,84%
EBIT 36,92% 36,87% 37,97% 42,59% 42,67%
Effektive	skat -7,43% -8,91% -8,25% -5,93% -8,56%
Kerne	aktivetet,	efter	skat 29,49% 27,96% 29,72% 36,65% 34,11%

Ikke-kerne	aktivitet 0,64% 0,61% 0,65% 2,47% 0,51%
Dirty	Surplus 1,31% -0,16% -2,99% 1,03% -1,07%
Andre	operationelle	aktiviteter 1,96% 0,46% -2,33% 3,49% -0,55%

NOPAT 31,45% 28,41% 27,39% 40,15% 33,55%

DuPont	pyramide	-	Niveauet	3 2012 2013 2014 2015 2016
Aktivernes	omsætningshastighed
Langfristede	aktiver 0,33																			 0,32																			 0,33																			 0,31																			 0,33																			
Kortfristede	aktiver 0,30																			 0,30																			 0,32																			 0,30																			 0,33																			
Operationelle	aktiver 0,63																			 0,62																			 0,66																			 0,62																			 0,66																			

Langfristede	forpligtelser 0,03																			 0,03																			 0,03																			 0,02																			 0,03																			
Kortfristede	forpligtelser 0,27																			 0,27																			 0,31																			 0,32																			 0,37																			
Operationelle	forpligtelser 0,30																			 0,30																			 0,33																			 0,34																			 0,40																			
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17. Bilag	–	Novo	Nordisk:	Budget	–	Historisk	periode	

	 	

Valuedrivers
G
ns.

2012
2013

2014
2015

2016
væ

rdi
N
ettoom

sæ
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kst
7,11%

6,26%
21,53%

3,57%
9,62%

N
øgletal	baseret	på	andel	af	nettoom

sæ
tningen

Bruttofortjeneste
91,22%

91,74%
93,14%

93,69%
93,56%

92,67%
EBITDA

40,26%
40,08%

41,70%
45,30%

45,51%
42,57%

EBIT
36,92%

36,87%
37,97%

42,59%
42,67%

39,40%
Kerne	aktivetet,	efter	skat

29,49%
27,96%

29,72%
36,65%

34,11%
31,59%

Andre	operationelle	aktiviteter
1,96%

0,46%
-2,33%

3,49%
-0,55%

0,60%
N
O
PAT

31,45%
28,41%

27,39%
40,15%

33,55%
32,19%

N
etto	finansielle	poster,	efter	skat

-1,60%
0,94%

-0,34%
-4,23%

-0,44%
-1,13%

N
etto	driftsaktiver	(Investeret	kapital)

32,42%
33,38%

32,84%
28,15%

25,82%
30,52%

Valuedrivers
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2013
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2016
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N
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78.026,00

																
83.572,00

															
88.806,00

																
107.927,00

															
111.780,00

															
94.022,20

																

N
øgletal	baseret	på	andel	af	nettoom

sæ
tningen

Bruttofortjeneste
71.178,00

																
76.673,00

															
82.714,00

																
101.113,00

															
104.576,00

															
87.250,80

																
EBITDA

31.410,00
																

33.495,00
															

37.031,00
																

48.887,00
																	

50.875,00
																	

40.339,60
																

EBIT
28.808,00

																
30.811,00

															
33.722,00

																
45.962,00

																	
47.695,00

																	
37.399,60

																
Kerne	aktivetet,	efter	skat

23.011,25
																

23.365,00
															

26.392,67
																

39.558,11
																	

38.123,62
																	

30.090,13
																

Andre	operationelle	aktiviteter
1.525,50

																		
380,50

																					
-2.070,65

																	
3.771,73

																			
-616,14

																					
598,19

																						
N
O
PAT

24.536,75
																

23.745,50
															

24.322,02
																

43.329,84
																	

37.507,48
																	

30.688,32
																

N
etto	finansielle	poster,	efter	skat

-1.247,25
																	

784,50
																					

-298,98
																				

-4.560,17
																		

-494,52
																					

-1.163,28
																	

N
etto	driftsaktiver	(Investeret	kapital)

25.294,13
																

27.899,86
															

29.161,03
																

30.380,64
																	

28.857,90
																	

28.318,71
																

Historisk	periode

Historisk	periode
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18. Bilag	–	Novo	Nordisk:	Budget	-	Budgetperiode	

	

Valuedrivers
Term

inal
2017

2018
2019

2020
2021

2022
2023

2024
2025

2026
periode	

Nettoom
sæ

tningsvæ
kst

5%
5%

5%
5%

3%
3%

3%
3%

3%
3%

1%

Nøgletal	baseret	på	andel	af	nettoom
sæ

tningen
Bruttofortjeneste

93%
93%

93%
93%

93%
93%

93%
93%

93%
93%

93%
EBITDA

42%
42%

42%
42%

43%
43%

43%
43%

43%
43%

44%
EBIT

39%
39%

39%
39%

39%
39%

40%
40%

40%
40%

41%
Kerne	aktivetet,	efter	skat

30%
30%

31%
31%

31%
31%

31%
31%

32%
32%

32%
Andre	operationelle	aktiviteter

1%
1%

1%
1%

1%
1%

1%
1%

1%
1%

1%
NOPAT

31%
31%

32%
32%

32%
32%

32%
32%

33%
33%

33%
Netto	finansielle	poster,	efter	skat

-1%
-1%

-1%
-1%

-1%
-1%

-1%
-1%

-1%
-1%

-1%

Netto	driftsaktiver	(Investeret	kapital)
23%

23%
22%

22%
22%

21%
21%

21%
21%

21%
21%

Valuedrivers
Term

inal
2017

2018
2019

2020
2021

2022
2023

2024
2025

2026
periode	

Nettoom
sæ

tningsvæ
kst

117.369,00
						

123.237,45
						

129.399,32
						

135.869,29
						

139.945,37
						

144.143,73
						

148.468,04
						

152.922,08
						

157.509,74
						

162.235,04
						

163.857,39
						

Nøgletal	baseret	på	andel	af	nettoom
sæ

tningen
Bruttofortjeneste

108.765,87
						

114.204,16
						

119.914,37
						

125.910,08
						

129.687,39
						

133.578,01
						

137.585,35
						

141.712,91
						

145.964,30
						

150.343,23
						

151.846,66
						

EBITDA
49.096,51

									
51.554,88

									
54.633,98

									
57.368,65

									
59.625,59

									
61.416,56

									
63.820,94

									
65.736,91

									
68.298,18

									
70.347,53

									
71.656,77

									
EBIT

45.381,19
									

47.653,79
									

50.537,83
									

53.067,70
									

55.195,62
									

56.853,68
									

59.121,18
									

60.896,16
									

63.312,20
									

65.211,97
									

66.469,86
									

Kerne	aktivetet,	efter	skat
35.780,31

									
37.572,09

									
39.841,75

									
41.836,16

									
43.509,23

									
44.816,22

									
46.598,98

									
47.997,99

									
49.897,48

									
51.394,72

									
52.381,16

									
Andre	operationelle	aktiviteter

1.178,91
											

1.237,86
											

1.299,75
											

1.364,74
											

1.405,68
											

1.447,85
											

1.491,29
											

1.536,03
											

1.582,11
											

1.629,57
											

1.645,87
											

NOPAT
36.959,22

									
38.809,95

									
41.141,50

									
43.200,90

									
44.914,91

									
46.264,07

									
48.090,26

									
49.534,02

									
51.479,58

									
53.024,29

									
54.027,03

									
Netto	finansielle	poster,	efter	skat

-1.357,84
									

-1.425,73
									

-1.497,02
									

-1.571,87
									

-1.619,02
									

-1.667,59
									

-1.717,62
									

-1.769,15
									

-1.822,23
									

-1.876,89
									

-1.895,66
									

Netto	driftsaktiver	(Investeret	kapital)
27.197,83

									
28.023,09

									
28.857,28

									
29.698,87

									
30.277,08

									
30.861,65

									
31.452,38

									
32.049,04

									
32.651,42

									
33.259,24

									
33.591,83

									

Budgetperiode

Budgetperiode
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19. Bilag	–	Novo	Nordisk:	Beta	
	

	
	
	

	 	

Beta 3	år 5	år 10	år Gns
Dag 0,822																	 0,673																	 0,441																	 0,645																	
Uge 0,869																	 0,772																	 0,570																	 0,737																	
Måned 0,482																	 0,553																	 0,214																	 0,416																	

R^2 3	år 5	år 10	år Gns
Dag 0,115																	 0,088																	 0,082																	 0,095																	
uge 0,167																	 0,133																	 0,147																	 0,149																	
Måned 0,042																	 0,068																	 0,025																	 0,045																	

std 3	år 5	år 10	år Gns
Dag 0,083																	 0,062																	 0,030																	 0,058																	
uge 0,169																	 0,123																	 0,056																	 0,116																	
Måned 0,399																	 0,272																	 0,123																	 0,265																	
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20. Bilag	–	Novo	Nordisk:	Værdiansættelse	ved	DCF	model	

	

The	Discounted	Cashflow	m
odel

Historisk
Term

inal
2016

2017
2018

2019
2020

2021
2022

2023
2024

2025
2026

Periode
W
ACC

7,04%
7,04%

7,04%
7,04%

7,04%
7,04%

7,04%
7,04%

7,04%
7,04%

7,04%

NOPAT
37.507,48

									
36.959,22

									
38.809,95

									
41.141,50

									
43.200,90

									
44.914,91

									
46.264,07

									
48.090,26

									
49.534,02

									
51.479,58

									
53.024,29

									
54.027,03

									
Netto	driftsaktiver	(Investeret	kapital)

28.857,90
									

27.197,83
									

28.023,09
									

28.857,28
									

29.698,87
									

30.277,08
									

30.861,65
									

31.452,38
									

32.049,04
									

32.651,42
									

33.259,24
									

33.591,83
									

Delta	Netto	driftsaktiver	(Investeret	kapital)
-1.660,07

									
825,27

															
834,18

															
841,59

															
578,21

															
584,57

															
590,72

															
596,67

															
602,37

															
607,82

															
332,59

															
Fri	pengestrøm

38.619,29
									

37.984,68
									

40.307,32
									

42.359,31
									

44.336,70
									

45.679,51
									

47.499,54
									

48.937,35
									

50.877,21
									

52.416,47
									

53.694,44
									

Diskonteringsfaktor
0,93

																			
0,87

																			
0,82

																			
0,76

																			
0,71

																			
0,66

																			
0,62

																			
0,58

																			
0,54

																			
0,51

																			
0,51

																			
Nutidsvæ

rdi
36.079,49

									
33.152,83

									
32.866,40

									
32.268,08

									
31.553,22

									
30.370,91

									
29.504,07

									
28.398,09

									
27.582,14

									
26.547,80

									
27.195,06

									

The	Discounted	Cashflow	m
odel

FCFF	Budgetperiode
308.323,03

						
FCFF	Term

inalperiode
450.289,34

						
Enterprise	Value

758.612,36
						

Netto	finansielle	forpligtelser
-16.411,10

							
Estim

eret	m
arkedsvæ

rdi	af	egenkapital
775.023,46

						

Antal	aktier
2.550,00

											
Aktiepris

303,93
															

Budgetperiode

Estim
eret	væ

rdi
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21. Bilag	-	Novo	Nordisk:	Operationel	leasing	under	IAS	17	

	
	
	
	
	
	
	

IAS	17	-	Operationel	leasing 2012 2013 2014 2015 2016
Land	og	bygninger
0-1	år 387																				 419																				 479																				 448																				 483																				
1-3	år 576																				 658																				 729																				 674																				 820																				
3-5	år 388																				 486																				 570																				 516																				 675																				
>	5	åf 865																				 1.099																 1.065																 988																				 927																				
Land	og	bygninger,	i	alt 2.216																 2.662																 2.843																 2.625																 2.905																

Fabrik	og	maskineri
0-1	år 206																				 226																				 252																				 260																				 245																				
1-3	år 307																				 355																				 383																				 392																				 416																				
3-5	år 207																				 262																				 300																				 300																				 342																				
>	5	åf 461																				 593																				 560																				 574																				 470																				
Fabrik	og	maskineri,	i	alt 1.182																 1.436																 1.495																 1.526																 1.472																

Andre	udstyr
0-1	år 47																						 50																						 63																						 53																						 62																						
1-3	år 70																						 78																						 96																						 79																						 106																				
3-5	år 47																						 58																						 75																						 61																						 87																						
>	5	åf 105																				 131																				 140																				 116																				 119																				
Andre	udstyr,	i	alt 269																				 318																				 374																				 308																				 374																				

Aktiver	anvendt	til	konstruktion
0-1	år 240																				 229																				 266																				 323																				 424																				
1-3	år 358																				 360																				 404																				 486																				 720																				
3-5	år 241																				 266																				 316																				 372																				 593																				
>	5	åf 537																				 602																				 591																				 713																				 813																				
Aktiver	anvendt	til	konstruktion,	i	alt 1.377																 1.458																 1.577																 1.894																 2.550																

Operationel	leasing,	ikke-indregnet	i	resultatopgørelse 5.044																 5.874																 6.289																 6.353																 7.301																
Operationel	leasing,	indregnet	i	resultatopgørelse 1.100																 1.175																 1.310																 1.293																 1.513																

Estimering	af	gennemsnitlig	levetid	på	land	og	bygninger 31,00																 31,00																 31,00																 31,00																 31,00																
Estimering	af	gennemsnitlig	levetid	på	fabrik	og	maskineri 10,50																 10,50																 10,50																 10,50																 10,50																
Estimering	af	gennemsnitlig	levetid	på	andre	udstyr 6,50																			 6,50																			 6,50																			 6,50																			 6,50																			
Estimering	af	gennemsnitlig	levetid	på	aktiver	anvendt	til	konstruktion 31,00																 31,00																 31,00																 31,00																 31,00																

Note:1	-	Estimeret	andel	af	materielle	aktiver 2012 2013 2014 2015 2016
Land	og	bygninger 43,94% 45,32% 45,20% 41,32% 39,79%
Fabrik	og	maskineri 23,43% 24,45% 23,77% 24,02% 20,17%
Andre	udstyr 5,34% 5,41% 5,95% 4,85% 5,12%
Aktiver	anvendt	til	konstruktion 27,29% 24,82% 25,07% 29,81% 34,92%
Materielle	aktiver 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Note:2	-	Operationel	leasing 2012 2013 2014 2015 2016
Operationel	leasing
0-1	år 881																				 924																				 1.060																 1.084																 1.214																
1-3	år 1.311																 1.452																 1.613																 1.631																 2.061																
3-5	år 884																				 1.072																 1.260																 1.248																 1.697																
>	5	åf 1.968																 2.426																 2.356																 2.390																 2.329																
Operationel	leasing,	i	alt 5.044																 5.874																 6.289																 6.353																 7.301																
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22. Bilag	–	Novo	Nordisk:	Leasing	kapitaliseret	efter	IFRS	16	

	

IFRS	16	-	Operationel	leasing 2012 2013 2014 2015 2016
Land	og	bygninger
0-1	år 47														 	 51														 	 58														 	 54														 	 59														 	
1-3	år 70														 	 80														 	 88														 	 82														 	 100												 	
3-5	år 47														 	 486												 	 570												 	 516												 	 675												 	
>	5	åf 105												 	 133												 	 129												 	 120												 	 112												 	
Operationel	leasing,	i	alt 269												 	 750												 	 845												 	 772												 	 946												 	

Fabrik	og	maskineri
0-1	år 101												 	 111												 	 123												 	 127												 	 120												 	
1-3	år 150												 	 174												 	 188												 	 192												 	 203												 	
3-5	år 101												 	 128												 	 147												 	 147												 	 168												 	
>	5	åf 226												 	 290												 	 274												 	 281												 	 230												 	
Fabrik	og	maskineri,	i	alt 579												 	 703												 	 732												 	 747												 	 721												 	

Andre	udstyr
0-1	år 30														 	 32														 	 41														 	 34														 	 40														 	
1-3	år 45														 	 50														 	 62														 	 51														 	 68														 	
3-5	år 30														 	 37														 	 48														 	 39														 	 56														 	
>	5	åf 68														 	 84														 	 90														 	 74														 	 77														 	
Andre	udstyr,	i	alt 173												 	 204												 	 241												 	 198												 	 240												 	

Aktiver	anvendt	til	konstruktion
0-1	år 29														 	 28														 	 32														 	 39														 	 51														 	
1-3	år 43														 	 44														 	 49														 	 59														 	 87														 	
3-5	år 29														 	 32														 	 38														 	 45														 	 72														 	
>	5	åf 65														 	 73														 	 72														 	 86														 	 99														 	
Aktiver	anvendt	til	konstruktion,	i	alt 167												 	 177												 	 191												 	 230												 	 309												 	

Operationel	leasing,	ikke-indregnet	i	resultatopgørelse 1.188									 	 1.834									 	 2.009									 	 1.947									 	 2.216									 	
Operationel	leasing,	indregnet	i	resultatopgørelse 1.100									 	 1.175									 	 1.310									 	 1.293									 	 1.513									 	

IFRS	16	-	Afskrivning 2012 2013 2014 2015 2016
Land	og	bygninger 71 86 92 85 94
Fabrik	og	maskineri 113 137 142 145 140
Andre	udstyr 41 49 58 47 58
Aktiver	anvendt	til	konstruktion 44 47 51 61 82
Estimering	af	forøget	årlige	afskrivning 270 319 343 338 374

Estimering	af	forøget	finansielle	omkostninger 830												 	 856												 	 967												 	 955												 	 1.139									 	
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23. Bilag	–	Novo	Nordisk:	Effekt	i	resultatopgørelsen	efter	implementeringen	af	IFRS	16	

	
	
	 	

Resultatopgørelse	i	mio.	DKK Før	korrektion Korrektion Efter	korrektion Ændring	i	%
Nettoomsætning 111.780												 -																					 111.780												
Direkte	omkostninger -7.204															 -																					 -7.204															
Bruttofortjeneste 104.576												 -																					 104.576												
Salgs-	og	distributionsomkostninger -15.868													 504																					 -15.364													 -3%
Forskings-	og	udviklingsomkostninger -7.494															 -																					 -7.494															
Administrationsomkostninger -1.181															 504																					 -677																			 -43%
Personaleomkostninger -29.158													 504																					 -28.654													 -2%
EBITDA 50.875															 1.513																	 52.388															 3%
Afskrivninger -3.180															 -374																			 -3.554															 12%
EBIT 47.695															 1.139																	 48.834															 2%
Skat	af	årets	resultat -9.873															 -																					 -9.873															
Skatteskjold 139																					 251																					 390																					 180%
Skat	allokeret	til	ikke-kerne	aktivitet 162																					 -																					 162																					
Effektive	skat -9.571															 251																					 -9.321															 -3%
Kerne	aktivetet,	efter	skat 38.124															 1.390																	 39.514															 4%

NOPAT 37.507															 1.390																	 38.897															 4%

Finansielle	poster
Finansielle	indtægter 92																							 -																					 92																							
Finansielle	omkostninger -726																			 -1.139															 -1.865															 157%
Netto	finansielle	poster,	før	skat -634																			 -1.139															 -1.773															 180%
Skatteskjold 139																					 251																					 390																					 180%
Netto	finansielle	poster,	efter	skat -495																			 -889																			 -1.383															 180%

Totalindkomst 36.734															 36.734															

Sammenligning	af	værdiansættelsesmodel	og	markedsindeks Før	korrektion Difference Efter	korrektionÆndring	i	%
Enterprise	Value 758.612,36						 24.774,47									 783.386,83						 3%
Indeks	Enterprise	Valuie 599.413,90						 945,87															 600.359,77						 0%
Difference 159.198,46						 23.828,60									 183.027,06						 15%
Aktiepris 303,93															 9,34																			 313,28															 3%
Indeks	aktiepris 241,50															 -																					 241,50															
Difference 62,43																	 9,34																			 71,78																	 15%
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24. Bilag	–	Novo	Nordisk:	Effekt	i	balancen	efter	Implementeringen	af	IFRS	16	

	

Balance	i	mio.	DKK Før	korrektion Korrektion Efter	korrektion Ændring	i	%
Langfristede	aktiver
Immaterielle	aktiver 1.495																	 1.495																	
Materielle	aktiver 21.539															 269																					 21.808															 1%
Kapitalandele	i	associeret	virksomhed -																					
Udskudt	skatteaktiv 2.244																	 2.244																	
Øvrige	finansielle	aktiver 228																					 228																					
Langfristede	aktiver,	i	alt 25.506															 269																					 25.775															 1%

Kortfristede	aktiver
Varebeholdning 9.543																	 9.543																	
Varedebitor 9.639																	 9.639																	
Tilgodehavende	selskabsskat 1.240																	 1.240																	
Andre	tilgodehavender	og	forudbetalinger 2.705																	 2.705																	
Likvide	beholdninger 390																					 390																					
Kortfristede	aktiver,	i	alt 23.517															 23.517															

Operationelle	aktiver 49.023															 269																					 49.292															 1%

Langfristede	forpligtelser
Udskudt	skatteforpligtelser 732																					 732																					
Andre	hensatte	forpligtelser 1.907																	 1.907																	
Langfristede	forpligtelser,	i	alt 2.639																	 2.639																	

Kortfristede	forpligtelser
Levenrandørgæld 3.859																	 3.859																	
Skyldig	selskabsskat 593																					 593																					
Andre	forpligtelser 8.982																	 8.982																	
Hensatte	forpligtelser 7.656																	 7.656																	
Kortfristede	forpligtelser,	i	alt 21.090															 21.090															

Operationelle	forpligtelser 23.729															 23.729															

Netto	driftsaktiver	(Investeret	kapital) 25.294															 269																					 25.563															 1%

Langfristede	aktiver
Langfristede	aktiver,	i	alt -																					 -																					

Kortfristede	aktiver
Afledte	finansielle	instrumenter 931																					 931																					
Likvide	beholdninger 11.163															 11.163															
Letomsættelige	værdipapirer 4.552																	 4.552																	
Kortfristede	aktiver,	i	alt 16.646															 16.646															

Finansielle	aktiver 16.646															 16.646															

Langfristede	forpligtelser
Pensionsforpligtelser 760																					 760																					
Finansielle	forpligtelser -																					 222																					 222																					
Langfristede	forpligtelser,	i	alt 760																					 222																					 982																					 29%

Kortfristede	forpligtelser
Lån -																					
Kortfristede	gældsforpligtelser 500																					 500																					
Afledte	finansielle	instrumenter 48																							 48																							
Finansielle	forpligtelser -																					 47																							 47																							
Kortfristede	forpligtelser,	i	alt 548																					 47																							 595																					 9%

Finansielle	forpligtelser 1.308																	 269																					 1.577																	 21%
-																					

Netto	finansielle	forpligtelser -15.338													 269																					 -15.069													 -2%

Egenkapital 40.632															 40.632															
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25. Bilag	-	Novo	Nordisk:	DCF	model	efter	implementering	af	IFRS	16	

	

The	Discounted	Cashflow	m
odel

Historisk
Term

inal
2016

2017
2018

2019
2020

2021
2022

2023
2024

2025
2026

Periode
W
ACC

7,03%
7,03%

7,03%
7,03%

7,03%
7,03%

7,03%
7,03%

7,03%
7,03%

7,03%

NOPAT
38.897,40

									
38.143,40

									
40.058,08

									
42.442,55

									
44.572,18

									
46.317,17

									
47.713,84

									
49.572,85

									
51.066,80

									
53.047,14

									
54.644,87

									
55.652,28

									
Netto	driftsaktiver	(Investeret	kapital)

29.803,77
									

28.079,37
									

28.948,71
									

29.829,17
									

30.719,36
									

31.328,19
									

31.944,29
									

32.567,50
									

33.197,62
									

33.834,45
									

34.477,76
									

34.822,54
									

Delta	Netto	driftsaktiver	(Investeret	kapital)
-1.724,40

									
869,34

															
880,47

															
890,19

															
608,83

															
616,10

															
623,20

															
630,12

															
636,83

															
643,31

															
344,78

															
Fri	pengestrøm

39.867,81
									

39.188,74
									

41.562,09
									

43.681,99
									

45.708,34
									

47.097,74
									

48.949,65
									

50.436,68
									

52.410,31
									

54.001,55
									

55.307,50
									

Diskonteringsfaktor
0,93

																			
0,87

																			
0,82

																			
0,76

																			
0,71

																			
0,67

																			
0,62

																			
0,58

																			
0,54

																			
0,51

																			
0,51

																			
Nutidsvæ

rdi
37.250,18

									
34.211,60

									
33.901,24

									
33.290,99

									
32.548,11

									
31.335,48

									
30.429,30

									
29.295,10

									
28.442,73

									
27.382,11

									
28.044,30

									

The	Discounted	Cashflow	m
odel

FCFF	Budgetperiode
318.086,84

						
FCFF	Term

inalperiode
465.299,99

						
Enterprise	Value

783.386,83
						

Netto	finansielle	forpligtelser
-15.465,23

							
Estim

eret	m
arkedsvæ

rdi	af	egenkapital
798.852,06

						

Antal	aktier
2.550,00

											
Aktiepris

313,28
															

Budgetperiode

Estim
eret	væ

rdi
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26. Bilag	–	DSV:	Reformuleret	resultatopgørelse	

	
	

Resultatopgørelse	i	mio.	DKK 2012 2013 2014 2015 2016

Nettoomsætning 44.912															 45.710															 48.582															 50.869															 67.747															
Direkte	omkostninger -34.858													 -35.705													 -38.285													 -39.668													 -51.909													
Bruttofortjeneste 10.054															 10.005															 10.297															 11.201															 15.838															
Andre	eksterne	omkostninger -2.116															 -2.010															 -2.058															 -2.149															 -3.307															
Personaleomkostninger -4.902															 -4.980															 -5.129															 -5.506															 -8.314															
EBITDA 3.036																	 3.015																	 3.110																	 3.546																	 4.217																	
Afskrivninger -566																			 -556																			 -519																			 -525																			 -775																			
EBIT 2.470																	 2.459																	 2.591																	 3.021																	 3.442																	
Skat	af	årets	resultat -589																			 -554																			 -523																			 -631																			 -611																			
Skatteskjold 52																							 65																							 66																							 64																							 33																							
Skat	allokeret	til	ikke-kerne	aktivitet -61																					 -18																					 -75																					 -14																					 -220																			
Effektive	skat -598																			 -507																			 -532																			 -580																			 -798																			
Kerneaktivitet,	efter	skat 1.872																	 1.952																	 2.059																	 2.441																	 2.644																	

Ikke-kerneaktivitet
Særlige	poster,	nettoomkostninger -275																			 -129																			 -304																			 -58																					 -1.002															
Nettoavancer	ved	salg	af	aktiver,	afskrivninger 32																							 56																							 -2																								 -																					 -																					
Skat	allokeret	til	ikke-kerne	aktivitet 61																							 18																							 75																							 14																							 220																					
Ikke-kerneaktivitet -182																			 -55																					 -231																			 -44																					 -782																			

Dirty	Surplus
Valutakursregulering,	udenlandske	virksomheder -42																					 -60																					 -195																			 -50																					 190																					
Værdireguleringer	af	sikringsinstrumenter -85																					 34																							 -45																					 64																							 5																									
Værdiregulering	af	sikring	af	investering -																					 -																					 -																					 -																					 -101																			
Værdireguleringer	af	sikringsinstrumenter	overført	til	finansielle	omkostninger 61																							 55																							 57																							 29																							 12																							
Skat	af	poster,	der	kan	reklassificeres	til	resultatopgørelse 38																							 -20																					 -2																								 -9																								 10																							
Aktuarmæssige	reguleringer -115																			 16																							 -323																			 107																					 -214																			
Skat	af	poster,	der	ikke	kan	reklassificeres	til	resultatopgørelse -																					 -9																								 64																							 -24																					 44																							
Dirty	Surplus -143																			 16																							 -444																			 117																					 -54																					

Andre	operationelle	aktiviteter -325																			 -39																					 -675																			 73																							 -836																			

NOPAT 1.547																	 1.913																	 1.384																	 2.513																	 1.808																	

Finansielle	poster
Finansielle	indtægter 53																							 39																							 46																							 47																							 222																					
Finansielle	omkostninger -261																			 -300																			 -317																			 -321																			 -373																			
Netto	finansielle	poster,	før	skat -208																			 -261																			 -271																			 -274																			 -151																			
Skatteskjold 52																							 65																							 66																							 64																							 33																							
Netto	finansielle	poster,	efter	skat -156																			 -196																			 -205																			 -210																			 -118																			

Totalindkomst 1.287																	 1.587																	 1.047																	 2.175																	 1.624																	
Minoritetsinteresser 3																									 -6																								 1																									 2																									 10																							
Totalindkomst,	i	alt 1.284																	 1.593																	 1.046																	 2.173																	 1.614																	

REFORMULERET	RESULTATOPGØRELSE
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Driver	-	Skattesats 25,00% 25,00% 24,50% 23,50% 22,00%
Driver	-	Andre	eksterne	omkostninger -2.116															 -2.010															 -2.058															 -2.149															 -3.307															
Driver	-	Afskrivninger -566																			 -556																			 -519																			 -525																			 -775																			

Afstemning	af	totalindkomst
Årets	resultat 1.430																	 1.571																	 1.491																	 2.058																	 1.678																	
Dirty	Surplus -143																			 16																							 -444																			 117																					 -54																					
Totalindkomst 1.287																	 1.587																	 1.047																	 2.175																	 1.624																	
Difference -																					 -																					 -																					 -																					 -																					

Note:	1	-	Personaleomkostninger 2012 2013 2014 2015 2016
Gager	og	lønninger	mv. -5.702															 -5.793															 -5.989															 -6.333															 -10.290													
Bidragbaserede	pensionsordninger -259																			 -282																			 -291																			 -303																			 -417																			
Ydelsesbaserede	pensionsordninger -45																					 -33																					 -41																					 -84																					 -77																					
Andre	omkostinger	til	social	sikring -1.035															 -1.026															 -1.057															 -1.019															 -1.409															
Aktiebaseret	vederlæggelse -40																					 -39																					 -37																					 -37																					 -48																					
Kalkuleret	renter	af	ordningens	aktiver 66																							 65																							 70																							 63																							 70																							
Kalkuleret	renter	vedr.	forpligtelser -104																			 -102																			 -105																			 -92																					 -103																			
Personaleomkostninger -7.119															 -7.210															 -7.450															 -7.805															 -12.274													

2.217																	 2.230																	 2.321																	 2.299																	 3.960																	
Personaleomkostninger,	i	alt -4.902															 -4.980															 -5.129															 -5.506															 -8.314															

Note:	2	-	Afskrivninger 2012 2013 2014 2015 2016
it-software	og	andre	immaterielle	aktiver -131																			 -131																			 -120																			 -134																			 -208																			
Kunderelationer -109																			 -113																			 -116																			 -108																			 -83																					
Bygninger -141																			 -140																			 -133																			 -125																			 -151																			
Andre	anlæg,	driftsmateriel	og	inventar -185																			 -172																			 -150																			 -158																			 -323																			
Afskrivninger,	i	alt -566																			 -556																			 -519																			 -525																			 -765																			
Nettoavancer	ved	salg	af	aktiver 32																							 56																							 -2																								 -																					

Note:	3	-	Finansielle	omkostninger 2012 2013 2014 2015 2016
Renteomkostninger -261																			 -289																			 -310																			 -295																			 -373																			
Valutakursreguleringer,	netto -																					 -11																					 -7																								 -26																					 -																					
Finansielle	omkostninger,	i	alt -261																			 -300																			 -317																			 -321																			 -373																			
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27. Bilag	–	DSV:	Reformuleret	balance	

	
	

Balance	i	mio.	DKK 2012 2013 2014 2015 2016
Langfristede	aktiver
Immaterielle	aktiver 8.723																	 8.982																	 8.928																	 8.996																	 17.247															
Materielle	aktiver 4.261																	 3.883																	 3.927																	 3.568																	 3.334																	
Kapitalandele	i	associerede	virksomheder 17																							 -																					 -																					 -																					 -																					
Andre	tilgodehavender 136																					 147																					 297																					 119																					 317																					
Udskudt	skatteaktiv 409																					 430																					 488																					 515																					 1.031																	
Langfristede	aktiver,	i	alt 13.546															 13.442															 13.640															 13.198															 21.929															

Kortfristede	aktiver
Tilgodehavender	fra	salg	af	tjenesteydelser 7.238																	 7.469																	 7.854																	 7.799																	 12.338															
Igangværende	services 629																					 676																					 744																					 588																					 1.443																	
Andre	tilgodehavender 791																					 794																					 985																					 1.232																	 2.142																	
Likvide	og	likvide	reserver 674																					 686																					 729																					 763																					 1.016																	
Kortfristede	aktiver,	i	alt 9.332																	 9.625																	 10.312															 10.382															 16.939															

Operationelle	aktiver 22.878															 23.067															 23.952															 23.580															 38.868															

Langfristede	forpligtelser
Udskudt	skat 411																					 411																					 366																					 321																					 287																					
Hensatte	forpligtelser 418																					 361																					 328																					 360																					 736																					
Langfristede	forpligtelser,	i	alt 829																					 772																					 694																					 681																					 1.023																	

Kortfristede	forpligtelser
Hensatte	forpligtelser 275																					 242																					 474																					 270																					 462																					
Levenrandørgæld 4.385																	 4.537																	 4.782																	 4.997																	 7.010																	
Igangværende	services 1.284																	 1.252																	 1.377																	 1.451																	 2.435																	
Selskabsskat 197																					 244																					 212																					 290																					 609																					
Kortfristede	forpligtelser,	i	alt 6.141																	 6.275																	 6.845																	 7.008																	 10.516															

Operationelle	forpligtelser 6.970																	 7.047																	 7.539																	 7.689																	 11.539															

Netto	driftsaktiver	(Investeret	kapital) 15.908															 16.020															 16.413															 15.891															 27.329															

Langfristede	aktiver
Aktiver	bestemt	for	salg 38																							 12																							 25																							 -																					 801																					
Langfristede	aktiver,	i	alt 38																							 12																							 25																							 -																					 801																					

Kortfristede	aktiver
Likvide	og	likvide	reserver -122																			 21																							 -297																			 4.145																	 698																					
kortfristede	aktiver,	i	alt -122																			 21																							 -297																			 4.145																	 698																					

Finansielle	aktiver -84																					 33																							 -272																			 4.145																	 1.499																	

Langfristede	forpligtelser
Pensioner	og	lign.	Forpligtelser 1.078																	 1.034																	 1.311																	 1.226																	 1.488																	
Finansielle	forpligtelser 6.190																	 6.066																	 5.702																	 4.309																	 8.725																	
Langfristede	forpligtelser,	i	alt 7.268																	 7.100																	 7.013																	 5.535																	 10.213															

Kortfristede	forpligtelser
Anden	gæld 2.248																	 2.115																	 2.458																	 2.347																	 3.879																	
Finansielle	forpligtelser 923																					 590																					 589																					 313																					 1.358																	
Kortfristede	forpligtelser,	i	alt 3.171																	 2.705																	 3.047																	 2.660																	 5.237																	

Finansielle	forpligtelser 10.439															 9.805																	 10.060															 8.195																	 15.450															

Netto	finansielle	forpligtelser 10.523															 9.772																	 10.332															 4.050																	 13.951															

Egenkapital 5.385																	 6.248																	 6.081																	 11.841															 13.378															

REFORMULERET	BALANCE
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Driver	-	Likvide	og	likvide	reserver 552																					 707																					 432																					 4.908																	 1.714																	
Driver	-	Operationel	likvide	og	likvide	reserver	af	total 1,50%
Gns.	Likvide	beholdning 1,23% 1,55% 0,89% 9,65% 2,53%

Driver	-	Materielle	aktiver 4.261																	 3.883																	 3.927																	 3.568																	 3.334																	
Driver	-	Langfristede	forpligtelser 6.190																	 6.066																	 5.702																	 4.309																	 8.725																	
Driver	-	Kortfristede	forpligtelser 923																					 590																					 589																					 313																					 1.358																	

Afstemning	af	Egenkapital
Aktionæerne	i	DSV	A/S's	andel	af	egenkapital 5.385																	 6.248																	 6.081																	 11.841															 13.378															
Minoritetsinteresser 37																							 30																							 29																							 32																							 -38																					
Egenkapital 5.422																	 6.278																	 6.110																	 11.873															 13.340															
Difference -37																					 -30																					 -29																					 -32																					 38																							
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28. Bilag	–	DSV:	Rentabilitetsanalyse	

	
	

Weigthed	Average	Cost	of	Capital 2012 2013 2014 2015 2016
WACC 7,04% 7,04% 7,04% 7,04% 7,04%

Investor's	required	rate	of	return 2012 2013 2014 2015 2016
Ejernes	afkastkrav 7,99% 7,99% 7,99% 7,99% 7,99%

Economic	profit 2012 2013 2014 2015 2016
Economic	Value	Added	(EVA) 427,32															 789,63															 243,00															 1.376,52											 287,17															
Residual	Income	(RI) 93,35																	 232,29															 33,64																	 678,32															 47,43																	

Return	on	equity 2012 2013 2014 2015 2016
Egenkapitalforretning	(ROE) 25,83% 29,53% 19,14% 25,71% 13,41%

Finansiel	gearing	(FLEV) 1,95																			 1,74																			 1,63																			 0,80																			 0,71																			

Afkast	på	netto	driftsaktiver	(ROIC) 9,72% 11,99% 8,54% 15,56% 8,37%
SPREAD 8,24% 10,06% 6,50% 12,65% 7,06%
Gældsrente 1,48% 1,93% 2,04% 2,91% 1,31%

DuPont	pyramide	-	Niveauet	1 2012 2013 2014 2015 2016
Afkast	på	netto	driftsaktiver	(ROIC) 9,72% 11,99% 8,54% 15,56% 8,37%
NOPAT 1.547																	 1.913																	 1.384																	 2.513																	 1.808																	
Netto	driftsaktiver	(Investeret	kapital) 15.908															 15.964															 16.216															 16.152															 21.610															

DuPont	pyramide	-	Niveauet	1 2012 2013 2014 2015 2016
Finansiel	gearing	(FLEV) 1,95																			 1,74																			 1,63																			 0,80																			 0,71																			
Netto	finansielle	forpligtelser 10.523															 10.147															 10.052															 7.191																	 9.001																	
Egenkapital 5.385																	 5.817																	 6.165																	 8.961																	 12.610															

DuPont	pyramide	-	Niveauet	2 2012 2013 2014 2015 2016
Overskudsgrad 3,44% 4,19% 2,85% 4,94% 2,67%
Nettoomsætning 44.912															 45.710															 48.582															 50.869															 67.747															
NOPAT 1.547																	 1.913																	 1.384																	 2.513																	 1.808																	

DuPont	pyramide	-	Niveauet	2 2012 2013 2014 2015 2016
Aktivernes	omsætningshastighed 2,82																			 2,86																			 3,00																			 3,15																			 3,13																			
Invese	AO 0,35																			 0,35																			 0,33																			 0,32																			 0,32																			
Nettoomsætning 44.912															 45.710															 48.582															 50.869															 67.747															
Netto	driftsaktiver	(Investeret	kapital) 15.908															 15.964															 16.216															 16.152															 21.610															

DuPont	pyramide	-	Niveauet	3 2012 2013 2014 2015 2016
Overskudsgrad
Bruttofortjeneste 22,39% 21,89% 21,20% 22,02% 23,38%
Andre	eksterne	omkostninger -4,71% -4,40% -4,24% -4,22% -4,88%
Personaleomkostninger -10,91% -10,89% -10,56% -10,82% -12,27%
EBITDA 6,76% 6,60% 6,40% 6,97% 6,22%
Afskrivninger -1,26% -1,22% -1,07% -1,03% -1,14%
EBIT 5,50% 5,38% 5,33% 5,94% 5,08%
Effektive	skat -1,33% -1,11% -1,09% -1,14% -1,18%
Kerneaktivitet,	efter	skat 4,17% 4,27% 4,24% 4,80% 3,90%

Ikke-kerneaktivitet -0,41% -0,12% -0,48% -0,09% -1,15%
Dirty	Surplus -0,32% 0,04% -0,91% 0,23% -0,08%
Andre	operationelle	aktiviteter -0,72% -0,08% -1,39% 0,14% -1,23%

NOPAT 3,44% 4,19% 2,85% 4,94% 2,67%

DuPont	pyramide	-	Niveauet	3 2012 2013 2014 2015 2016
Aktivernes	omsætningshastighed
Langfristede	aktiver 0,30																			 0,30																			 0,28																			 0,26																			 0,26																			
Kortfristede	aktiver 0,21																			 0,21																			 0,21																			 0,20																			 0,20																			
Operationelle	aktiver 0,51																			 0,50																			 0,48																			 0,47																			 0,46																			

Langfristede	forpligtelser 0,02																			 0,02																			 0,02																			 0,01																			 0,01																			
Kortfristede	forpligtelser 0,14																			 0,14																			 0,14																			 0,14																			 0,13																			
Operationelle	forpligtelser 0,16																			 0,15																			 0,15																			 0,15																			 0,14																			
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29. Bilag	–	DSV:	Budget	-	Historisk	periode	
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18.312,06
									

Historisk	periode

Historisk	periode
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30. Bilag	–	DSV:	Budget	–	Budgetperiode	

	

Valuedrivers
Term

inal
2017

2018
2019

2020
2021

2022
2023

2024
2025

2026
periode

N
ettom

sæ
tning	væ

kst
4%

4%
4%

4%
10%

2%
2%

2%
2%

6%
2%

N
øgletal	baseret	på	andel	af	nettoom

sæ
tningen

Bruttofortjeneste
22%

22%
22%

22%
22%

22%
22%

22%
22%

22%
22%

EBITDA
7%

7%
7%

7%
8%

8%
8%

8%
8%

9%
11%

EBIT
6%

6%
6%

6%
7%

7%
7%

7%
7%

7%
9%

Kerneaktivitet,	efter	skat
5%

5%
5%

5%
5%

5%
5%

6%
6%

6%
7%

Andre	operationelle	aktiviteter
-1%

-1%
-1%

-1%
-1%

-1%
-1%

-1%
-1%

-1%
-1%

N
O
PAT

4%
4%

4%
4%

5%
5%

5%
5%

5%
5%

7%
N
etto	finansielle	poster,	efter	skat

-0,4%
-0,4%

-0,4%
-0,4%

-0,4%
-0,4%

-0,4%
-0,4%

-0,4%
-0,4%

-0,4%

N
etto	driftsaktiver	(Investeret	kapital)

35%
35%

35%
35%

35%
35%

35%
35%

35%
35%

35%

Pro	form
a

Term
inal

2017
2018

2019
2020

2021
2022

2023
2024

2025
2026

periode
N
ettoom

sæ
tning

70.456,88
									

73.275,16
									

76.206,16
									

79.254,41
									

87.179,85
									

88.923,45
									

90.701,91
									

92.515,95
									

94.366,27
									

100.028,25
						

102.028,81
						

N
øgletal	baseret	på	andel	af	nettoom

sæ
tningen

Bruttofortjeneste
15.622,62

									
16.247,53

									
16.897,43

									
17.573,32

									
19.330,66

									
19.717,27

									
20.111,62

									
20.513,85

									
20.924,12

									
22.179,57

									
22.623,16

									
EBITDA

4.799,82
											

5.151,12
											

5.519,54
											

5.905,80
											

6.674,78
											

6.986,60
											

7.304,58
											

7.628,86
											

7.959,54
											

8.622,14
											

10.835,16
									

EBIT
3.993,66

											
4.312,72

											
4.647,60

											
4.998,99

											
5.677,28

											
5.969,15

											
6.266,79

											
6.570,30

											
6.879,82

											
7.477,63

											
9.667,76

											
Kerneaktivitet,	efter	skat

3.188,02
											

3.439,80
											

3.704,04
											

3.981,28
											

4.518,56
											

4.748,02
											

4.982,02
											

5.220,64
											

5.463,98
											

5.936,13
											

7.646,50
											

Andre	operationelle	aktiviteter
-463,47

													
-482,01

													
-501,29

													
-521,34

													
-573,47

													
-584,94

													
-596,64

													
-608,57

													
-620,74

													
-657,99

													
-671,15

													
N
O
PAT

2.724,55
											

2.957,79
											

3.202,75
											

3.459,94
											

3.945,09
											

4.163,08
											

4.385,38
											

4.612,07
											

4.843,23
											

5.278,14
											

6.975,36
											

N
etto	finansielle	poster,	efter	skat

-258,68
													

-269,02
													

-279,78
													

-290,98
													

-320,07
													

-326,47
													

-333,00
													

-339,66
													

-346,46
													

-367,24
													

-374,59
													

N
etto	driftsaktiver	(Investeret	kapital)

24.776,69
									

25.767,75
									

26.798,46
									

27.870,40
									

30.657,44
									

31.270,59
									

31.896,00
									

32.533,92
									

33.184,60
									

35.175,68
									

35.879,19
									

Budgetperiode

Budgetperiode
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31. Bilag	–	DSV:	Beta	

	
	

32. Bilag	–	DSV:	Kreditrating	

	
	
	 	

Beta 3	år 5	år 10	år Gns
Dag 0,916																	 0,851																	 1,006																	 0,924																	
Uge 0,773																	 0,758																	 1,090																	 0,874																	
Måned 0,421																	 0,926																	 1,169																	 0,839																	

R^2 3 5 10 Gns
Dag 0,213																	 0,044																	 0,301																	 0,186																	
uge 0,190																	 0,205																	 0,425																	 0,273																	
Måned 0,066																	 0,234																	 0,373																	 0,224																	

std 3 5 10 Gns
Dag 0,064																	 0,048																	 0,031																	 0,048																	
uge 0,129																	 0,093																	 0,056																	 0,093																	
Måned 0,277																	 0,188																	 0,140																	 0,202																	

S&P Kreditrating DSV AAA AA A BBB BB B CCC DSV Rating
EBIT Rentedækning 21,4 10,1 6,1 3,7 2,1 0,8 0,1 22,79 AAA
EBITDA Rentedækning 26,5 12,9 9,1 5,8 3,4 1,8 1,3 27,93 AAA
Overskudsgrad 27 22,1 18,6 15,4 15,9 11,9 11,9 2,67% <CCC
ROIC 34,9 21,7 19,4 13,6 11,6 6,6 1 8,37% B
Langfristet Gæld / IK 13,3 28,2 33,9 42,5 57,2 69,7 68,8 41,11% BBB
NFF / IK 22,9 37,7 42,5 48,2 62,6 74,8 87,7 51,05% BB

BBBSamlet Rating
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33. Bilag	–	DSV:	Operationel	leasing	under	IAS	17	

	

34. Bilag	–	DSV:	Leasing	kapitaliseret	efter	IFRS	16	

	

IAS	17	-	Operationel	leasing 2012 2013 2014 2015 2016
Grunde	og	bygninger
0-1	år 928												 	 1.180									 	 1.173									 	 1.402									 	 1.701									 	
1-5	år 2.263									 	 2.712									 	 2.613									 	 3.198									 	 4.353									 	
>	5	år 1.716									 	 2.023									 	 1.742									 	 1.990									 	 2.173									 	
i	alt 4.907									 	 5.915									 	 5.528									 	 6.590									 	 8.227									 	

Andre	anlæg,	driftsmateriel	og	inventar
0-1	år 381												 	 416												 	 465												 	 521												 	 638												 	
1-5	år 512												 	 616												 	 688												 	 681												 	 903												 	
>	5	år 9																 	 5																 	 2																 	 1																 	 32														 	
i	alt 902												 	 1.037									 	 1.155									 	 1.203									 	 1.573									 	

Følgende	operationelle	leasingydelser	er	indregnet	i	resultatopgørelsen
Grunde	og	bygninger 1.116									 	 1.140									 	 1.232									 	 1.274									 	 1.667									 	
Andre	anlæg,	driftsmateriel	og	inventar 564												 	 558												 	 604												 	 643												 	 779												 	
i	alt 1.680									 	 1.698									 	 1.836									 	 1.917									 	 2.446									 	

Operationel	leasing,	ikke-indregnet	i	resultatopgørelse 5.809									 	 6.952									 	 6.683									 	 7.793									 	 9.800									 	
Operationel	leasing,	indregnet	i	resultatopgørelse 1.680									 	 1.698									 	 1.836									 	 1.917									 	 2.446									 	

Estimering	af	gennemsnitlig	levetid	på	grunde	og	bygninger 33,75									 	 33,75									 	 33,75									 	 33,75									 	 33,75									 	
Estimering	af	gennemsnitlig	levetid	på	andre	anlæg,	driftsmateriel	og	inventar 6,75											 	 6,75											 	 6,75											 	 6,75											 	 6,75											 	

IFRS	16	-	Operationel	leasing 2012 2013 2014 2015 2016
Grunde	og	bygninger
0-1	år 93														 	 119												 	 118												 	 141												 	 171												 	
1-5	år 228												 	 273												 	 263												 	 322												 	 438												 	
>	5	år 173												 	 204												 	 175												 	 200												 	 219												 	
i	alt 494												 	 596												 	 557												 	 664												 	 828												 	

Andre	anlæg,	driftsmateriel	og	inventar
0-1	år 241												 	 263												 	 294												 	 329												 	 403												 	
1-5	år 323												 	 389												 	 435												 	 430												 	 571												 	
>	5	år 6																 	 3																 	 1																 	 1																 	 20														 	
i	alt 570												 	 655												 	 730												 	 760												 	 994												 	

Følgende	operationelle	leasingydelser	er	indregnet	i	resultatopgørelsen
Grunde	og	bygninger 1.116									 	 1.140									 	 1.232									 	 1.274									 	 1.667									 	
Andre	anlæg,	driftsmateriel	og	inventar 564												 	 558												 	 604												 	 643												 	 779												 	
i	alt 1.680									 	 1.698									 	 1.836									 	 1.917									 	 2.446									 	

Operationel	leasing,	ikke-indregnet	i	resultatopgørelse 1.064									 	 1.251									 	 1.286									 	 1.424									 	 1.822									 	

IFRS	16	-	Afskrivning 2012 2013 2014 2015 2016
Grunde	og	bygninger 145												 	 175												 	 164												 	 195												 	 244												 	
Andre	anlæg,	driftsmateriel	og	inventar 134												 	 154												 	 171												 	 178												 	 233												 	
Estimering	af	forøget	årlige	afskrivning 279												 	 329												 	 335												 	 373												 	 477												 	

Estimering	af	forøget	finansielle	omkostninger 1.401									 	 1.369									 	 1.501									 	 1.544									 	 1.969									 	
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35. Bilag	–	DSV:	Værdiansættelse	ved	DCF	model	

	

The	Discounted	Cashflow	m
odel

Historisk
Term

inal
2016

2017
2018

2019
2020

2021
2022

2023
2024

2025
2026

Periode
W
ACC

7,04%
7,04%

7,04%
7,04%

7,04%
7,04%

7,04%
7,04%

7,04%
7,04%

7,04%

NOPAT
1.808,22

											
2.724,55

											
2.957,79

											
3.202,75

											
3.459,94

											
3.945,09

											
4.163,08

											
4.385,38

											
4.612,07

											
4.843,23

											
5.278,14

											
6.975,36

											
Netto	driftsaktiver	(Investeret	kapital)

27.329,21
									

24.776,69
									

25.767,75
									

26.798,46
									

27.870,40
									

30.657,44
									

31.270,59
									

31.896,00
									

32.533,92
									

33.184,60
									

35.175,68
									

35.879,19
									

Delta	Netto	driftsaktiver	(Investeret	kapital)
-2.552,52

									
991,07

															
1.030,71

											
1.071,94

											
2.787,04

											
613,15

															
625,41

															
637,92

															
650,68

															
1.991,08

											
703,51

															
Fri	pengestrøm

5.277,07
											

1.966,73
											

2.172,04
											

2.388,00
											

1.158,05
											

3.549,93
											

3.759,97
											

3.974,15
											

4.192,56
											

3.287,07
											

6.271,84
											

Diskonteringsfaktor
0,93

																			
0,87

																			
0,82

																			
0,76

																			
0,71

																			
0,66

																			
0,62

																			
0,58

																			
0,54

																			
0,51

																			
0,51

																			
Nutidsvæ

rdi
4.930,06

											
1.716,58

											
1.771,12

											
1.819,17

											
824,18

															
2.360,35

											
2.335,61

											
2.306,32

											
2.273,08

											
1.664,96

											
3.176,80

											

The	Discounted	Cashflow	m
odel

FCFF	Budgetperiode
22.001,42

									
FCFF	Term

inalperiode
63.049,01

									
Enterprise	Value

85.050,43
									

Netto	finansielle	forpligtelser
13.951,21

									
Estim

eret	m
arkedsvæ

rdi	af	egenkapital
71.099,22

									

Antal	aktier
190,00

															
Aktiepris

374,21
															

Budgetperiode

Estim
eret	væ

rdi
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36. Bilag	–	DSV:	Effekt	på	resultatopgørelsen	efter	implementeringen	af	IFRS	16	

	
	
	 	

Resultatopgørelse	i	mio.	DKK Før	korrektion Korrektion Efter	korrektion Ændring	i	%
Nettoomsætning 67.747															 67.747															
Direkte	omkostninger -51.909													 -51.909													
Bruttofortjeneste 15.838															 15.838															
Andre	eksterne	omkostninger -3.307															 2.446																	 -861																			 -74%
Personaleomkostninger -8.314															 -8.314															
EBITDA 4.217																	 2.446																	 6.663																	 58%
Afskrivninger -775																			 -477																			 -1.252															 62%
EBIT 3.442																	 1.969																	 5.411																	 57%
Skat	af	årets	resultat -611																			 -611																			
Skatteskjold 33																							 433																					 466																					 1304%
Skat	allokeret	til	ikke-kerne	aktivitet -220																			 -220																			
Effektive	skat -798																			 433																					 -365																			 -54%
Kerneaktivitet,	efter	skat 2.644																	 2.402																	 5.046																	 91%

NOPAT 1.808																	 2.402																	 4.211																	 133%

Finansielle	poster
Finansielle	indtægter 222																					 222																					
Finansielle	omkostninger -373																			 -1.969															 -2.342															 528%
Netto	finansielle	poster,	før	skat -151																			 -1.969															 -2.120															 1304%
Skatteskjold 33																							 433																					 466																					 1304%
Netto	finansielle	poster,	efter	skat -118																			 -1.536															 -1.654															 1304%

Totalindkomst 1.624																	 1.624																	

Sammenligning	af	værdiansættelsesmodel	og	markedsindeks Før	korrektion Difference Efter	korrektionÆndring	i	%
Enterprise	Value 85.050,43									 7.803,70											 92.854,13									 9%
Indeks	Enterprise	Valuie 80.394,21									 1.822,29											 82.216,49									 2%
Difference 4.656,22											 5.981,41											 10.637,64									 128%
Aktiepris 374,21															 31,48																	 405,69															 8%
Indeks	aktiepris 349,70															 -																					 349,70															
Difference 24,51																	 31,48																	 55,99																	 128%



Side	169	af	170	
	

37. Bilag	–	DSV:	Effekt	på	balancen	efter	implementeringen	af	IFRS	16	

	

Balance	i	mio.	DKK 2016 Korrektion Efter	korrektion Ændring	i	%
Langfristede	aktiver
Immaterielle	aktiver 17.247															 17.247															
Materielle	aktiver 3.334																	 1.822																	 5.156																	 54,66%
Kapitalandele	i	associerede	virksomheder -																					 -																					
Andre	tilgodehavender 317																					 317																					
Udskudt	skatteaktiv 1.031																	 1.031																	
Langfristede	aktiver,	i	alt 21.929															 1.822																	 23.751															 8,31%

Kortfristede	aktiver
Tilgodehavender	fra	salg	af	tjenesteydelser 12.338															 12.338															
Igangværende	services 1.443																	 1.443																	
Andre	tilgodehavender 2.142																	 2.142																	
Likvide	og	likvide	reserver 1.073																	 1.016																	
Kortfristede	aktiver,	i	alt 16.996															 16.939															

Operationelle	aktiver 38.925															 1.765																	 40.690															 4,53%

Langfristede	forpligtelser
Udskudt	skat 287																					 287																					
Hensatte	forpligtelser 736																					 736																					
Langfristede	forpligtelser,	i	alt 1.023																	 1.023																	

Kortfristede	forpligtelser
Hensatte	forpligtelser 462																					 462																					
Levenrandørgæld 7.010																	 7.010																	
Igangværende	services 2.435																	 2.435																	
Selskabsskat 609																					 609																					
Kortfristede	forpligtelser,	i	alt 10.516															 10.516															

Operationelle	forpligtelser 11.539															 11.539															

Netto	driftsaktiver	(Investeret	kapital) 27.386															 1.765																	 29.151															 6,45%

Langfristede	aktiver
Aktiver	bestemt	for	salg 801																					 801																					
Langfristede	aktiver,	i	alt 801																					 801																					

Kortfristede	aktiver
Likvide	og	likvide	reserver 641																					 698																					
kortfristede	aktiver,	i	alt 641																					 698																					

Finansielle	aktiver 1.442																	 1.499																	

Langfristede	forpligtelser
Pensioner	og	lign.	Forpligtelser 1.488																	 1.488																	
Finansielle	forpligtelser 8.725																	 1.248																	 9.973																	 14,30%
Langfristede	forpligtelser,	i	alt 10.213															 1.248																	 11.461															 12,22%

Kortfristede	forpligtelser
Anden	gæld 3.879																	 3.879																	
Finansielle	forpligtelser 1.358																	 574																					 1.932																	 42,30%
Kortfristede	forpligtelser,	i	alt 5.237																	 574																					 5.811																	 10,97%

Finansielle	forpligtelser 15.450															 1.822																	 17.272															 11,79%

Netto	finansielle	forpligtelser 14.008															 1.765																	 15.773															 12,60%

Egenkapital 13.378															 -																					 13.378															 0,00%
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38. Bilag	–	DSV:	DCF	model	efter	implementering	af	IFRS	16	

	

The	Discounted	Cashflow
	m
odel

Historisk
Term

inal
2016

2017
2018

2019
2020

2021
2022

2023
2024

2025
2026

Periode
W
ACC

8,94%
8,94%

8,94%
8,94%

8,94%
8,94%

8,94%
8,94%

8,94%
8,94%

8,94%

NOPAT
4.210,64

											
4.858,75

											
5.177,36

											
5.511,10

											
5.860,62

											
6.585,84

											
6.856,64

											
7.132,81

											
7.414,45

											
7.701,67

											
8.308,08

											
10.065,89

									
Netto	driftsaktiver	(Investeret	kapital)

29.151,49
									

26.642,67
									

27.708,38
									

28.816,71
									

29.969,38
									

32.966,32
									

33.625,64
									

34.298,16
									

34.984,12
									

35.683,80
									

37.824,83
									

38.581,33
									

Delta	Netto	driftsaktiver	(Investeret	kapital)
-2.508,83

									
1.065,71

											
1.108,34

											
1.152,67

											
2.996,94

											
659,33

															
672,51

															
685,96

															
699,68

															
2.141,03

											
756,50

															
Fri	pengestrøm

7.367,57
											

4.111,65
											

4.402,77
											

4.707,96
											

3.588,90
											

6.197,32
											

6.460,30
											

6.728,49
											

7.001,98
											

6.167,05
											

9.309,40
											

Diskonteringsfaktor
0,92

																			
0,84

																			
0,77

																			
0,71

																			
0,65

																			
0,60

																			
0,55

																			
0,50

																			
0,46

																			
0,42

																			
0,42

																			
Nutidsvæ

rdi
6.763,20

											
3.464,75

											
3.405,72

											
3.343,06

											
2.339,38

											
3.708,27

											
3.548,53

											
3.392,67

											
3.240,95

											
2.620,34

											
3.955,50

											

The	Discounted	Cashflow
	m
odel

FCFF	Budgetperiode
35.826,88

									
FCFF	Term

inalperiode
57.027,25

									
Enterprise	Value

92.854,13
									

Netto	finansielle	forpligtelser
15.773,49

									
Estim

eret	m
arkedsvæ

rdi	af	egenkapital
77.080,64

									

Antal	aktier
190,00

															
Aktiepris

405,69
															

Budgetperiode

Estim
eret	væ

rdi


