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DNL NORGE
Ordinarie medlemmar: 
P. M. Hansson 
E. Isdahl

Suppleanter:
S. Haug 
J. Horn
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S. Holgersson
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E. Lothe 
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Ordforande i SAS styrelse och arbetsutskott 1952
M. Wallenberg, ordf.

P. Kampmann, i. vice ordf.
P. M. Hansson, 2. vice ordf.

SAS ARBETSUTSKOTT
Ordinarie medlemmar: 
H. K. H. Prins Axel 

E. F. Eckhoff 
A. Gjores 

P. M. Hansson 
P. Kampmann 
M. Wallenberg

Suppleanter: 
P. Christensen 
Chr. F. Scheel 

F. Severin 
E. Isdahl 

H. Bech-Bruun 
S. Holgersson

SAS DIREKTION
Per A. Norlin

Verkstallande direktor
Per M. Backe

v. verkstallande direktor
V. J. Rasmussen
v. verkstallande direktor

Forvaltningsberattelsen avfattas på språket i det land, dår styrelsens ordforande 
det år beråttclsen utgives år bosatt.

Bildandet av det nya SAS
Det nuvarande konsortiet Scandinavian Airlines System, Denmark—Nor
way—Sweden (SAS) bildades genom ett den 8 februari 1951 mellan AB 
Aerotransport (ABA), Det Danske Luftfartselskab A/S (DDL) och Det 
Norske Luftfartselskap A/S (DNL) ingånget avtal. Konsortialavtalet, 
vilket godkånts av statsmakterna i Danmark, Norge och Sverige, utgor 
slutledet i den utveckling av skandinaviskt samarbete på den kommersiella 
luftfartens område, som pågått sedan ett flertal år tillbaka. Jåmlikt avtalet, 
vilket galler retroaktivt fr.o.m. den 1 oktober 1950 t.o.m. den 30 september 
1975 och ersåtter tidigare samarbetsavtal, ha moderbolagen helt overfort 
sina flygtrafikrorelser avseende såvål den internationella trafiken som 
bolagens inrikestrafik i de tre lånderna på det nya SAS per den 1 oktober 
1950, och SAS har per sagda dag overtagit moderbolagens råttigheter och 
forpliktelser samt, med vissa undantag, moderbolagens tillgångar och 
skulder. Bland tillgångar som icke overtagas av SAS ingår fast egendom 
i de tre lånderna, vilken i stållet uthyres till SAS. Parternas andelar i 
konsortiet åro desamma, som gåilt inom det tidigare samarbetet, nåmligen 
for ABA 3/7, for DDL 2/7 och for DNL 2/7. Gentemot tredje man svara 
parterna solidariskt for konsortiets alla forpliktelser. Konsortiets hogsta 
beslutande organ år dess styrelse, vilken utgores av medlemmarna i moder
bolagens styrelser.
I forhållande till allmånheten innebår bildandet av det nya SAS inga 
åndringar, då all moderbolagens trafik sedan 1948 utforts under namnet 
Scandinavian Airlines System (SAS). Det år samarbetsformen som nu 
åndrats på grund av de under åren vunna erfarenheterna.
Skapandet av det nya SAS har — sårskilt mot bakgrund av de stora 
driftsunderskott som under åren 1947—1949 uppstodo for de skandina
viska flygbolagen — haft som huvudsyfte att giva den skandinaviska 
luftfarten en sund ekonomisk utveckling. Den skandinaviska karaktåren 
hos SAS har kommit till uttryck bl. a. dåri att verksamheten skall så nåra 
forhållandet 3—2—2 som mojligt fordelas på de tre lånderna.
I anslutning till det nya SAS’ bildande ha de tre skandinaviska staternas 
regeringar dels ingått ett avtal avseende vissa sårskilda, med det skandi
naviska luftfartssamarbetet sammanhångande frågor dels tråffat en over- 
enskommelse om viss ekonomisk garanti åt moderbolagen under de forstå 
fem åren. I anspråk tagna garantimedel skola återbetalas av senare upp- 
kommande overskott. I den statliga utredning, som foregått konsortiets 
bildande, har forutsatts, att eventuell beskattning kommer att ske genom 
moderbolagen. Valutafrågorna mellan de tre staterna i samband med den 
lopande driften ha reglerats genom en sårskild overenskommelse mellan 
låndernas centralbanker. Med hånsyn till nodvåndigheten av att ensartade 
koncessionsvillkor for SAS’ verksamhet gålla i de tre lånderna ha efter 
forhandlingar mellan myndigheterna och SAS/moderbolagen nya lika- 
lydande koncessioner, gållande till den 1 oktober 1975, utfårdats for 
moderbolagen, vilka overfort sina råttigheter och forpliktelser enligt kon- 
cessionerna på SAS.
SAS har overtagit moderbolagens medlemskap i International Air Trans
port Association (IATA).
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Flygkilometer (Miljon pr år)

Organisation
Den nuvarande organisationen består av ett huvudkontor, belåget i Stock
holm och inrymmande den centrala ledningen for administration, ekonomi, 
operation, trafik och forsåljning, samt ett regionalkontor i vartdera Dan
mark, Norge och Sverige. Åt regionalkontoren åro anfortrodda forsåljnings- 
och ovriga lokala uppgifter i respektive land. Den tekniska verksamheten, 
vilken år uppdelad på de i de tre lånderna befintliga, av moderbolagen 
tidigare bedrivna verkståderna, sorterar administrativt under respektive 
regionalkontor. All personal inom huvudkontoret och regionalkontoren 
har rekryterats bland moderbolagens och de forutvarande samarbetsorganen 
OSAS’ och ESAS’ av mångårigt arbete inom luftfarten erfarna personal. 
Inom huvudkontoret tjånstgora både danskar, norrmån och svenskar, 
medan — med enstaka undantag — personalen inom regionalkontoren år 
av vederborande lands egen nationalitet.
Den utomskandinaviska organisationen var redan tidigare gemensam. Nya 
utlandsrepresentationer ha under verksamhetsåret uppråttats i USA (Phila
delphia och Detroit), Japan (Tokio) och Libanon (Beirut), och vissa av 
de tidigare bestående utlandsrepresentationerna ha forsåljningsmåssigt ut- 
byggts. Representationen i Polen (Warszawa) har indragits på grund av 
att trafiken till detta land nedlagts.
Den 30/9 1951 uppgick personalen inom huvudkontoret till 823, inom 
Region Sverige till 2.038, inom Region Danmark till 1.629, inom Region 
Norge till 1.177 och i utomskandinaviska lånder till 963, utgorande till- 

4 sammans 6.630.

SAS’ nya organisation trådde i verksamhet i maj 1951, och det år naturligt, 
atr. organisationen ånnu icke kunnat få sin slutliga utformning och den 
anpassning, som endast en långre tids verksamhet kan medfora. Den nuva
rande organisationen torde dock utgora en god grundval for en fortsatt 
utveckling.

Flygmateriel
SAS har enligt konsortialavtalet från moderbolagen overtagit dessas flyg- 
plan, i allt 59 stycken, nåmligen
14 st. 4-motoriga Douglas DC-6, varav två av typen DC-6B i beståll- 

ning for leverans under våren 1952,
9 st. 4-motoriga Douglas DC-4 

26 st. 2-motoriga Douglas DC-3 resp. C-47 
6 st. 2-motoriga SAAB Scandia 
2 st. 4-motoriga Sandringham (sjoflygplan)
2 st. 3-motoriga Junker Ju-52 (sjoflygplan).

I konsortialavtalet ha ej såsom overtagen flygmateriel redovisats 8 st. 
DC-3, vilka efter den 1/10 1950 forsålts fram till avtalets underteck- 
nande i fcbruari 1951.
Scandiaflygplanen med plats for 24—32 passagerare insattes i trafik 
under varen 1951 på vissa skandinaviska och andra inomeuropeiska linjer.
Då det av hånsyn till konkurrens.en och det forutsedda inforandet av turist- 
klasstrafik (varom mera nedan) befunnits nodvåndigt att utoka den 4-mo
toriga flottan med modernaste materiel, har SAS beståilt ytterligare 6 st. 
DC-6B hos Douglas Aircraft Co., Inc. i USA for leverans under hosten 
1952. DC-6B-planen åro avsedda att insåttas på de interkontinentala 
linjerna, i forstå hånd Nordamerika-linjen. Kontraktspriset for dessa flyg- 
plan jåmte reservmateriel uppgår till cirka 12 milj. US$. Av DC-3-flyg- 
planen ha 4 st. forsålts tillsammans med reservmateriel och ett utrangerats. 
Sandringham-flygplanen, vilka anvånts i norsk inrikestrafik, ha upplagts 
for forsåljning. Prågan om en modernisering av SAS’ 2-motoriga flyg- 
plansflotta år under utredning.
Den tekniska tillsynen av flygplanen omhånderhaves av SAS’ verkståder 
i Kopenhamn, Oslo och Stockholm. SAS har overtagit DDLs och DNLs 
hyresforhallanden betråffande hangar- och verkstadsbyggnader i Kopen
hamn (Kastrup) resp. Oslo (Fornebu) samt av ABA forhyrt dess hangar- 
°ch verkstadsbyggnader i Stockholm (Bromma). Tillsynsarbetet år upp- 
delat så, att DC-6-materielen overses i Stockholm, DC-4-materielen i 
Kopenhamn och Scandia- och DC-3-materielen i Oslo. For att uppnå 
storsta mojliga utnyttjning av den samlade verkstadskapacitetcn har SAS 
åtagit sig tekniska arbeten åven for fråmmande flygbolag och andra. 
Dylika fråmmande arbeten utforas foretrådesvis i Kopenhamn, dår den 
nya hangar III med verkståder fårdigstållts under det gångna verksam
hetsåret.

Trafiken
Genomforandet av trafiken har under verksamhetsåret varit tillfreds
stållande.
Trafiken har i stort sett omfattat samma linjenåt som det av moderbolagen 
och OSAS under senare år trafikerade. Som viktigare åndringar under 
varen 1951 kunna noteras Asien-linjens forlångning till Tokio, oppnandet 
av en ny linje Kopenhamn—Helsingfors, återupptagandet av trafiken på 
linjen Stockholm—Oslo, vilken på grund av bristande trafikunderlag varit 5



ASIEN
Indien (Calcutta), Iran (Teheran), Israel (Lydda), Japan (Tokio), Libanon 
(Beirut), Pakistan (Karachi), Syrien (Damaskus), Thailand (Bangkok),
Turkiet (Istanbul).
SAS har, emot viss ekonomisk ersattning från myndigheterna i vederbo- 
rande land, uppratthållit trafik under hela verksamhetsåret eller perioder 
dårav på i huvudsak foljande skandinaviska inrikeslinjer:

DANMARK
Kopenhamn—Aalborg 
Kopenhamn—Aarhus 
Kopenhamn—Aarhus—Aalborg •
Kopenhamn—Ronne
NORGE
Oslo—Bergen
Oslo—T rondheim—Bodo—Harstad—T romso 
Tromso—Alta—Hammerfest—Vadso—Kirkenes

SVERIGE
Stockholm—Malmo
Stockholm—Luleå
Stockholm—Sunds vall/Hårnosand
Stockholm—Visby
Visby Norrkoping Frakt och Pos) (Ton pr ftr) _

Frakt ■■■ Post □ □ ■Betalda personkm (1.000 pr år)

nedlagd sedan hosten 1949, oppnandet av en direkt nattlinje Stockholm— 
Paris, overgång från DC-3 till DC-4 på linjen Oslo—London samt opp
nandet av en fraktlinje med DC-4 från Kopenhamn till New York via 
Hamburg. Under sommartrafiken 1951 anvåndes Stavanger forsoksvis 
som mellanlandningsplats på Nordamerika-linjen. Efter den 1 oktober 
1951 har den ena veckoturen på Sydamerika-linjen forlångts till Santiago 
de Chile. På Fjårran Ostern-linjen sker numera mellanlandning i Okinawa 
i stållet for i Hongkong. Linjen Kopenhamn—Prag—Wien—Rom har in- 
stållts. Trafiken Malmo—Kopenhamn utfores innevarande vinter for SAS’ 
råkning av firma M. Ahrenberg.
Under verksamhetsåret bedrev SAS kommersiell reguljår luftfart mellan 
Skandinavien och foljande utomskandinaviska lander och stader:
EUROPA
Belgien (Brussel), England (Glasgow, London), Finland (Helsingfors), 
Frankrike (Nizza, Paris), Grekland (Athen), Holland (Amsterdam), Italien 
(Milano, Rom), Portugal (Lissabon), Schweiz (Genéve, Ziirich), Spanien 
(Madrid), Tjeckoslovakien (Prag), Tyskland (Bremen, Diisseldorf, Frank
furt, Hamburg, Mtinchen, Stuttgart), Osterrike (Wien).
NORDAMERIKA
Kanada (Gander), USA (New York).
SYDAMERIKA
Argentina (Buenos Aires), Brasilien (Recife, Rio de Janeiro), Chile (San
tiago), Uruguay (Montevideo).
AFRIKA
Egypten (Kairo), Franska Våstafrika (Dakar), Kenya (Nairobi), Sudan 

6 (Khartoum).



På Goteborg, Kristiansand och Stavanger har viss inrikestrafik upprått- 
hållits genom mellanlandningar på internationella linjer, varjåmte viss 
chartertrafik utforts mellan Kopenhamn och Bluie West I på Gronland. 
Under en kortare del av hogsåsongen 1951 har dessutom uppråtthållits 
trafik på en linje Visby—Malmo.
For den danska trafiken uppgick tillskottet av offentliga medel till dkr. 
1.142.000:— for verksamhetsåret varjåmte bl. a. befrielse från erlåggande 
av flygplatsavgifter åtnjutits i viss utstråckning, for den norska trafiken 
till nkr. 2.600.000:— for sommarperioden 1951 och for den svenska trafi
ken till skr. 870.000:— for verksamhetsåret.
Trafiken på de norska inrikeslinjerna fortgick t.o.m. den 29 september 1951. 
Trafiken mellan Kopenhamn och Aarhus/Aalborg instålldes i oktober 1951. 
Den svenska inrikestrafiken, for vilken statsanslag beviljats t.o.m. den 30/9 
1952, fortgår i hittillsvarande utstråckning, dock att linjen Stockholm— 
Sundsvall/Hårnosand år nedlagd under vinterperioden.
SAS har genom moderbolagen ingivit anbud till resp. stater om fortsatt 
bedrivande av inrikestrafik i de skandinaviska lånderna mot vissa bidrag 
eller låttnader från det allmånnas sida.

Nedanstående tablå visar en oversikt over SAS’ trafik under det gångna 
verksamhetsåret i jåmforelse med perioden 1/10 1949—30/9 1950.

Flugna
km

(000)

Offererade
tonkm
(000)

Betalda tonkilometer (000)
Last
faktor

i %

Bcfordrad last

Total
summa

Passagerare 
och bagage Frakt Post Antal

passagerare Kg frakt Kg post

Linjetrafik totals:a 1949/50 ^3-455 10S.359 59-349 46.562 9-65 5 3.132 54,8 425-34S 5.657.003 2.004.922
1950/51 26.2S7 127.092 73.386 55.518 13.984 3.884 57,7 481.697 7.663.59S 2.343.297

1950/51 i °/o av 1949/50 112,1 117.3 123,7 119, - 144,8 124,0

1:0. Intcrkont. linjer 1949/50 10.030 58.237 35.256 27.1 iS 5-924 2.214 60,5 63.466 i.215.702 351.208
1950/51 11.95S 67-754 43-563 31.667 9.1S5 2.711 64,3 70-953 1.901.010 425.296

1950/51 i °/o av 1949/50 119,2 116,3 123,6 116,8 i55,i 122,5

2:0. Europeiska linjer 1949/50 10.594 43-539 20.807 16.606 3.461 739 47,S 247.642 3.905.443 1.227.884
I9SO/5I 11.817 53.290 26.435 20.898 4.564 973 49,6 303.750 5.283.761 I-5I1-734

^ 1950/51 i % av 1949/50 in»5 122,4 127,1 125,8 i3i,9 131,6

3:0. Inrikcs linjer 1949/50 2.830 6.582 3.2S6 2.837 271 178 49,8 114.240 535.858 425.S30
1950/51 2.512 6.048 3-388 2-953 235 200 56,0 106.994 47S.S27 406.267

1950/51 i °/o av 1949/50 88,7 91.9 103,1 104,1 86,8 112,1

SAS’ totala trafikmåssiga produktion under det gångna verksamhetsåret 
uppgick till 127 milj. tonkm i reguljår trafik, inncbårandc en okning av 
17,3 % i forhållande till perioden 1/10 1949—30/9 1950. Den sålda pro
duktionen utgjorde 73 milj. tonkm motsvarande en okning av 23,7 %. 
Detta gav en total betaid lastfaktor av 57,7 mot 54,8 under 1949/50. 
Passagerartrafiken okade med 19,2 °/o, frakten med icke mindre ån 44,8 °/o 
och posten med 24%. De interkontinentala linjerna omfatta 53,3% av 
hela produktionen, varav på linjen mellan Skandinavien och Nordamerika 
beloper 32 milj. tonkm eller 25,2 °/o av totalproduktionen. Den storsta 
produktionsokningen hånfor sig till europatrafiken med 22,4 °/o okning, 
medan på de interkontinentala routerna produktionen okade med 16,3 °/o.
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Passagerare (1.000 pr år)
Vidare må nåmnas den avsevårda uppgången i frakttrafiken på Nord- 
atlantlinjen, dår antalet betalda tonkm okade med 63,7 °/o genom info- 
randet av fraktlinjen Kopenhamn—New York, samt den anmårknings- 
vårda okningen i trafiken på Fjårran Ostern-linjen. Den såsongmåssiga 
okningen i passagerartrafiken på Nordatlantrouten blev mindre an våntad 0
under hogsåsongen 1951, vilket fick till foljd en nedskårning av frekvensen 
på linjen. Bidragande orsaker hårtill torde ha varit de internationella poli
tiska forhållandena, vilka synas ha avhållit ett stort antal turister från att 
resa till Europa på forsommaren, samt den skårpta konkurrensen om trafi
ken på Nordatlanten. Det senare forhållandet har foranlett SAS att vid- 
taga vissa åtgårder for stårkande av fdrsåljningsorganisationen i USA.
Inrikestrafiken i Danmark bedrevs under verksamhetsåret i avsevårt rcdu- 
cerad omfattning i forhållande till året nårmast fore. Den norska inrikes
trafiken visade oforåndrad produktion med en betydligt båttre lastfaktor, 
och den svenska inrikestrafikens resultat utvisade en mindre forbåttring. 
Vid sidan om den reguljåra trafiken har SAS under verksamhetsåret 
bedrivit viss charterflygtrafik.
SAS har under verksamhetsåret haft samarbete med ovriga internationella 
luftsfartsbolag i tidtabells-, taxe- och andra frågor och har utfort viss 
europeisk trafik i poolsamarbete med andra bolag.
Befordringstaxan for Nordatlant-linjen har under verksamhetsåret hojts 

12 med 6%, medan taxorna for SAS’ovriga linjer varit i stort sctt oforåndrade.

I fråga om passagerartrafiken går utvecklingen mot inforande av olika 
transportklasser. I december 1951 tråffades sålunda inom IATA beslut, 
varigenom flygbolagen medgivas rått att infora s. k. turistklasstrafik på de 
nordatlantiska flyglinjerna från den 1 maj 1952. Turistklass innebår flera 
passagerarplatser i flygplanen ån hittilis och forenklad service. Baspriset 
for enkeltur London—New York har for turistklass faststållts till US§ 
270 mot nuvarande pris i standardklass av $395. Man våntar sig dårigenom 
nå ett bredare trafikunderlag och erhålla flera passagerare. Vid sidan av 
turistklasstrafiken kommer den nuvarande standardtrafiken med den storre 
komforten att bestå och i fråga om SAS’ trafik åven att forbåttras, då SAS 
kommer att i DC-6-flygplanen installera nya och bekvåmare stolar, vilka 
på vissa flygningar åven kunna anvåndas som sovstolar. For SAS’ del 
inledes turistklasstrafiken i bor jan av maj 1952 med till en bor jan fyra 
turer i veckan, vilka åro avsedda att till hogsåsongen okas.

Råkenskaper
Mot bakgrund av moderbolagens stora underskott under åren 1947—49 har 
det ekonomiska resultatet av SAS-verksamheten utvisat en successiv upp- 
gång. Trafikresultaten ha forbåttrats, en tendens som fortgått åven under 
den tillåndalupna delen av vintertrafikperioden 1951/52, och materielen 
och trafikorganisationen ha fått en effektivare utnyttjning. SAS’ forsålj
ning har intensifierats och intåkterna okade under det gångna verksam
hetsåret med cirka 18 % i forhållande till den nårmast foregående 12-må- 
nadersperioden. Kostnaderna ha emcllertid okat genom lone- och pris- 
stegringar, for vilka full kompensation icke erhållits på grund av efter- 
slåpning i taxeokningar.
SAS’ råkenskaper omfatta all den verksamhet som konsortiet jåmte dotter- 
bolag bedriver såvål inom som utom Skandinavien. Betråffande resultatet 
for det gångna verksamhetsåret hånvisas till bifogade vinst- och forlust- 
samt balansråkningar. Råkenskaperna åro uppgjorda i svenska kronor. 
Råkenskaperna basera sig for den forstå delen av verksamhetsåret på de 
råkenskaper, som forts i de tre moderbolagen och i de tidigare OSAS och 
ESAS, vilka delvis arbetade efter skilda råkenskapssystem. Vidare grunda 
sig SAS’ råkenskaper på en ingångsbalans omfattande de tillgångar och 
skulder, som av moderbolagen tillskjutits till konsortiet och betråffande 
vilka vårderingen ånnu icke kunnat definitivt slutforas. Vissa råkenskaps- 
forhållanden komma att kunna slutligt justeras forst under innevarande 
råkenskapsår.
Trafikintåkterna utgora efter avdrag av provisioner kr. 171.891.884:87, 
som efter tillågg av ovriga intåkter kr. 11.866.177:74 ger ett sammanlagt 
intåktsbelopp av kr. 183.758.062:61. Efter avdrag av driftskostnader, kr. 
150.230.842:95, administrationskostnader, kr. 9.821.957:23, och diverse 
kostnader, kr. 3.838.819:68, kvarstår ett bruttooverskott på verksamheten 
av kronor 19.866.442:75.
Efter att avskrivningar gjorts med kr. 17.328.277:75 framkommer ett 
overskott på verksamheten av kr. 2.538.165:—, som gottskrivits moder
bolagens konto. Detta belopp kan dock icke utbetalas forrån de ovan- 
nåmnda eventuella justeringarna foretagits.
Avskrivningarna, kr. 17.328.277:75, som foretagits på basis av de vår- 
den, till vilka respektive tillgångar overtagits från moderbolagen, for
dela sig med kr. 11.967.731:82 på flygplan, reservmotorer, reservpro- 
pellrar och andra reservdelar, kr. 1.067.830: 10 på byggnader och inred-
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(1.000 per år) ningar samt kr. 4.292.715: 83 på markutrustning m. m., vilka tillgångar

i balansråkningen upptagits till sina varden efter gjorda avskrivningar.
SAS har icke upptagit några uppbyggnadskostnader såsom tillgångar och ^
har ej heller aktiverat några egna sådana kostnader under verksamhetsåret.
Av det sammanlagda intåktsbeloppet under verksamhetsåret å kronor 
183.758.062:61 utgjordes cirka 115 milj. kr. av andra an skandinaviska 
valutor.
Posten »Forskottsbetalningar på flygmateriel» i balansråkningen omfattar %
i huvudsak de forskottsbetalningar som erlagts i samband med inkopet av 
ny DC-6B-materiel.
Konsortiets utlåndska engagemang åro bokforda till områkningskurser, 
som inbegripa hånsynstaganden till de risker som bedomas foreligga.

SAS’ styrelse vill begagna tillfållet att framfora ett tack till alla myndig
heter i de skandinaviska lånderna som medverkat vid bildandet och starten 
av det nya SAS. Styrelsen tackar åven SAS’ personal hemma och utom- 
lands for det goda arbete som utforts — delvis under svåra forhållanden 
på grund av verksamhetens omlåggning — och som bidragit till forbått- 

14 ringen av det ekonomiska resultatet av SAS* verksamhet.

Aven om sålunda SAS’ ekonomi under senare år utvecklats i gynnsam 
riktning bor man, då det gåiler att bedoma framtidsutsikterna, beakta 
osåkerheten i de internationella politiska forhållandena, vilka påverka en 
rorelse av SAS’ karaktår. Man kan ej heller bortse från mojligheten av en 
forsåmring i rådande konjunkturforhållanden. En ofordelaktig inverkan 
på ekonomien ha de ståndiga lone- och prisstegringarna.

Denna beråttelse samt vinst- och forlust- och balansråkningarna, som 
godkånts av SAS’ styrelse, ha med stod av utav styrelsen givet bemyndi- 
gande undertecknats av SAS’ arbetsutskott.

Kopenhamn, Oslo, Stockholm
1 mårs 1952.

M. Wallenberg P. Kampmann Per M. Hansson

Axel E. F. Eckhoff Axel Gjores



SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM
Denmark - Norway - Sweden

Vinst- och forlustråkning l/lO 1950 — 30/9 1951
(i svenska kronor)

KOSTNADER

Driftskostnader ............................................................. 150.230.842:95
Administrationskostnader ............................................. 9.821.957: 23
Diverse kostnader ......................................................... 3.838.819:68
Avskrivningar ................................................................. 17.328.277: 75
Overskott ......................................................................... 2.538.165: —

Kronor 183.758.062:61

INTAKTER

Trafikintåkter efter avdrag av provisioner.................. 171.891.884: 87
Ovriga driftsintakter ..................................................... 7.241.927:51
Diverse intakter ............................................................. 1.013.912:13
Bidrag till inrikestrafik ................................................. 3.610.338: 10

Kronor 183.758.062:61

Kopenhamn, Oslo, Stockholm 
i mars 1952.

M. Wallenberg P. Kampmann Per M. Hansson

Axel E. F. Eckhoff Axel Gjores

SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM
Denmark - Norway - Sweden

Konsoliderad balansråkning per den 30 september 1951
(i svenska kronor)

AKTIVA
Byggnader och inredningar............................................. 4.151.198: 54
Flygplan ............................... ......................................... 50.119.131: 79
Reservmotorer, reservpropellrar och andra reservdelar. . 43.604.551: 73
Forskottsbetalningar på bestålld flygmateriel .............. 17.766.806: 68
Markutrustning m. m........................................................ 14.915.889: 71
Diverse materiel ............................................................. 5.042.055: 34
Pågående verkstadsarbeten ............................................. 612.930: 21
Diverse debitorer.............................................................. 40.516.900: 75
Obligationer ..................................................................... 3.663.122:94
Kassa- och bankbehållningar.......................................... 22.381.631: 27

Kronor 202.774.218: 96

Moderbolagen
Tidigare insatskapital i SAS

PASSIVA

ABA ................................................. 58.650.000: —
DDL ................................................. 39.100.000: —
DNL ................................................. 39.100.000: —

20.650.000: —

136.850.000: —

Diverse kreditorer 
Overskott ............

Ansvarsforbindelser 

Garantiforbindelser 

Stållda panter

157.500.000:

2.538.165: —

Kronor 202.774.218: 96

Kronor 526.741: —

Kronor 187.650: —

Kronor 20.000: —

M. Wallenberg 
Axel

Kopenhamn, Oslo, Stockholm 
i mars 1952.

P. Kampmann Per M. Hansson
E. F. Eckhoff Axel Gjores

Ovanstående vinst- och forlust- samt balansråkningar overensståmma med 
konsortiets råkenskaper, vilka åro reviderade av undertecknade revisorer 
enligt vår den i mars 1952 avlåmnade revisionsberåttelse.

Seth Svensson.

Centralanstalten for Revision Andreas Gjems 
Frans Bruun Jens Lon

Christian Blom
Oscar Jelf 17



REVISIONSBERÅTTELSE

Undertecknade, enligt § n i konsortialavtalet av den 8 februari 1951 
mellan AB. Aerotransport (ABA), Det Danske Luftfartselskab A/S (DDL) 
samt Det Norske Luftfartselskap A/S (DNL) utsedda revisorer, få efter 
fullgjort uppdrag harmed till moderbolagen avgiva beråttelse for råken- 
skapsåret 1 oktober 1950—30 september 1951.
Vi ha granskat årsredovisningen, som åven inkluderar SAS Inc., New 
York, SAS Ltd., London, AB SAS Flygrestauranger samt ovriga dotter- 
bolag, tagit del av bolagens råkenskaper, genomgått protokoll och andra 
handlingar, som låmna upplysningar om konsortiets ekonomi och for
valtning samt i ovrigt vidtagit de granskningsåtgårder vi ansett erfor- 
derliga.
Konsortiets råkenskaper ha under året lopande siffergranskats av SAS 
Interna Revisionsavdelning, som arbetar efter en av oss godkånd instruk
tion.
Den Interna Revisionsavdelningen har åven till oss avgivit rapporter 
och beråttelser over sitt arbete.
Såsom framgår av forvaltningsberåttelsen, ha vissa vården i balansråk
ningen per 30/9 1951 ånnu icke definitivt kunnat faststållas. Detta beror 
dels på vissa inre organisatoriska forhållanden inom SAS, dels dårpå, att 
vårderingen av moderbolagens tillskott till SAS ånnu icke år definitivt 
klar.
Med hånsyn hårtill har styrelsen foreslagit, att den redovisade vinsten, 
kr. 2.538.165:—, icke kommer att utbetalas, forrån definitiva justeringar 
foretagits. Revisorerna bitråda detta forslag.

Med de forbehåll, som hårav folja, tillstyrka vi,
att den forvaltningsberåttelsen bifogade balansråkningen per 30/9 1951 

faststålles samt
att direktionen, arbetsutskottet och styrelsen beviljas ansvarsfrihet for 

råkenskapsårets forvaltning.

Stockholm den 1 mårs 1952.

Seth Svensson

Centralanstalten for Revision 
Frans Bruun

Andreas Gjems Christian Blom 
Jens Lon Oscar Jelf
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