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1. Executive Summary 
 
This project is about the valuation of Vestas Wind Systems A/S. We had to investigate and find 

equity value for the company and then calculate the value per share from a strategic and accounting 

analysis. Then we compared the equity value with the market value and made an assessment if 

investment in Vestas share is attractive for private investors. 

 

For the analytical work, we have found support in our theory books, in Vestas' annual reports, in 

various credible, neutral and publicly available articles from magazines and websites, etc., which 

we believe have fulfilled our needs for data and information material to the project's purpose. 

 

In the strategic analysis, we looked upon the key factors in the environment and industry, as well as 

internal company matters. The strategic analysis is concluded with a SWOT analysis where we 

found that Vestas' global presence, research and knowledge, patents, product and technology 

development are among their strengths. The current overcapacity as well as having only one general 

business area (only wind) is among Vestas' weaknesses. 

 

We have also assessed that the environmental policy decisions and targets international climate 

change plans, rising prices of oil and other fossil fuels, increasing population growth and energy 

consumption are some of the opportunities that favors the growth Opportunities for Vestas. Finally, 

we have identified the discontinuance or reduction in economic aid innovation in other alternative 

forms of energy (especially solar energy), and increased competition are some of the threats that can 

give Vestas challenges in the future. 

 

Based on the historical development and a number of assumptions and expectations of the future, 

we have set budgets and pro-forma statements for a period of 15 years. The budget and the 

proforma statement are the foundation for our valuation of Vestas. We find the equity value of 

Vestas to be 4,496m EUR at the valuation date 27/04/2012. Vestas has issued 203,704,103 shares 

which gives us a value of EUR 22 per share. With an average EUR rate at 7.4385 DKK on 

27/04/2012 from the Danish Central Bank, this corresponds to a share value of 164 DKK. If we 

compare this value with the market value of 27/04/2012 which was at 51.31 DKK, we note that the 

share value is highly undervalued by the market. 
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From our sensitivity analysis, we note that a negative change of 2.5 percentage points in gross 

margin compared to the original budget is a critical issue for Vestas. Therefore, Vestas should focus 

on their gross margin. 

 

As an end of our analysis we have developed a Best-and Worst-Case Scenarios. The result of the 

Best-Case Scenario, gave us a share value of 376 DKK. In our Worst-Case Scenario, we could 

observe that the share value is still far above market value as of 27/04/2012 on 51.35 DKK. We can 

conclude from our analysis that an investment in Vestas share is a good investment with high yield 

potential, and correspondingly high risk of course. Shares cannot be recommended as a short term 

investment.  
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2. Forord 

Værdiansættelsen af en virksomhed kræver en hel del ressourcer, viden og informationer om 

virksomhedens omverden, industrien og ikke mindst virksomhedens interne forhold. Normalt har 

ingen analytiker så detaljerede og dybtgående viden og informationer til at kunne komme med en 

endegyldig værdiansættelse. Værdiansættelse er derfor en størrelse med mange variable og 

ubekendte faktorer, som kan være så komplekse, at man ikke kan opstille dem i en fuldstændig 

model. Derfor bygger værdiansættelsesmodeller ud over de tekniske og regnskabsmæssige analyser 

på analytikernes individuelle vurderinger, forudsætninger, samt forventninger til fremtiden.       

Med den tid og de ressourcer vi har haft til rådighed inden for rammerne for denne projekt, har vi 

forsøgt at indsamle viden og informationer. Vi har forsøgt at give vores bud på en værdiansættelse 

af Vestas, velvidende, at denne heller ikke er en endegyldig værdiansættelse. 

Vi har analyseret os frem til egenkapitalværdien ud fra en strategisk- og regnskabsmæssig analyse, 

og har beregnet aktieværdien for Vestas. Derefter har vi sammenholdt aktieværdien med 

markedsværdien pr. skæringsdatoen d. 27.04.2012. På den bagrund har vi vurderet om en 

investering i Vestas-aktier er attraktivt for en privat investor, som er målgruppen for projektets 

afsluttende konklusion.  

Hele projektforløbet har været meget interessant og læringsrigt for os. I den forbindelse skal vi 

hermed også takke vores projektvejleder, Henrik Kyhnauv, for hans vejledning og inspirerende 

input til projektforløbet. 
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3. Indledning  

Denne afhandling tager udgangspunkt i en strategiskanalyse og i en regnskabsanalyse af 

virksomheden Vestas, der danner grundlag for værdiansættelsen af virksomheden. 

Vi har valgt Vestas som vores case-virksomhed af forskellige årsager og overvejelser. I og med vi 

begge på en eller anden måde til dagligt arbejder inden for energi og forsyningsområdet, var det 

interessant for os begge at vælge et emne inden for energiområdet. I vores overvejelser har vi af 

hensyn til projektets tidsramme, vurderet at det vil være fornuftigt at vælge vores case-virksomhed 

blandt de store virksomheder med offentligt tilgængelige regnskabsdata, informationsmateriale og 

andet datamateriale.  

Adgang til virksomhedsdata kan af forskellige årsager være et følsomt område for en virksomhed. 

Vores tidligere erfaringer har vist, at adgang til data og informationsmateriale fra mindre 

virksomheder kan være meget begrænset i forholdt til større virksomheder. 

Da vi desuden begge har interesse for aktiehandel som private investorer, så var det også af den 

grund meget relevant og interessant for os at vælge case-virksomheden blandt de store børsnoterede 

virksomheder. Og her var det så ud fra de ovennævnte forhold nærliggende at vælge Vestas som 

vores case-virksomhed.   

Vindmølleindustrien er interessant, fordi den er en del af løsningen på det globale 

opvarmningsproblem. Vindmølleindustrien er også historiskset interessant, fordi den beskæftiger 

sig med en vedvarende energikilde, som i tusindvis af år er blevet brugt i landbruget f.eks. til at 

male korn og pumpe vand. ”De første kendte vindmøller blev anvendt i Kina for 4000 år siden til at 

pumpe vand til kunstige vandingssystemer”1.   

Vindenergien er i dag en alternativ energikilde til el-produktionen. Produktionsformen er meget 

mindre CO2 belastende end produktion af el fra kul, olie eller naturgas. Derfor hjælper vinmøller 

med til at løse en del af de globale klimaproblemer. I den forbindelse er det meget interessant at 

kigge på en virksomhed som Vestas, der er verdens førende indenfor industrien. Desuden er Vestas 

blandt de mest likvide og omsatte aktier i C20 indekset. Vestas er også med til at forske og udvikle 

moderne teknologier inden for industrien.  

                                                
1 Vindmøllens historie fra Wikipedia: http://da.wikipedia.org/wiki/Vindm%C3%B8lle 
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Målgruppen for denne afhandling er primært den private investor uden den store indsigt i de 

økonomiske og regnskabsmæssige forhold. De private investorer har som udgangspunkt ikke 

adgang til andre informationsmaterialer end dem, der er offentligt tilgængelige. Da vi i vores 

projekt og analysearbejde har den private investors tilgang til problemstillingen, er det mest 

nærliggende at vi også kun anvender de offentligt tilgængelige data og informationsmaterialer.  

Projektets overordnede opbygning består af fire afsnit, 1) Indledning, 2) Analyse, 3) Konklusion og 

4) Perspektivering.  

Analyseafsnittet er kernen i projektet og inddeles yderligere i tre faser, som vi vil gennemgå i 

detaljer senere.  

Fase et er en analyse af den historiske udvikling bestående af strategiskanalyse, 

regnskabsmæssiganalyse og nøgletalsanalyse. Denne fase danner en forståelse for virksomhedens 

historiske værdiskabende evne og for de værdidrivere, der skaber vækst for virksomheden. 

Analysearbejdet i fase et danner udgangspunkt for budgetteringen i næste fase. 

Fase to indeholder budgettering og proforma-opgørelser, der giver mulighed for at estimere 

forventede overskud.  

Fase tre er værdiansættelsen på baggrund af fase et og to. Her vil vi med udgangspunkt i vores 

budgetter og proforma-opgørelser estimere værdien af egenkapitalen, og finde aktieværdien for 

Vestas.   

I det følgende vil vi gøre rede for de teorier og modeller vi har valgt i de enkelte faser for at kunne 

komme frem til et samlet besvarelse af vores problemformulering.  

 

Af hensyn til vores tidsplan for udarbejdelse af regnskabsanalysen og den afsluttende vurdering i 

konklusionen, har vi valgt at fastsætte skæringsdatoen til d. 27.04.2012. På skæringsdatoen vil vi 

sammenholde vores estimerede aktieværdi med markedsværdien, og komme med vores vurdering af 

aktien. Værdiansættelsen hviler på en forudsætning om, at Vestas er en Going-concern virksomhed.  
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4. Problemformulering  

Figur 1 viser udviklingen i markedsværdien af Vestas gennem de sidste 10 år. Den globale 

økonomiske og politiske udvikling især de seneste 4-5 år har betydet kraftige kursudviklinger både i 

opad- og nedadgående retning for Vestas-aktien. Det tyder på, at markedet enten havde 

overvurderet aktien for nogle år siden, eller også at markedet nu undervurderer aktien.   

For den private investor uden den stor økonomiske indsigt, er det et problem at vurdere om Vestas’ 

markedsværdi er under- eller overvurderet i forhold til dens egenkapitalværdi. For at belyse 

problemstillingen er det nødvendigt med en grundig strategisk- og regnskabsmæssig analyse for at 

komme frem til egenkapitalværdien af Vestas. Forskellen mellem den estimerede egenkapitalværdi 

og en aktuel markedsværdi vil give en indikation af om Vestas-aktien er under- eller overvurderet af 

markedet. Denne indledende problemstilling fører os frem til følgende problemformulering: 

Hvordan kan egenkapitalværdien af Vestas estimeres ved en strategisk- og 

regnskabsmæssiganalyse? Hvad indikerer egenkapitalværdien sammenholdt med 

markedsværdien pr. 27.04.2012?  

For at kunne besvare problemformuleringen, er det nødvendigt at besvare følgende underspørgsmål: 

1) Hvad er de vigtigste faktorer i omverdenen, industrien, samt internt i virksomheden, der har 

indflydelse på væksten i Vestas? 

2) Hvordan har den historiske vækst udviklet sig i Vestas?  

3) Hvad er de bagvedliggende værdidrivere for væksten i Vestas?   

4) Hvad er fremtidsudsigten og forventningerne til væksten i Vestas? 

5) Hvordan kan den historiske udvikling og de fremtidige forventninger føre os til fastsættelsen 

af egenkapitalværdien af Vestas? 

Figur 1 Kursudvikling for Vestas fra 2001 til 2012 (kilde: Nordea Banks online investeringssystem) 
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5. Teori og metodevalg  
Fase et 

Strategisk analyse:  

Den strategiske analyse omfatter de ikke-finansielle værdidrivere (Operational value drivers), og er 

en kvalitativ analyse. Analysen skal give en forståelse af virksomhedens forretningsområder og 

aktiviteter med udgangspunkt i virksomhedens historiske udvikling. Analysen vurderer de eksterne 

og interne ikke-finansielle værdidrivere, der har indflydelse på virksomhedens værdiskabelse, og er 

indikatorer for udviklingen af de fremtidige finansielle værdidrivere. De ikke-finansielle 

værdidrivere har særlig prognosemæssig værdi. Derfor er det et vigtigt krav til analysearbejdet at 

kunne koble de ikke-finansielle værdidrivere fra den strategiske analyse til de finansielle 

værdidrivere (Financial Value Drivers) i regnskabsanalysen. Den strategiske analyse af 

virksomheden opdeles i: 

 

Omverdens analyse af ikke-finansielle værdidrivere  

På samfundsniveau   

For at analysere omverdenens påvirkning på virksomheden vil vi anvende PEST-modellen. 

Modellen har fokus på de eksterne værdidrivere, der kan få stor indflydelse på virksomheden og 

dens fremtidige værdiskabelse for aktionærerne. Figur 2 a) viser de fire eksterne værdidrivere i 

PEST-modellen. Vi vil senere komme nærmere ind på og beskrive de enkelte faktorer i modellen. 

 

 
Figur 2   a) PEST-Modellen   b) Porters Five Forces-model 



Atef Sadr Værdiansættelse af Vestas Wind Systems A/S Eddy Egizarian 

10 
 

 

På brancheniveau 

For at analysere og vurdere virksomhedens situation med udgangspunkt i de konkurrencemæssige 

forhold inden for industrien og de eventuelle eksterne trusler, vil vi anvende Porters Five Forces 

modellen. Modellen analyserer de fem markedskræfter, der på hver deres måde kan have 

indflydelse på virksomhedens position. Tilsammen vil disse markedskræfter således afdække de 

væsentligste faktorer, der er bestemmende for om der er et potentiale i industrien. Inden for 

forskellige industrier er den relative styrke af de fem markedskræfter forskellige.   

Ud fra modellen kan siges, at jo svagere de fem markedskræfters påvirkning er desto mere 

potentiele er der i industrien. Derfor er industrien også atraktiv for investorer. Figur 2 b) viser 

Porters Five Forces modellen, hvilke vi senere vil komme nærmere ind på.  

 

Interne analyser af ikke-finansielle værdidrivere  

Ressourcer og kernekompetencer  

I vores strategiske analyse vil vi se på de materielle, immaterielle og menneskelige ressourcer 

Vestas har til rådighed. Dette gøres for at se hvad virksomheden råder over af resourcer, som 

indebærer konkurrencemæssige fordele og hvor værdiskabende resourcebasen er i forhold til 

konkurrenternes.  

 

For at finde frem til virksomhedens kernekompetencer kan en funktionsanalyse eller Mikel Porters 

værdikædeanalyse anvendes. Disse metoder kræver en del indgående kendskab til virksomhedens 

funktioner og proceser, og er mest velegenet til virksomhedens egen anvendelse. Vi vil i stedet for 

anvende VRIO-modellen (Valuable, Rarity, Imitability, Organized), som er enklere og derfor et 

velegnet værktøj til den eksterne analytiker. For at kunne vurdere om der er tale om en 

kernekompetence skal svarene på følgende fire spørgsmål i VRIO-modellen være positive. 

1. Er kompetencen værdifuld, og kan virksomheden anvende den til at udnytte muligheder eller at 

undgå truslerne på markedet? (valuable) 

2. Er kompetencen unik eller sjælden? (Rarity) 

3. Er kompetencen kostbar og svær at imitere/kopiere hos konkurrenterne? (Imitability) 

4. Er virksomheden organiseret og klar, og har den evnen til at udnytte ressourcen/kompetencen? 

(Organization)  
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Disse fire spørgsmål kan opstilles på en skemaform, som er vist for neden. Modellen bygger på, at 

man for hver ressource/kompetence besvarer spørgsmålene så længe svaret er ja, men stopper når 

svaret er nej, for så er der ikke tale om en kernekompetence. Modellen viser også konsekvensen af 

svarene i det enkelte tilfælde. 

No Competitive disadvantage

Yes No Competitive parity

Yes Yes No Temporary competitive advantage

Yes Yes Yes No Unexploited competitive advantage

Yes Yes Yes Yes Sustained competitive advantage

Valuable? Rare? Competitive implicationCostly to imitate?
Exploited by the 

organization?

 

 

Porteføljeanalyse  

For at kunne analysere om Vestas’ portefølje af forretningsområder er hensigtsmæssig sammensat, 

vil vi benytte os af Boston-modellen, som er vist i figur 4.  Boston Consulting Group udviklede 

dette værktøj i slutningen af 1960’erne, som nu bruges af adskillige analytikere. Modellen viser 

hvordan det enkelte forretningsområde bidrager til helheden, hvilke områder er svage, hvilke er 

lovende, osv. Modellen er simpel og bygger på to variable, markedsvækst og markedsandel. Ved at 

placere forretningsområderne efter markedsvækst og markedsandel kan de klassificeres i fire 

kategorier:  

 

1. Cash Cows: her er man på et marked med lav vækst men høj markedsandel, det gælder om at 

malke koen. Der skal ikke investeres i området længere og den høje markedsandel skaber 

Figur 3 Boston-modellen 
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stordriftsfordele for virksomheden og mindsker priskonkurrencen, som derved skaber stort 

overskud.  

2. Stars: ved stars er forretningsområdet i et vækstmarked med høj markedsandel. For at kunne 

fastholde markedsandelen i denne kategori kræves der betydelige investeringer i driftsaktiver. Stars 

er også med til at skabe stordriftsfordele og begrænse priskonkurrencen, men til forskel fra Cash 

Cows, bruges overskuddet til investeringer. 

3. Dogs: forretningsområder, der befinder sig i Dogs kategorien er på et marked med lav vækst og lav 

markedsandel. Der skal ikke investeres i området længere, fordi virksomheden ikke kan konkurrere 

på den pågældende marked længere, og der forventes, at forretningsområdet på sigt vil ophøre eller 

der vil ske et frasalg. Virksomheden skal følge udviklingen nøje for ikke at tabe penge på området 

idet indtjeningen i forvejen er lav. 

4. Question mark: her vil forretningsområdet befinde sig på et marked med høj vækst, men lav 

markedsandel. Denne kategori kræver høje investeringer, og forretningsområdet er højst sandsynligt 

ikke selvfinansieret, og kræver derfor hjælp fra andre forretningsområder. 

 

Konkurrence og Vækststrategier 

Vi vil under dette afsnit analysere og vurdere, om virksomhedens konkurrence- og vækststrategier 

skaber værdi for aktionærerne inden for de rammer, som omverdens faktorerne og interne 

ressourcer og kompetencer afstikker. Vi vil starte med at beskrive de strategiske intentioner, dvs. 

vision, mission, værdigrundlag og strategisk mål. Derefter vil vi komme ind på de strategier som 

virksomheden benytter sig af for at realisere intentionerne. 

 

Konkurrencestrategier   

Inden for de givne omverdens faktorer samt interne ressourcer og kompetencer kan en virksomhed 

vælge forskellige konkurrencestrategier. Nogle konkurrerer på prisen, mens andre producerer nye 

kundetilpassede produkter og kan/vil ikke konkurrere på prisen. Nogle skaber vækst ved at inddrage 

nye produkter eller markeder, mens andre vokser inden for de eksisterende forretningsområder osv.  

 

For at afdække Vestas’ konkurrencestrategi vil vi anvende M. Porters generiske konkurrencemodel 

og se på hvilken strategi Vestas følger. Modellen bygger på to variable, konkurrencemæssigt sigte 

og konkurrencefordel. Ved at fastsætte strategien efter konkurrencemæssigt sigte og 

konkurrencefordel, kan strategien klassificeres i fire kategorier: 
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Produkt

Nuværende produkt Nyt produkt

Marked 
Nuværende 

markeder MarkedspenetreringProduktudvikling

Nyt marked Markedsudvikling Diversifikation 

Ansorff's Vækstmatrice

Konkurrencefordel

Lave omkostninger Differentiering

Konkurrence

mæssigt 

stigte

Stort andel af 

total markedet
Omkostningsleder Differentiering

Lille andel af 

totalmarkedet

Omkostningsleder/

Fokus

Differentiering/ 

Fokus

Porters 

Konkurrencestrategier

1. Omkostningslederstrategien: strategien går ud på at producere til lavere enhedsomkostninger end 

konkurrenterne. 

2. Differentieringsstrategien: her gælder det om at opnå merpris gennem differentiering. 

3. Fokusstrategier: til hver af de to ovennævnte strategier findes der også den fokuserede version. 

Fokusstrategien under hhv. omkostningsleder eller differentiering går ud på at koncentrere indsatsen 

på en del af markedet, det kan være et udsnit af kunder, et begrænset geografisk område osv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: egen tilvirkning 

 

Vækststrategier  

For at identificere Vestas vækststrategi vil vi anvende Ansorff’s vækstmatrice, der viser hvordan en 

organisation kan vokse ved at følge en eller flere af de fire forskellige strategier. 

  
1. Mætning af markedet: øge markedsandelen i det nuværende marked ved hjælp af de eksisterende 

produkter    

2. Markedsudvikling: trænge ind på nye markeder med eksisterende produkter 

3. Produktudvikling: udvikle nye produkter for at sælge dem på de eksisterende markeder 

4. Diversifikation: udvikle nye produkter til nye markeder 

 

 

 

Kilde: egen tilvirkning 
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SWOT-analyse 

Resultaterne fra de interne og de eksterne faktorer vil blive samlet i en SWOT analyse, som viser 

Vestas’ strategiske position på vindmøllemarkedet. De analyserede værdidrivere fra SWOT 

analysen vil danne udgangspunkt for den fremtidige budgetering.  

 

Regnskabsanlyse 
 
Efter den strategiske analyse vil vi udarbejde en regnskabsanalyse for at afdække de finansielle 

værdidrivere, der har haft betydning for den historiske værdiskabelse. Dernæst vil vi reformulere de 

officielle årsregnskaber og pengestrømsopgørelser til analyseformål, dvs. rentabilitetsanalyse. 

Rentabilitetsanalysen sørger for bl.a. at fastsætte niveauet for de enkelte værdidrivere bag 

egenkapitalforrentning. Vi vil dernæst se på vækst og permenentoverskud med henblik på at 

budgettere den fremtidige vækst. Det er her vi ser på om den nuværende overskud er vedvarende 

eller ej, og om det materiale vi har kan danne grundlag for en prognose af kommende års overskud 

og vækst. 

 

Fase to 

Budgettering  

For at give et bud på forventningerne til den fremtidige værdiskabelse i virksomheden er det 

nødvendigt at budgettere med virksomhedens aktiviteter for drift, investeringer og finansieringer. 

Den reformulerede resultatopgørelse og balance danner basis for budgetteringen af de finansielle 

værdidrivere og derefter de såkaldte proforma opgørelser. Værdiansættelsen af virksomheden tager 

udgangspunkt i et estimat af værdien af kernedriftsaktiviteten. Hertil skal tillægges værdien af 

investeringsaktiver, der vil føre frem til værdien af virksomheden. Fratrækkes de netto finansielle 

forpligtelser, minoritetsinteresser samt optioner, fremkommer egenkapitalværdi for virksomheden.  

Derfor vil vi senere under budgetteringsafsnittet starte med budgettering af kernedriftsaktiviteten, 

hvor der er fokus på salg, driftsoverskud (DO), og kerne nettodriftsaktiver (kerne NDA). Denne 

fase af opgaven har til formål at opstille finansielle opgørelser i budgetform, de så kaldte  proforma-

opgørelser med fokus på reformulerede opgørelser for resultat og balance.  
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Fase tre 

Værdiansættelse  

Efter budgetteringsfasen kommer vi til den afsluttende fase, som er værdiansættelsen af 

egenkapitalværdien. Til dette formål findes der forskellige modeller, som kan anvendes. Der er 

Relative værdiansættelsesmodeller som f.eks. multipelanalyse, hvor flere sammenlignelige 

virksomheders prismultiple sammenholdes og vurderes i forhold til hinanden. Der er altså indbyrdes 

afhængighed i modellen. Desuden kræver modellen ikke indgående kendskab til virksomhedens 

aktiviteter. Modellen stiller ikke store krav til informationsindsamling og analysearbejde, men til 

gengæld har modellen visse begrænsninger i form af, at det er vanskeligt at udvælge 

sammenlignelige virksomheder, hvor driftsaktiviteterne er ens.  

 

Der er også Absolutte værdiansættelsesmodeller, hvor fundamentalværdien specificeres som et 

punktestimat, der kan sammenlignes med virksomhedens markedsværdi pr. et bestemt tidspunkt. 

Absolutte modeller anses for at være en grundlæggende tilgang til vurdering af en virksomheds 

aktieværdi. Modellerne inddeles i direkte og indirekte modeller. Direkte modeller anvendes til 

værdiansættelse af egenkapitalværdien, hvorimod de indirekte modeller værdiansætter først 

virksomheden og derefter beregner egenkapitalværdien. Ved anvendelsen af indirekte modeller 

fokuseres der på virksomhedens driftsaktivitet som eneste værdidriver. Vi forudsætter, at Vestas 

udelukkende skaber værdi gennem sine driftsaktiviteter, og ikke gennem finansielle aktiviteter. 

Derfor vil vi vælge en indirekte model til vores værdiansættelse. 

 

Til de indirekte værdiansættelsesmodeller kan forskellige diskonteringsmodeller anvendes. Der er 

f.eks. Fri-Cash-flow modellen (FCFF) og Residualindkomstmodellen (RIDO). Begge modeller vil 

føre os frem til samme resultat, hvorfor vi som udgangspunkt frit kan vælge mellem modellerne. 

Der er dog visse fordele ved anvendelse af RIDO modellen, som vi vurderer at være den bedst 

egnede model til værdiansættelsen af Vestas. RIDO-modellen kan bl.a. uden videre anvendes da 

Vestas ikke udbetaler dividende. Desuden fremgår det af pengestrømsopgørelsen i årsrapporten 

2011, at Vestas i 2009 og 2010 havde en negativ Frit-Cash-flow på henholdsvis -842 og -733 mio. 

EUR, og kun en forholdsvis beskeden positiv Cash-flow i 2011 på 79 mio. EUR. Der er altså vis 

usikkerhed om hvorvidt Vestas vil have et positiv eller negativ Cash-flow i de nærmeste år. 

Anvendelse af Cash flow modellen giver ikke mening når Cash-flowet er negativt, hvorfor vi 
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vælger at anvende RIDO-modellen. Her vil vi derfor nøjes med at give en kort beskrivelse af kun 

RIDO-modellen. 

 

RIDO-modellen  

Som nævnt foroven er RIDO-modellen en indirekte model, som fører frem til virksomhedsværdien 

V0
E. Modellen tager udgangspunkt i netto driftsaktivernes bogførte værdi ved 

værdiansættelsestidspunktet (NDA0). Her tillægges tilbagediskontering af residualindkomsten fra 

budget- og terminalperioden, hvorefter fratrækkes den bogførte værdi af netto finansielle 

forpligtelser (NFF0). Forskellen mellem NDA og NFF giver egenkapitalen (EK). 

 

Residualindkomsten beskrives som forskellen mellem driftsoverskuddet på totalindkomstbasis 

(DOt) og kapital omkostningerne af netto driftsaktiver (rwacc x NDAt-1). Modellen kan skrives på 

følgende måde. 

 

 

 

 

RIDOt = DOt - (rwacc x NDAt-1)  

EK =NDA – NFF 

 

Hvor ”g” er den langsigtede vækstrate i terminalperioden, og rwacc er diskonteringsfaktoren, som er 

den vægtede gennemsnit af kapitalomkostningerne for finansielle forpligtelser og egenkapital med 

den planlagte kapitalstruktur.  
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6. Afgrænsning  
 
I vores regnskabsanalyse under fase 1 af analysearbejdet har vi valgt kun at medtage Vestas’ 

årsregnskaber fra 2009-2011 med hoved vægten på det seneste regnskab. Vi har afgrænset os fra at 

medtage datterselskaberne.  

 

Vores målgruppe for projektet er den private investor, derfor har vi udarbejdet vores analyser ud fra 

den private investors synspunkt, og vi har afgrænset os fra andre interessenter. Af samme årsag har 

vi begrænset os for kun at anvende sekundære data og informationsmaterialer fra offentlig 

tilgængelige kilder.  

 

Nye data og oplysninger, der offentliggøres efter vores skæringsdato d. 27.04.2012 vil vi ikke 

medtage i dette projekt. Den 02. maj. 2012 fremlægger Vestas deres Q1-2012 regnskab. Hvis der 

kommer væsentlige oplysninger frem, vil vi selvfølgelig tage dem med under vores perspektivering.  

 

Endelig skal vi gøre opmærksom på, at når vi i det følgende omtaler vindmøller og markedet for 

disse, er det kun vindmøller til store fælles el-forsyninger vi omtaler her. Vi afgrænser os fra de små 

vindmøller til husholdninger og til erhvervsmæssig el-produktion til eget forbrug.   

7. Kilde kritik   
 
For at undgå oplysninger og data fra kilder med skjulte interesser for oplysningernes fremtræden, 

har vi helt overordnet og så vidt muligt valgt kun at anvende historiske objektive data og 

oplysninger fra Vestas´ egen hjemmeside med hovedvægt i deres årsrapporter. Vi mener ikke disse 

oplysninger kan være andet end troværdige og retvisende faktuelle oplysninger, idet der altid er 

revisionspåtegnelse af virksomhedens årsregnskab.  

 

For andre subjektive oplysninger og data i forbindelse med forventninger til fremtidig 

markedsudvikling osv., der har mere fremtidsorienteret karakterer, har vi i det omfang det var 

nødvendig valgt at anvende andre faglige og troværdige kilder som f.eks. analyserapporter fra 

Danmarks Eksportråd, Energistyrelsen, osv., som vi mener ikke har nogen speciel interesse og 

tilknytning til Vestas eller vindindustrien i det hele taget. 
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Desuden har vi anvendt forskellige faglige avisartikler til de mere objektiv nyhedsorienterede 

oplysninger for at inddrage dem i vore analysearbejder.  

 

Endelig har vi taget udgangspunkt i teorier og modeller beskrevet i vores lærebøger, som igen ikke 

har nogen særlig interesse og tilknytning til Vestas.   
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8. Fase et - Analysearbejde 

Præsentation af Vestas  

Historien om Vestas går længere tilbage end selve produktionen af vindmøllerne. Det hele startede i 

1898 hvor H.S. Hansen etablerede sin egen smedeforretning i Lem. Han blev hurtigt kendt for sin 

troværdighed og kvalitetsarbejde. Efter anden verdenskrig etablerede H.S. Hansen, Peder Hansen 

(H.S. Hansens søn) og et par andre kollegaer virksomheden VEstjysk STålteknik A/S, som senere 

blev kaldt for Vestas.  

 

Virksomheden producerede blandt andet hydrauliske kraner, stålvinduesrammer, tankvogne, 

slamsugere og landbrugsvogne. Det gik så godt for virksomheden således, at Peter Hansen købte de 

andre medejer ud i slutningen af 50’erne. i 1968 eksporterede virksomheden hydrauliske kraner til 

65 forskellige lande.  I 1979 begyndte selve produktionen af vindmøllerne, og frem til 1985 gik det 

rigtig godt med produktionen.  

 

USA var det største marked for virksomhedens produkter. I 1985 havde USA problemer med at 

betale for de bestilte vindmøller, derfor var Vestas nødt til at fragte dem tilbage. I 1986 gik 

virksomheden, Vestas, i betalingsstandsning, og virksomheden valgte at sælge alle sine 

forretningsområder fra og kun bibeholde sin vindmølleforretning. Det nye selskab, Vestas Wind 

Systems A/S blev dermed etableret.  

 

Produktionen af vindmøllerne blev forbedret igennem årene, og forretningen udviklede sig i den 

positive retning. I 1998 blev virksomheden Vestas Wind Systems A/S børsnoteret på Københavns 

Fondsbørs med det formål at skaffe kapital til sine investeringer og vækst. Vestas havde pr. 

31.12.1998 en andel på 22,1 % af verdens vindkraft målt i installeret MW. 

 

I januar 2001 blev Vestas valgt som leverandør til det første store offshore projekt i Nordsøen, 

Horns Rev projektet, som blev verdens hidtil største havvindmøllepark med en kapacitet på 160 

MW. I løbet af 2004 blev fusionen med NEG Micon en realitet, og planen for fusionen blev udført 

uden større komplikationer. Efter fusionen fortsatte Vestas med sine investeringer i fabrikker og 

produktionsanlæg i samme tempo som før.  
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• Vestas vil reducere de faste omkostninger med mere end EUR 150 mio. – med fuld 

virkning fra slutningen af 2012 – primært gennem effektivisering af støttefunktioner 

og nedlukning af fabrikker med det mål at justere kapaciteten i forhold til 

markedsefterspørgslen. Det forventes, at der vil blive foretaget i alt 2.335 

afskedigelser. 

• Omstruktureringen vil skabe en endnu mere inkluderende Vestas-organisation. 

Direktionen udvides til seks medlemmer med henblik på at øge fokus på alle 

nøgleområderne i værdikæden og gennemføre en stærkere resultatstyring.  

• En Global Solutions and Services-enhed vil medvirke til at forbedre effektiviteten af 

såvel eksisterende som fremtidige vindkraftanlæg og fremskynde udviklingen af 

Solution and Service-forretningen. 

 

Ditlev Engel kom til Vestas i 2005 som ny CEO, og fremsatte den nye strategi ”The Will to Win”, 

samt visionen ”Vind, Olie & Gas”. Med denne vision vil Ditlev Engel vise, at vindkraft og moderne 

energi er et reelt supplement til olie og gas. Han mener ikke, at vindenergien skal afløse olie og gas, 

da dette ikke er helt muligt. Han mener vindenergi skal gå hånd i hånd med olie og gas for at sikre 

verdens stigende elforbrug uden at øge udledningen af drivgasser.  

 

Fra 2005 og hen mod 2009 oplevede Vestas kraftig vækst. De formåede simpelthen at få den ene 

store rekord ordre efter den anden. Ditlev Engels strategi, ”The Will to Win” så ud til at lykkedes. I 

2008 havde Vestas med sine 5524 ansatte opnået det bedste resultat nogen sinde, et driftsoverskud 

på 668 mil. EUR. Finanskrisen har siden stærkt påvirket virksomheden.  

 

Strategisk omstrukturering og Vestas-organisationen 

I en lang periode har Vestas været ramt af høje faste omkostninger, som har ført til en nødvendig 

omstrukturering. I november 2011 meddelte Vestas, at der vil blive gennemført en strategisk 

omstrukturering for at sikre allokering af flere ressourcer til direkte kundeorienterede aktiviteter på 

de individuelle markeder, og for at reducere virksomhedens kapacitet, så den afspejler 

markedsefterspørgslen. I starten af jan-2012 kom der så en konkret spare/effektiviserings-plan med 

de følgende fokuspunkter 2:  

                                                
2 Vestas hjemmeside (læst d.05.02.212): http://www.vestas.com/da/om-vestas/nyt-vestas/den-nye-organisation.aspx 
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Ud over den strategiske omstrukturering vil der også ske organisatoriske ændringer. Den nye 

organisationsmodel er bygget op således, at Vestas kan opretholde sit globale fodaftryk og øge 

nærheden til kunderne. En af de væsentligste ændringer i organisationsstrukturen er opdelingen af 

Technology R&D i to særskilte enheder således, at Vestas bedre kan udnytte den stadig større 

forskellighed i Vestas’ forretnings- og indtægtsstrømme. I organisationsdiagrammet forneden ses 

den øverste del af Vestas-organisationen. 

 

Strategisk analyse 

PEST  

PEST- modellen er som nævnt tidligere, en analyse af de eksterne ikke-finansielle værdidrivere i 

omverden. Her vil vi komme ind på og beskrive de Politiske, Økonomiske, Sociokulturelle og 

Teknologiske forhold, der kan have stor indflydelse på hele vindmølleindustrien og dermed på 

virksomheden Vestas’ værdiskabelse.  

Under de politiske forhold har vi valgt at se på de vigtigste markeder, idet vi mener de politiske 

forhold er forskellige i de enkelte lande, og derfor kan have forskellige effekter på 

vindmølleindustrien. Da Vestas har sine største og vigtigste markeder i Europa, USA, Kina og 

Indien så vil vi under de politiske forhold have vores fokus på disse markeder. Under det 

europæiske marked vil vi kun se på de tre ”stormagt-lande” Tyskland, Frankrig og Italien, som også 

har atomkraft, hvilken er et højt omdiskuteret politiskaktuelt emne, og derfor har stor betydning for 

den vedvarende energiindustri. Vi vil også kigge på Danmark, for Danmark er hjemmestedet for 

Vestas, og kan også med sin ambitiøse energipolitik i forhold til EU-samarbejdet være en frontfigur 

på energiområdet i Europa og internationalt. Dette kan have en gunstig effekt på vindindustrien.  
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Under de økonomiske, teknologiske og sociokulturelle vil vi kun se på de samlede globale 

forhold, selv om de sociokulturelle forhold ikke nødvendigvis er de samme i de forskellige 

verdensdele/markeder. 

Politiske  

Vores generelle vurdering er, at de politiske holdninger, beslutninger og ikke mindst handlinger i 

form af lovgivning er afgørende for hele den vedvarende energiindustri, og dermed også på 

vindmølleindustrien.  

De internationale politiske tiltag har påvirkning på udviklingen af vedvarende energi, her under 

vindmølleindustrien. Disse tiltag har også betydet politisk opfølgning i de enkelte lande, som må 

forventes at have en gunstig effekt på vindmølleindustriens afsætning- og eksportmuligheder. 

Blandt de vigtigste internationale politiske tiltag, som har sat gang i miljødebatten og 

energipolitikken, og har haft indflydelse på udviklingen af den vedvarende energiindustri gennem 

tiderne, som fortsat binder og forpligter landene til reduktion af drivhusgasser kan der nævnes: 

FN-konventionen, UNFCCC3 er vedtaget under miljøkonferencen i Rio de Janeiro i 1992, med det 

formål at reducere den globale udledning af drivhusgasser. Konventionen trådte i kræft i 1994, dog 

uden bindende krav til landene. Herefter er der afholdt årlige konferencer, COP4, for at evaluere 

fremdriften og forhandle sig til mere bindende protokoller for traktaten.  

Kyoto-aftalen er indgået i december 1997 i Japan, men trådt i kraft i 2005 da Rusland ratificerede 

aftalen. Aftalens formål var at beskytte jordens klima. De lande der tiltrådte aftalen forpligtede sig 

til at begrænse og senere reducere udledningen af visse drivhusgasser. Aftalen var, at den globale 

udledning skulle reduceres med 5,2 % i forhold til 1990-niveauet.  

I Europa fik regeringscheferne for første gang i marts 2007 vedtaget en handlingsplan med titlen 

”En Energipolitik for Europa” med tre overordnede målsætninger 1) at modvirke globale 

Klimaforandringer som konsekvens af udledningen af drivhusgasser, 2) at sikre EU’s 

energiforsyning og 3) at styrke konkurrencen på EU’s indre marked for energi.  For at nå 

målsætningerne skal medlemslandene blandt andet: 

                                                
3 United Nations Framework Convention on Climate Change 
4 Conferences Of the Partis 
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”- Binde sig til at reducere udledningen af klimaskadelige drivhusgasser med 20 pct. inden 2020 

- Nedbringe energiforbruget med 20 pct. inden 2020 

- Indfase 20 pct. vedvarende energi i EU's samlede energimiks inden 2020 

- Fremme energiteknologiske gennembrud” 5 

Med udgangspunkt i EU’s handlingsplan, har medlemslandene udarbejdet deres nationale 

handlingsplaner med målsætninger for energi området. 

I Tyskland er det langsigtede miljø- og energimål at skabe helhedsløsninger inden for vedvarende 

energi, der bygger på tilskudsfri og langtidsholdbare løsninger. De vedvarende energiprojekter i dag 

skal dog siges at være meget afhængige af statslige tilskudsordninger. Tysklands målsætning for 

energiproduktionen er, at mindst 20 % af energiproduktionen i år 2020 og mindst 80 % i år 2050 

skal komme fra vedvarende energikilder.6 I forbindelse med COP15 har Tyskland forpligtet sig til 

at reducere sin CO2 udslip med mindst 40 %, dog afhængig af de andre landes målsætninger.  

Efter atomkraftulykken i Fukushima i Japan i marts sidste år indførte den tyske regering en ny lov i 

juli 2011 om at afvikle landets atomkraft hen i mod 2022, og samtidig satse på vedvarende energi 

og energibesparelser7  

Vi vurderer at den nye lov vil have en meget positiv effekt på vindmølleindustrien, idet Tyskland 

efter USA er verdens næststørste nation inden for vindenergi. Tyskland har i dag installeret omkring 

1/3 del af den globale vindkapacitet. Danmarks Eksportråd vurderer i sin sektorrapport fra nov-

20108, at Tyskland vil fordoble sin installerede vindenergieffekt inden år 2020.  

I Frankrig er der måske på langt sigt også et håb om politisk og folkelig opbakning til udfasning af 

atomkraft og omstilling til mere vedvarende energi.9  I en ”Sektoranalyserapport, Frankrig”10, som 

Danmarks Eksportråd har lavet i jan. 2011 står der, at Frankrig har vedtaget et politisk mål om at 

andelen af den vedvarende energi skal stige fra 13,4 % i 2009 til 23 % i 2020. Tallene i rapporten 

viser, at vindenergien fra 2008 til 2009 har haft en markant fremgang (36,3 %) sammenholdt med 

                                                
5 Energi Styrelsen ”Energipolitik for Europa” (læst d. 01.02.2012) http://www.ens.dk/da-DK/Politik/Eus-klima-og 
energipolitik/energipolitik%20for%20Europa/Sider/Energipolitik%20for%20Europa.aspx 
6 Danmarks Eksportråd <Tyskland sektoranalyse, miljø og energi) 
 http://markedsinformation.um.dk/en/Sektorer/Energi-og-miljoe.aspx 
7 Greenpeace Danmark ”Historisk tysk beslutning om udfasning af atomkraft” (læst d. 07.02.2012)  
http://www.greenpeace.org/denmark/da/nyheder/Blog/historisk-tysk-beslutning-om-udfasning-af-ato/blog/35540/ 
8 Danmarks Eksportråd <Tyskland sektoranalyse, miljø og energi) 
 http://markedsinformation.um.dk/en/Sektorer/Energi-og-miljoe.aspx 
9 Børsen < Atomulykken skaber håb for Vestas i Frankrig> (læst d. 07.02.2012) 
http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/215046/atomulykke_skaber_haab_for_vestas_i_frankrig.html 
10 Danmarks Eksportråd <Frankrig sektoranalyse, miljø og energi) http://markedsinformation.um.dk/en/Sektorer/Energi-og-miljoe.aspx   
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de andre vedvarende energikilder. Målsætningen for andelen vedvarende energi i el-produktionen er 

27 % i 2020. For at fremme udviklingen i den rigtige retning er der indført en række støtteordninger 

i form af skattefradrag osv. I rapporten står der, at ”Den meget målrettede franske politik for miljø 

og vedvarende energi forventes derfor fortsat at skabe en kraftig efterspørgsel indenfor dette 

område”  

I Italien ser det ud til at den politiske holdning til atomkraften er rimelig positiv. Her skulle 25 % af 

energiforsyning ifølge ex-præsident Berlusconis 2020-energiplan komme fra atomkraft, men en 

folkeafstemning i Italien i juni sidste år oven på katastrofen i Japan fik den italienske befolkning til 

at sige nej til atomkraften11.  Folkestemningen er i konflikt med den politiske holdning, og vil have 

konsekvenser for 2020-energiplanen.  

Vi vurderer, at EU´s og medlemslandenes handlingsplaner, samt debatten og tiltag omkring 

udfasning af atomkraft både på kort og lang sigt vil have en positiv effekt på den vedvarende 

energiindustri, og dermed også vindmølleindustrien. 

I Danmark havde VK-regeringen udarbejdet ”Energistrategi 2050” med en række initiativer blandt 

andet om at etablere 1500 MW 12ekstra vindmøller frem mod år 2020. Efter regeringsskiftet i 2011 

fik den nye regering udarbejdet en tilsvarende, men noget mere ambitiøs handlingsplan under titlen 

” Vores Energi”, hvor de blandt andet vil indføre mere vindkraft, 2100 MW ekstra vindmøller frem 

mod år 202013. Det overordnede mål i planen er ” 100 procent vedvarende energi i 2050”. Disse 

politiske mål fra hele EU, men især de ambitiøse mål fra Danmark må siges at være et stærkt og 

positivt signal for hele den vedvarende energiindustri og især for vindmølleindustrien. 

Vi formoder, at der også er stor opbakning blandt EU- borgere til investeringer i vedvarende energi 

og vindmølleenergien. I Danmark er der lavet flere undersøgelser, der viser stor folkelig opbakning 

til vedvarende energi og især vindmølleindustrien. Danmarks Vindmølleforening har udgivet ”Fakta 

om vindmøller”14, der viser, at danskerne ser vindkraft (91 %), solenergi (87 %) og jordvarme (71 

%) som de mest foretrukne teknologier der skal udbygges frem mod år 2020. 

                                                
11 Børsen <Italiensk atom-nej guld for Vestas> (læst d. 0702.2012) http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/209346/italiensk_atom-
nej_guld_for_vestas.html 
12 Energi Styrelsen < Forskelle mellem Vores energi og Vk-regeringens Energistrategi 2050> http://www.ens.dk/da-
DK/Politik/forhandlinger11/Documents/Faktaark-forskelle-paa-udspil-final.pdf 
13 Energi Styrelsen < Forskelle mellem Vores energi og Vk-regeringens Energistrategi 2050> http://www.ens.dk/da-
DK/Politik/forhandlinger11/Documents/Faktaark-forskelle-paa-udspil-final.pdf 
14 Vindmølleindustrien <Danskerne mener>  http://windpower.org/da/planlaegning/danskerne_mener.html 
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Her bør de ikke stå 

DN mener at følgende områder skal friholdes 
for vindmøller: 

• fredede områder 
• skove 
• Natura 2000-områder 
• beskyttede naturtyper (eng, hede, mose, 

overdrev mv. i NBL § 3) 
• strandbeskyttelseslinien (300 m) 
• udpegede, værdifulde landskaber i 

kommuneplanen 

Testcentre for kæmpemøller 

Verdens største testcenter for 
kæmpevindmøller skal placeres i skoven 
ved Østerild i Thy. 

DN har kæmpet imod og påvirket projektet 
og klaget til EU. Nu er flere testcentre så 
på vej. 

 

En anden undersøgelse ”Borgermåling om vindmøller i København”15 fra feb. 2011, som EPINION 

har lavet blandt borgere i København viser, at 64 % synes det er ”meget godt” og 27 % synes det er 

”godt” at investere i vedvarende energi. Når der dissideret spørges om investeringer i vindmøller, så 

synes 61 %, at det er ”meget godt” og 30 % synes det er ”godt”. Når spørgsmålet kommer lidt 

tættere på én selv, så falder opbakningen en lille smule. Når der spørges om hvorvidt det er godt at 

gøre København til verdens første CO2 neutral hovedstad, så er opbakningen forholdsvis lidt 

mindre, her synes 54 % ”meget godt” og 29 % ”godt” om idéen.  

Det sidstnævnte forhold hænger nok sammen med, at nogle tænker på, at der nu skal stilles 

vindmøller op i ”min baghave”. Dette er nok et generelt og velkendt fænomen mange steder, at en 

del af den lokale befolkning ”altid” er modstander af nye projekter i deres område, og 

vindmølleprojekter er heller ikke undtagelse.  

Der er også en del foreninger og organisationer som generelt er for vedvarende energi, men når det 

kommer der til, hvor der skal sættes vindmøller op i deres område, så er de ikke så meget for det. 

Blandt mange eksempler kan her nævnes Denmarks Naturfredningsforening (DN). På deres 

hjemmeside kan man b.la. læse ”DN ønsker vindmøller – men ikke i naturen” 16 og følgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Københavns Energi <Borgermåling om vindmøller i København> 
http://www.ke.dk/portal/page/portal/Grafik/pdf/K%C3%B8benhavns%20Energi%20-%20Vindm%C3%B8ller%20i%20Kbh%20-%2017022011.pdf 
16 Danmarks Naturfredningsforening (læst d. 04.02.2012)  <DN ønsker vindmøller> : http://dn.dk/Default.aspx?ID=74 
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- Der kan ikke placeres møller på selve Sprogø, fordi øen er en del af et 
fuglebeskyttelsesområde. I stedet overvejes det at bygge i vandet nord for Sprogø, hvor der er 
relativt lavvandet, siger Søren Vikkelsø. 
 
Han understreger, at der er talrige hensyn at tage, før det lægges endeligt fast om og hvor 
møllerne kan placeres. 
- Det skal være et sted, hvor det ikke generer VTS-radarsystemet på Sprogø og heller ikke 
fuglebeskyttelsesområdet eller sejladsen gennem Storebælt. Og desuden skal møllerne 

placeres, så de visuelt passer til Storebæltsbroen, siger Søren Vikkelsø. 

Hvad synes underdirektør Søren Vikkelsø fra det statsejede selskab Sund & Bælt om placering af 

deres egne havvindmøller omkring Sprogø?17 

 

Ovenstående er bare eksempler på hvordan de politiske beslutninger og det lokale samfund kan 

have positive og negative indflydelse på vindmølleindustrien. Vores generelle vurdering er dog, at 

den nationalpolitiske indflydelse på industrien vægtes tungest. Derfor vurderer vi, at de 

klimamålsætninger politikkerne i Folketinget har fastsat til de kommende år vil øge den fremtidige 

efterspørgsel for vedvarende energi og dermed også vindmølleindustrien.  

I USA er der, lige som i mange andre lande, en statslig støtteordning. Den såkaldte PTC-ordning 

(Production Tax Credit) yder skatterabat for grøn strøm som vindmøller. Der findes en anden 

støtteordning, den såkaldte ITC (Investment Tax Credit), som giver nye ejere af vindmølleparker 30 

% rabat på deres kapitalomkostninger. 

Derudover findes der også en såkaldte RPS-ordning (Renewables Portfolio Standard), som giver 

staterne mulighed for at sanktionere mod elselskaber, der ikke opfylder en række forudbestemte 

målsætninger for miljørigtige el-produktion. Det politiske mål er, at vindkraft skal dække 20 % af 

staternes el-forbrug. I dag dækker den kun under 1 % 18.  

En del af disse støtte ordninger kræver dog en høj grad af amerikansk producerede produkter, altså 

en form for protektionisme. De foreløbige krav er kun i form af en amerikansk faktureringsadresse, 

men på sigt vil der evt. stilles krav om at underleverandørerne etablerer deres egentlige produktion i 

                                                
17 Danmarks Fiskerigforening(læst d. 04.02.2012)  <Havmølleplaner ved Sprogø> http://www.danmarksfiskeriforening.dk/?id=&visnyhed=5776  
18 Bilag 3: Danmarks Eksportråd < sektorrapport for Brasilien, Rusland, Indien, Kina og USA>  
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USA19.  Dette vurderer vi generelt vil have en negativ effekt på den internationale 

vindmølleindustri, men dog en mindre betydning for Vestas, da de allerede er etableret i USA. 

PTC-ordningen, der foreløbig udløber med udgangen af 2012 giver en skattefritagelse på 13 øre pr. 

KWH vindmøllestrøm. Ordningen har store politisk og økonomisk betydning for 

vindmølleprojekterne, og hvis ikke politikkerne forlænger ordningen, så vil det have en negativ 

effekt på vindmølleindustrien. Det vil også gå ud over beskæftigelsen. Den amerikanske 

vindmøllebranche-sammenslutning, AWEA mener, at beskæftigelsen på de 400 amerikanske 

fabrikker, der producerer komponenter til vindindustrien vil blive halveret20, hvis ikke PTC-

ordningen forlænges ved udgangen af 2012. AWEA ser gerne en forlængelse på fire år.  En ny 

skatteaftale21 mellem de politiske partier i USA indeholder foreløbig ikke den ønskede forlængelse 

af PTC-ordningen, men der arbejdes fra forskellige sider på at genforhandle en forlængelse af 

ordningen for vindindustrien.      

Vi vurderer, at den usikkerhed der er forbundet med PTC-ordningen vil have en negativ effekt på 

vindindustrien på det amerikanske marked, med mindre der kommer en forlængelsesperiode senere 

på året og helst på flere år som AWEA ønsker det.  

Herudover er der et vigtigt politisk signal i præsident Obama´s seneste årlige tale til nationen, hvor 

han understreger vigtigheden af satsning på den grønne energi fra vind og solenergiindustrien. Han 

vil gerne ændre skattereglerne til fordel for vedvarende energi.22  

Det politiske signal fra præsidenten vurderer vi til at have stor positiv effekt på vindmølleindustrien.  

I Kina er der sket enorm udvikling på de seneste 20-25 år, der har skabt en høj økonomisk 

vækstrate. Den politiske ledelse i Kina har et målsætning om at fordoble indkomsten pr. indbygger i 

år 2020 i forhold til år 200023. Den enorme energikrævende industri, som er drivkraften bag den 

økonomiske vækst og velstand i Kina kræver enorme energiresurser, hvilke gør landet mere og 

mere afhængige af først og fremmest olie. Kina importerer mere end 40 % af sit olieforbrug fra 

andre lande. Der er stor politisk velvilje og opbakning til investeringer i vedvarende energikilder. I 

                                                
19  Danmarks Eksportråd <USA sektoranalyse, miljø og energi) http://markedsinformation.um.dk/en/Sektorer/Energi-og-miljoe.aspx   
20 Ingeniøren ”Amerikanske støtteordning trækker atter stolen under vindmølleindustrien” (læst d. 07.02.2012) 
http://ing.dk/artikel/125837-amerikansk-stoetteordning-traekker-atter-stolen-vaek-under-vindindustrien 
21 Børsen < Vindenergi ikke en del af amerikansk skatteaftale> (læst d. 16.02.2012) 
http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/225774/vindenergi_ikke_en_del_af_amerikansk_skatteaftale.html 
22 Business ”Obama i modvind vil satse på grøn energi” (læst d.07.02.2012) 
http://www.business.dk/global/obama-i-modvind-vil-satse-paa-groen-energi 
23 Bilag 3: Danmarks Eksportråd < Sektorrapport for Brasilien, Rusland, Indien, Kina og USA> Executive summary Vind 
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2006 har Kina vedtaget en energilov, der fastsætter en målsætning om udbygning af 

vindmøllekapaciteten fra et niveau på 1.266 MW til 30.000 MW i 2020, hvilket vil føre til enorme 

investeringer i vindindustrien. Samtidig er der fra politiske side krav om at 70 % af leverancer til 

store vindmølleprojekter skal komme fra lokalområdet (en form for protektionisme). Den politiske 

ledelse i Kina understøtter forskning og udvikling af kinesiske vindmølleteknologi.  

Vores vurdering er, at den politiske målsætning om at øge vindmøllekapaciteten frem mod 2020 på 

kortsigt vil have en positiv effekt på vindmølleindustrien, men samtidig vurderer vi at den kinesiske 

politik om at øge indsatsen på forskning og udvikling af kinesiske vindmølleteknologi vil skabe 

større konkurrence og på sigt øge presset på den internationale vindmølleindustri.  

I Indien lige som i Kina er der sket en enorm økonomisk udvikling i de seneste år. Den 

økonomiske vækstrate er høj. Opretholdelsen af væksten øger behovet for energiressourcer. Derfor 

er energisikkerheden et af de centrale emner på Indiens energipolitiske dagsorden.  

Vedvarende energi er i fokus på grund af dens tilgængelighed. Især vindenergien har større 

opmærksomhed i Inden. Udviklingen af vindindustrien er i høj grad drevet af de statslige 

støtteordninger i form af skattemæssige fordele, hurtige afskrivninger og toldfri import af 

komponenter og udstyr. Indien er det eneste land i verden med et ministerium for vedvarende 

energi, MNES (Ministry of Non Conventional Energy), og et overordnet nationalt center for 

udvikling af vindmølleteknologien, C-WET (Center for Wind Energy Technology)24. Regeringen 

har udarbejdet handlingsplaner og programmer for udvikling af vindkraft. Flere delstater har 

formuleret regulerende lovgivning omkring vindenergien. I september 2009 annoncerede The 

Central Electricity Regulatory Commission (CERC) en national ordning, Generation Based 

Incentive (GBI) med det formål at udvide investorer basen ved at tiltrække udenlandske 

investeringer og uafhængige el-producenter. Andre vigtige støtteordninger for vindenergi er 80 % 

fremskyndet afskrivninger, resultatskattefordele, 10 års fritagelse for indkomstskat, kapital og 

rentetilskud, favorable told og afgifter, osv. . Blandet andre politiske reformer, der har påvirket 

udviklingen i energisektoren er a) privatiseringen af produktions-, transmissions- og 

distributionsselskaberne b) oprettelse af uafhængige statslige el-regulerende kommissioner og c) 

reduktion af transmission- og distributionstabet. 

                                                
24 Danmarks Eksportråd <Indien sektoranalyse, miljø og energi) 
 http://markedsinformation.um.dk/en/Sektorer/Energi-og-miljoe.aspx   
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Vores vurdering er, at de mange politiske tiltag i form af forskellige støtteordninger, reformer og 

investeringer i vedvarende energi har en meget positiv effekt på vindmølleindustrien. Og vi ser 

Indien med enormt potentiale for vindmølleindustrien, men samtidig vurderer vi at deres enorme 

satsning på udvikling af vindmølleteknologi på lang sigt vil skærpe konkurrencen på det 

internationale marked.  

Økonomiske  

Finanskrise og dens eftervirkninger 

Vindmølleindustrien er, som så mange andre industrier, hårdt ramt af den globale økonomiske 

nedtur, som startede i 2007. Den globale finanskrise har fået nogle politikere til at nedprioritere 

klimainvesteringerne, og den har også svækket mulighederne for kreditgivning. Nedturen har 

endvidere påvirket leverandørerne til vindmølleindustrien i form af vækstmæssig opbremsning og 

finansielle udfordringer. Det er derfor, at Vestas altid tilstræber sig at have mindst to leverandører 

af alle komponenter. Krisen har også påvirket betalingsevnen hos kunderne, hvilket har resulteret i 

skærpet fokus på området fra Vestas’ side. 

 

 

Råvare- og transportomkostninger 

En V112-3.0-MW vindmølle vejer ca. 365 tons, hvoraf 82 % af vægten består af stål og støbejern. 

Dette siger noget om hvor følsomme omkostningerne er overfor råvarepriser. Små ændringer i 

råvarepriser kan påvirke produktionsomkostninger betydeligt. For at begrænse risici i forbindelse 

med udsving i råvarepriser, har Vestas indgået langsigtede aftaler med faste priser for en del af 

deres råvareforbrug. Desuden indarbejder Vestas råvareprisudviklingen i deres salgskontrakter for 

igen at minimere risici.  

 

Udvikling af oliepriser har også stor betydning for industrien, for ud over selve produktions 

omkostningerne, er der også transportomkostninger. Vindmøllerne bliver typisk transporteret med 

lastvogne, biler, tog og skibe for endelig at blive installeret af flere mobilkraner. Derfor vil stigende 

oliepriser føre til høje transportomkostninger. Stigende oliepriser har dobbelt effekt på 

vindindustrien, på kort sigt vil det medføre stigende transport- og produktionsomkostninger, men på 

lang sigt vil det betyde stigende interesse for investeringer i vindmøller, hvilket vil være meget 

gunstigt for vindindustrien og Vestas. 
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Valuta og rente risici 

Der er altid valuta risici inden for det marked, som Vestas opererer i. Det opstår typisk ved køb og 

salg af varer og tjenester uden for eurozonen. Kursudviklingen af dollars og kinesiske Yen i forhold 

til Euroen har stor betydning for Vestas, men ved indgåelse af en aftale i fremmed valuta er det 

Vestas’ politik at afdække kursrisikoen gennem valutaterminsforrentninger. 

Vestas kan også blive hårdt ramt af renteudviklingen. Udsving i renten vil nemlig påvirke 

koncernens gæld og leasingforpligtelserne, og Vestas kan ikke rigtig gardere sig imod 

renteudsvingene med mindre virksomheden er gældfri.  

Sociokulturelle  

Helt overordnet er udviklingen og udbygning af vindindustrien noget, der foregår på lidt højere 

niveau og er uden for den almindelige borgers direkte indflydelse. Det er hovedsagelig stater og de 

store energiforsyningsselskaber, der præger udviklingen af industrien. Forskellige sociokulturelle 

faktorer blandt befolkningen mener vi alligevel har en eller anden form for indirekte indflydelse på 

vindindustriens udvikling.  

Generelt er de stigende priser på traditionelle energikilder med til at ændre folks adfærd i 

energiforbruget og øger bevidstheden omkring energiforsyningen. Anvendelsen af forskellige 

vedvarende energikilder i boliger og erhvervsbygninger er efter hånden en integreret del af de nye 

bygge- og renoveringsprojekter. Dette hænger selvfølgelig sammen med andre sociokulturelle 

faktorer som uddannelsesniveau og velfærd i samfundet, hvilke er med til at øge 

miljøbevidstheden og dermed anvendelsen af renere og mere vedvarende teknologier som sol og 

vind. Jo højere uddannelsesniveau og jo højere velfærd i et samfund, jo større miljøbevidsthed og 

forståelse for miljørigtige investeringer vil der være i befolkningen.  

 

I Danmark viser meningsmålinger25, at der er stor folkelig opbakning til investeringer i vedvarende 

energi, og at vindenergien er den mest fortrukne blandt befolkningen. Dette har positiv effekt på 

vindindustrien. Dog er placering af vindmøller et emne, der dukker op i medierne ret ofte på grund 

af protester fra det lokale samfund, hvilke har negativ effekt på industrien.  

 

                                                
25Danskernes mening om vindmøller: http://www.dkvind.dk/fakta/M6.pdf 
Borgermåling om vindmøller i København: http://www.ke.dk/portal/page/portal/Grafik/pdf/K%C3%B8benhavns%20Energi%20-
%20Vindm%C3%B8ller%20i%20Kbh%20-%2017022011.pdf 
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Teknologiske og Miljømæssige forhold  

Overordnet kan vi sige at, de teknologiske og miljømæssige forhold har meget stor og afgørende 

betydning for udviklingen og udbygningen af hele den vedvarende energiindustri og dermed også 

på vindindustrien og Vestas. Som udgangspunkt mener vi, at mere uddannelse og forskning er hele 

grundlaget for den fremtidige teknologiske udvikling, hvor konkurrencen skærpes, og der stilles 

højere krav til industrien. Produktions-effektivisering i form af flere MW el-produktion per 

vindmølle vil være fremtidens krav til industrien og indgår i konkurrencen. Produkt-

effektivisering ved at producere med bedre, billigere og lettere materialer vil også indgå i 

fremtidens konkurrence og derfor vil også have store effekt på udviklingen af industrien.  

Udviklingen på andre alternative vedvarende energikilder som sol-, vand- og bølgenergi kan dog 

have meget negativ effekt på vindindustrien, hvis udviklingen på disse områder overhaler 

udviklingen i vindindustrien.  

Teknologisk udvikling inden for søgen efter nye olieressourcer vurderer vi som udgangspunkt at 

have negativ effekt på udviklingen og udbygningen af vedvarende energi, og dermed 

vindindustrien. Men dette skal dog holdes op imod de to overordnede politiske mål om reduktion af 

CO2-udledningen og forsyningssikkerhed/uafhængighed, hvilke vi mener vægter tungest i hvert 

fald på den politiske dagsorden.               

Vi ser teknologiudvikling inden for logistik og transport som et vigtigt element, der vil have en 

optimeringseffekt på omkostningerne, og dermed være et element, der indgår i fremtidens 

konkurrencemarked.  

Inden for den vedvarende energiindustri mener vi energilagring er en af de største udfordringer for 

industrien, som kræver innovation og teknologisk udvikling. Problemet ved vedvarende 

energiproduktion er, at der opstår perioder med underkapacitet og perioder med overkapacitet i 

produktionen. F.eks. når vinden blæser meget er der overproduktion, og når den ikke blæser er der 

underproduktion. Det samme gælder for solenergien. Derfor er der en udfordring i at kunne udvikle 

systemer, der kan akkumulere energien når der er overproduktion, og anvende den når der er 

underproduktion.  

Afskaffelse og affaldshåndtering er en anden vigtig teknologisk og også miljømæssig udfordring 

for vindindustrien. Fremtiden vil i højere grad stille krav om miljømæssig håndtering af 
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affaldsprodukter. En gennemsnits vindmølle i dag har 20 års levetid, hvorefter den skal afskaffes. 

Med stigende vækst i udbygningen af vindmølleparker stiger mængden af affaldsprodukter, og 

dermed behovet for affaldshåndteringen.   

Af andre miljømæssige forhold kan CO2-regnskabet for vindmølleindustrien nævnes. Industrien 

kan opdeles i a) produktion af vindmøllen, b) energiproduktionen via vindmøllen og c) afskaffelsen 

af vindmøllen. Med hensyn til energiproduktionen via en vindmølle er der ingen tvivl om at 

produktionen er CO2 neutral. Omring de processer, der indgår i produktionen, etableringen og 

afskaffelsen af en vindmølle, der kræver energi og dermed har CO2 udledning er der noget tvivl om 

det totale CO2-regnskab. I og med at levetiden på en vindmølle kun er 20 år, kan det diskuteres 

hvor CO2 neutral vindindustrien er. Der findes en del CO2-opgørelser, der taler for og andre taler i 

mod problematikken.  

Delkonklusion for PEST  

Ud fra PEST analysen kan vi konkludere, at stort set alle omverdens faktorer har stor indflydelse på 

udviklingen af hele vindmølleindustrien og dermed også Vestas. Dog har den sociokulturelle 

omverdens faktor ikke den store og direkte indflydelse, idet udviklingen af vindmølleindustrien 

præges i højgrad af politiske beslutninger på det statslige niveau, og af de store energiforsynings 

virksomheder.  

De vigtigste politiske faktorer kan vi opsummere til FN-konventionen fra 1992, Kyoto-aftalen fra 

1997, og de efterfølgende europæiske og andre nationale miljøpolitiske beslutninger med der til 

hørende klimahandlingsplaner med målsætninger om reduktion af udledningen af CO2 og andre 

drivhusgaser, forskellige støtteordninger til vindindustrien, protektionisme i visse lande blandt andet 

i USA og Kina, samt de politiske beslutninger om begrænsninger eller udfasning af 

atomkraftværker.  

De økonomiske faktorer er finanskrisen og dens efterfølgende konsekvenser, råvarepriser og 

transportomkostninger, samt rente- og valutakursrisici. 

De teknologiske faktorer er, krav til produkt- og produktionseffektiviseringer, teknologisk udvikling 

af alternative vedvarende energier, udviklingen af energilagrings teknologier, udviklingen af 

traditionelle fossile energikilder, affaldshåndtering og afskaffelsen af vindmøller, samt andre 

miljømæssige forhold.  
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Endelig kan vi af de sociokulturelle faktorer nævne uddannelsesniveauet, velfærden og 

miljøbevidstheden blandt befolkningen i et samfund. 

Porters Five Forces  

Porter’s Five Forces er væsentlig for vores analysearbejde, fordi den fortæller noget om 

konkurrencesituationen i industrien. Porter’s modellen hjælper os med at give et bedre billede af 

drivkræfterne i vindindustrien og dermed Vestas’ marked. Modellen antager, at industrien påvirkes 

af fem forskellige markedskræfter. Modellen tager udgangspunkt i virksomheder, der allerede 

befinder sig i industrien. De fem markedskræfter i Porter’s Five Forces-modellen er truslen fra nye 

udbydere, truslen fra substitutter, købernes forhandlingsstyrke, leverandørernes forhandlingsstyrke 

og rivaliseringen blandt eksisterende virksomheder. Tilsammen bør disse fem kræfter ifølge M. 

Porter således afdække alle de væsentligste faktorer, der er bestemmende for om industrien, er 

attraktiv for Vestas eller ej. 

Truslen fra nye konkurrenter, Adgangsbarrierer  

Adgangsbarrierer i industrien påvirkes blandt andet af stordriftsfordele, teknologisk knowhow, 

kapitalkrav, produktdifferentiering, adgang til distributionskanaler, lovgivning og politiske 

reguleringer. I det følgende vil vi redegøre for disse faktorer i relation til vindmølleindustrien. 

Nye udbydere på et marked vil reducere indtjeningsmulighederne for de eksisterende konkurrenter.  

Adgangsbarriererne er forskellige fra industri til industri. Det er f.eks. ikke nemt at komme ind på 

vindmølleindustrien, idet kapitalkravet vil udfordre evt. nye udbydere. Der skal store 

opstartsinvesteringer til for at kunne producere vindmøller, her taler vi om produktionsbygninger, 

specialmaskiner, kompetente medarbejdere, råvarer, osv. De høje kapitalkrav gør det svært for nye 

udbydere at komme ind på industrien.  

 

Produktion af vindmøller kræver også speciel viden og mange års erfaringer, det kan derfor være 

svært for nye udbydere at finde kompetente medarbejdere. Desuden skal der også teknologisk 

knowhow til, for at kunne producere vindmøller. Der er benhård konkurrence på markedet, og hvis 

en virksomheds produkter ikke præsterer mindst det samme som konkurrenternes, så er 

virksomheden ud af spillet.  
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Der er selvfølgelig mulighed for at købe sig ind på markedet. F.eks. købte Siemens det danske 

Bonus Energi i 2004, og blev dermed en aktør i vindindustrien26. Når investorer køber sig ind i 

industrien, køber de også den knowhow og teknologi, der er i virksomheden, og dermed bliver 

kapitalkravet større, hvilket begrænser opkøbsmulighederne. På den baggrund mener vi, at 

adgangsbarrieren til industrien er ret høje for nye udbydere. 

Kundernes forhandlingsstyrke  

Kundernes forhandlingsstyrke påvirkes blandt andet af antallet og størrelsen af kunder, antal 

udbydere, kundernes mulighed for baglæns vertikal integration (Backward Vertical Integration, 

altså kundernes mulighed for opkøb af virksomheden), kundernes adgang til substituerende 

produkter, kunders skifteomkostninger til andre produkter (switching costs). I det følgende vil vi 

redegøre for disse forhold i relation til vindmølleindustrien.  

Overordnet kan vi sige at kundernes forhandlingsstyrke generelt er afhængig af udbud- og 

efterspørgselsforholdet på markedet. Kundernes forhandlingsstyrke er også afhængig af hvem 

kunden er, og hvor store ordrer der er tale om. Kunder med store investeringsplaner og store ordrer 

har normalt større forhandlingsstyrke overfor virksomheden.  

Investering i vindmølleprojekter kræver megen kapital og stor planlægning. De typiske kunder for 

vindmølleprojekter er stater, store energi- og forsyningsselskaber, samt store virksomheder. Derfor 

er der forholdsvis få, men store kunder på det globale marked. (Vestas havde f.eks. 353 kunder i 

201127). Når vi samtidig ser på antallet af vindmølleproducenter, er der på verdensplan omkring 10-

12 store og mellemstore udbydere med et samlet markeds andel på 80 %, hvilke i relation til de 

forholdsvis få store kunder kan siges at være mange udbydere. Når der er forholdsvis mange 

udbydere, og forholdsvis få store kunder, er kundernes forhandlingsstyrke høj.  

En anden vigtig faktor, der kan stille kunderne i stærkere eller svagere position i forhold til 

virksomheden er kundernes adgang til substituerende produkter og deres skifteomkostninger 

(switching costs). Kigger vi på de tidligere nævnte vigtigste markeder (USA, Europa, Kina og 

Indien) kan vi sige, at adgangen til substituerende energikilder som kul, olie og gas kan være 

forskellige på grund af disse energikilders geografiske forekomster, hvilke gør at kundernes adgang 

                                                
26Opkøb af Bonus Energy: 
http://www.nwe.siemens.com/denmark/internet/dk/presse/press/general/Pages/overtager_bonus_energy_as_danmark_gaar_ind_markedet_for_vinden
ergi.aspx  
27 Vestas’ årsrapport 2011 side 24-25 
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er bedre på det ene marked og mere begrænset på et andet. Derfor vil kundernes forhandlingsstyrker 

variere på de forskellige markeder. Bedre adgang vil alt andet lige medføre høj forhandlingsstyrke, 

hvorimod begrænset adgang medfører lav forhandlingsstyrke for kunderne.   

Kigger vi på de substituerende energikilder inden for vedvarende energi, forholder det sig 

anderledes, idet adgangen til især biomasse og sol må alt andet lige siges at være bedre til stede 

over ”alt”. Forudsætter vi, at den teknologiske udvikling og dermed etablerings- og drifts 

omkostninger for de alternative produkter er på samme niveau, vil kunderne frit kunne vælge 

alternative energikilder, og derfor vil deres forhandlingsstyrke over for virksomheden være høj.   

Med hensyn til skifteomkostninger vurderer vi ikke, at der er nogen omkostninger for kunderne i at 

skifte fra f.eks. vind til sol eller andre energikilder. En kunde, der har investeret i et 

vindmølleprojekt, kan uden skifteomkostninger også investere i f.eks. bølge eller solenergi-

projekter, med mindre der er tale om serviceaftaler eller andre kontraktlige forhold, osv. 

I og med de typiske kunder for vindindustrien er de kapitalstærke stater og store 

energiforsyningsselskaber, så har disse kunder i princippet mulighed for baglæns opkøb af 

virksomheden, hvilke vil øge kundernes indflydelse på virksomheden. 

Leverandørernes forhandlingsstyrke  

Leverandørers forhandlingsstyrke påvirkes blandt andet af antallet og størrelsen af leverandører, 

virksomhedens adgang til substituerende produkter, virksomhedens vigtighed for leverandørernes 

økonomiske eksistens, leverancens størrelse i forhold til virksomhedens samlede 

produktomkostninger og leverandørernes mulighed for fremadrettet vertikal integration (Forward 

Vertical Integration, altså leverandørernes mulighed for opkøb af virksomheden). I det følgende vil 

vi redegøre for disse forhold i relation til vindmølleindustrien. 

Alene i Danmark ser det ud til at der er mange underleverandører til vindmølleindustrien. En 

analyserapport28, som revisionsselskabet Deloitte har lavet i 2009 tyder på, at der er mange 

underleverandører til industrien. De har udvalgt 131 af dem, og blandt dem er der f.eks. 30 

selskaber indenfor rådgivning, 25 indenfor elektriske systemer, 63 indenfor andre produktioner og 

                                                
28 Deloitte <Analyse af leverandøerer til vindmølleindustrien> (set d. 22 02.2012) 
http://www.windpower.org/download/430/analyse_vindm%F8llebranchen_2009_www.pdf 
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13 selskaber indenfor transport og opstilling af vindmøller. I en anden artikel29 står der, at der er 

400 underleverandører til vindmølleindustrien i Danmark. Vi formoder derfor, at der på det globale 

marked også er mange underleverandører til vindindustrien. Når der er mange leverandører 

samtidig med, at der normalt ikke er skifteomkostninger for virksomheden, så står leverandørerne i 

svagere forhandlings position.  

For eksempel for Vestas’ vedkommende producerer de selv det meste af deres komponenter, især 

deres nøgle komponenter. Dette betyder, at Vestas alt andet lige er mindre sårbar over for 

leverancer fra underleverandører.  

Desuden vurderer vi, at omkostningerne til den enkelte komponent som vindmølleproducenter 

køber fra deres underleverandør, er en meget mindre del af vindmølleproducentens totale 

omkostninger. Derfor vil den enkelte leverandørs forhandlingsstyrke ikke være ret høj.  

Med hensyn til den enkelte leverandørers mulighed for at opkøbe vindmølleproducenter (Forward 

Vertical Integration) mener vi ikke at muligheden er til stede, for dette kræver for det første store 

kapitalbehov og for det andet er den enkelte leverandør af en enkelt komponent til virksomheden 

kun en delmængde af den samlede underleverandører til virksomheden.  I modsætning her til ser vi 

det som en evt. mulighed, at f.eks. kapitalfonde opkøber mange af de mindre og forskelligartede 

underleverandører til vindindustrien, og dermed danner en form for en stor ”totalleverandør” til 

vindindustrien. Dette vil selvfølgelig øge denne totalleverandørs forhandlingsstyrke over for 

vindmøllevirksomheden. 

Truslen fra substituerende produkter  

Virksomheden bliver negativ påvirket af substituerende produkter, hvis produktionsomkostningerne 

på disse produkter kan reduceres, eller hvis efterspørgslen forøges på grund af produktinnovationer, 

eller hvis kunderne har ingen/lav skifteomkostninger. Desuden påvirkes virksomheden hvis der er 

intensiv rivalisering blandt producenter af substituerende produkter. I det følgende vil vi se på disse 

forhold i relation til vindmølleindustrien.  

Alt efter hvordan man vælger at kategoriserer vinden og dermed vindmølleindustrien, kan man tale 

om forskellige substituerende produkter. Kategoriserer man vinden kun som en energiressource, så 

                                                
29 DS-Bladet <Underleverandører til vindmøller samler sig> (læst d. 22.02.2012) 
http://www.ds-bladet.dk/dk/bw1328.asp 
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kan man betragte både de traditionelle energiressourcer (olie, gas, kul og A-kraft) og de vedvarende 

energiressourcer (vand, sol, bølge, biomasse og geotermisk) som substituerende produkter. Derimod 

hvis man vælger at kategorisere vinden som en vedvarende energiressource, så begrænses antallet af 

substituerende produkter kun til vand, sol, biomasse og geotermisk energiressourcer.   

Som udgangspunkt er det vores vurdering, at så længe prisen på olie, gas, og kul er billige, og der er 

nogenlunde forsyningssikkerhed på det globale marked, vil politikkerne og erhvervslivet 

rundtomkring i verden ”glemme” alt om CO2-udledningen og andre miljø og klimamæssige 

problemer. Dette vil påvirke hele den vedvarende energiindustri og dermed også 

vindmølleindustrien i en negativ retning, idet udviklingen og udbygningen af industrien vil ske i 

meget langsommere tempo. Sådan som verdenssituationen ser ud i dag med kraftig 

befolkningsvækst og industrielvækst, stigende energiforbrug og energipriser, knaphed på 

energiressourcer og de politiske uroligheder, samt forsyningsusikkerhed, vurderer vi, at 

verdenssamfundet er nødt til komme mere og mere væk fra de fossile brændsler og hen i mod de 

vedvarende og bæredygtige energiressourcer. Derfor vil vi i det følgende kategorisere 

vindindustrien som vedvarende energiressource, og dermed som udgangspunkt kun betragte 

teknologier indenfor vand, sol, bølge, biomasse og geotermiske energier som substituerende 

produkter til vindmølleindustrien.  

Kigger vi på de fem bæredygtige energiressourcer kan vi sige, at anvendelsen af vandkraften er af 

naturlige årsager begrænset kun til bestemte geografiske områder med bjerglandskaber. Derfor er 

vandenergi ikke en reel trussel mod vindindustrien. På samme måde er bølge- og geotermiske 

energi også begrænset til bestemte geografiske områder, hvorfor disse heller ikke er store trusler 

mod vindindustrien.  

Til gengæld vurderer vi, at sol- og biomasseteknologierne er to store konkurrenter til 

vindindustrien. Det skal bemærkes, at biomassen kritiseres for at være med til at forøge 

fødevarepriserne og dermed forårsager hungersnød blandt fattige befolkninger. Desuden kræver 

industrien adgang til store landbrugsarealer, landbrugsteknologier, vand, osv., hvilket vi mener, 

begrænser biomasseindustrien på den globale plan. Derfor mener vi, at biomasse er en konkurrent, 

men alligevel ikke den største trussel mod vindindustrien.   

Solenergien er den mest tilgængelige og bæredygtige energikilde på jorden, som også på de sidste 

år har været i fokus og under stærk teknologisk udvikling. Det store potentiale i industrien har også 
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skabet stigende interesse og konkurrence blandt aktørerne på markedet. Produktionsomkostninger 

er kraftigt reduceret de sidste par år, og dermed er der skabt større efterspørgsel efter industriens 

produkter. Endelig er anvendelsen af denne teknologi i modsætning til alle de andre teknologier 

meget tilgængelige både for den enkelte lille forbruger og for de store energiforsyningsselskaber. 

Derfor vurderer vi, at solindustrien er den absolut største konkurrent og trussel mod vindindustrien.   

Den interne rivalisering i industrien  

Rivalisering i industrien påvirkes af vækstraten, antal konkurrenter, markedsandel, begrænset 

produktdifferentiering og høje udgangsbarrierer i industrien. I det følgende vil vi gøre rede for disse 

faktorer i relation til vindmølleindustrien.  

Konkurrencen blandt de eksisterende virksomheder er høj, og den er bl.a. afhængig af 

konjunkturudviklingen. Som konsekvens af finanskrisen befinder vi os nu midt i en lavkonjunktur, 

hvor interessen for investeringer i vindindustrien generelt er begrænset. Derfor er der høj 

rivalisering i industrien. Konjunkturudviklingen og de politiske dagsordner er også med til at 

påvirke vækstraten i industrien.  

 

I det seneste tid har vindmølleindustrien oplevet kraftigt stigning i efterspørgslen. Et resulteret af 

dette er, at store virksomheder har etableret sig i vindindustrien, da de har bemærket vækstraten. 

Politiske beslutninger har også været med til at øge interessen for industrien blandt mindre nationale 

virksomheder. Her tænker vi især på de kinesiske selskaber, som trænger ind i industrien pga. 

landets lovgivning om, at 70 % af leverancerne til vindmølleprojekter skal være produceret i Kina. 

Derfor mener vi, at der fortsat vil komme flere nye udbydere, især på det kinesiske marked. Dette 

vil medføre endnu hørere rivalisering og dermed tab af markedsandele for de eksisterende 

virksomheder. F.eks. har Vestas gennem tiderne mistet markedsandele til bl.a. mindre nationale 

vindmølleproducenter. På trods af de mange aktører har Vestas dog stadigvæk den største 

markedsandel i industrien. Figur 4 viser de 10 største vindmølleproducenter og deres globale 

position.  
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Figur 4 Top Ten Suppliers 

 

Figuren viser, at Vestas har den største markedsandel, operere på flest markeder, og er den eneste 

globale aktør. Vi vil nu se nærmere på de fem største konkurrenter, som er regionalaktør, men har 

reelt potentiale til at blive en global aktør.  

 

GE-Wind er en amerikansk vindmølleproducent, der satser stort på de nord-amerikanske og 

canadiske markeder. GE-Wind har ikke ret lang historie bag sig, hvad angår produktion af 

vindmøller, men til gengæld drager de fordel af moderselskabets (GE Energy) eksisterende 

forbindelser i regionerne.  

 

Enercon er en tysk vindmølleproducent og er markedsførende i Tyskland og Frankrig. Enercon 

blev etableret i 1984, og minder meget om Vestas, idet de kun satser på vindmøller og stræber efter 

at være global leverandør.  

 

Suzlon Group er en stor indisk hovedleverandør af vindmøller, som startede i 1995, og kun 

producerer vindmøller.  

 

Gamesa er en spansk vindmølleproducent, og er markedsleder på de spanske og italienske 

markeder. Virksomheden blev etableret i 1976, men startede først med at producere vindmøller i 

1994.  
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Siemens Wind Power blev etableret af hovedkoncernen Siemens, da de i 2004 opkøbte den danske 

vindmølleproducent, Bonus Energy. Bonus Energy startede i 1980 og var den første i verden til at 

producere vindmøller til offshore projekter. 

Der er høje udgangsbarrierer for aktørerne i industrien på grund af de store investeringer i 

bygninger, speciale produktionsanlæg og teknologier. De høje udgangsbarrierer øger også 

rivaliseringen i industrien. 

Delkonklusion for Porter’s Five Forces   

Ud fra Porter’s modellen kan vi konkludere, at adgangsbarriererne for nye udbydere er høje, idet 

vindmølleindustrien kræver en vis knowhow, høj teknologi og stort kapitalbehov.  

Kundernes forhandlingsstyrke vurderer vi rimeligt høj da kunderne er få, men store som stater og 

store energiforsyningsselskaber, og de har alt andet lige ingen skifteomkostninger ved at vælge 

alternative produkter.  

Leverandørernes forhandlingsstyrker vurderer vi ikke at være ret høje, idet de kun leverer 

forholdsvis mindre delkomponenter til det samlede produktion. 

Truslen fra substituerende produkter inkluderer både dem inden for fossile energikilder (olie, gas, 

kul og a-kraft) og dem inden for vedvarende energikilder (sol, vand, bølge, geotermisk). Med 

hensyn til de fossile energikilder vurderer vi, at der er en reel trussel mod vindmølleindustrien på 

kort sigt, men på lang sigt vil truslen ikke være ret høj på grund af de høje miljøpolitiske ambitioner 

om reducering af udledningen af CO2 og andre drivhusgaser. Med hensyn til substituerende 

produkter indenfor vedvarende energikilder vurderer vi generelt, at truslen er ret højt både på kort- 

og langsigt. Det er især udviklingen indenfor solindustrien, som vi vurderer at være den største 

trussel mod vindindustrien. Sol er der næsten over alt, og viften af kundesegmenterne er meget 

mere bred for solindustrien end for vindindustrien.  

Der er høj rivalisering internt i industrien på grund af de forholdsvis få kunder og mange udbydere, 

samt høje vækstrater og udgangsbarrierer. Der er en reel trussel fra de eksisterende udbydere, men 

vi vurderer ikke stor trussel rettet decideret mod Vestas, idet Vestas på grund af sin 

markedsposition, kapitalanlæg, teknologi og knowhow vil være mere robust mod påvirkningerne fra 

andre udbydere.  
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Interne analyser af ikke-finansielle værdidrivere  

 
Ressourcer  

Efter en ekstern analyse skal vi nu se på de interne forhold i Vestas, som har indflydelse på 

værdiskabelsen i virksomheden. Formålet med den interne analyse er at kortlægge Vestas’ 

ressourcer og kompetencer, som indebærer konkurrencemæssige fordele, og derefter at klarlægge 

virksomhedens evne til at tilpasse sig forholdene i dens omverden. Det er afgørende for Vestas at 

kunne udnytte sine ressourcer og kompetencer bedst muligt, for at opnå optimale konkurrence 

fordele. I det følgende vil vi se på Vestas’ ikke-finansielle værdidrivere som materielle 

anlægsressourcer, immaterielle ressourcer og de menneskelige ressourcer. 

Materielle anlægsressourcer: Vestas har fra 2007 til 2009 øget sine investeringer i de materielle 

anlægsaktiver. Fra 2009 til 2011 har der dog været lidt fald i investeringerne. Som det fremgår af 

figur 4 foroven er Vestas i modsætning til sine konkurrenter den eneste globale aktør, og har den 

største totale markedsandel. Derfor er hovedparten af disse investeringer lagt i etablering af 

fabrikker og produktionsanlæg rundt omkring i verden tæt på de markeder Vestas opererer i 

eksempelvis USA, Kina, Indien og en række andre lande. I den nye reorganisering af Vestas er 

denne internationalisering benævnt ”in the region for the region” hvilke er gennemført for at 

reducere produkt- og transportomkostningerne, og miljøbelastningen. 

På kortsigt med finanskrisen og de problemer der er på kreditmarkederne, især i Europa og USA, er 

Vestas’ investeringer i produktionsanlæg på disse markeder en underskudsforretning for 

virksomheden. Der er store kapacitetsomkostninger forbundet med disse investeringer, og for tiden 

er der overkapacitet på mange produktionsanlæg. For at tilpasse de materielle anlægsressourcer har 

Vestas i den seneste tid været nødt til at lukke fabrikker og produktionsanlæg, og har fyret mange af 

deres medarbejdere. 

På lidt længere sigt under forudsætning af bedre udvikling i finansmarkederne, og dermed i 

vindmølleindustrien, vil Vestas’ internationalisering reducere deres transportomkostninger, og 

samtidig give besparelser i form af lønomkostninger, især i Asien, hvor lønomkostningerne er 

minimale i forhold til mange andre markeder. Dermed kan Vestas konkurrere på samme 

markedsvilkår som deres konkurrenter på de forskellige markeder. Investeringer i 

produktionsfaciliteter tæt på kunderne giver Vestas andre fordele i form af bedre informationer og 

viden om de lokale forhold. På visse markeder som f.eks. i USA giver tilstedeværelsen også noget 
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indflydelse på de politiske beslutninger i landet. Her tænker vi især på de politiske forhandlinger 

omkring forlængelsen af PTC-ordningen, hvor Vestas truer med 1600 fyringer hvis ikke PTC-

ordningen forlænges30.  De ovenfor nævnte forhold omkring Vestas konkurrence på samme 

markedsvilkår på de enkelte markeder kombineret med Vestas erfaringer, teknologiske forspring og 

knowhow giver virksomheden en stæk konkurrencefordel på det enkelte marked. 

Immaterielle ressourcer er værdifulde og uhåndgribelige, og kan umiddelbart ikke kopieres af 

konkurrenterne. Vestas har mange års erfaringer indenfor industrien, og i 2011 vandt Vestas en pris 

for deres innovation, lederskab og langsigtede vision inden for vedvarende- og bæredygtig energi, 

hvilket er med til at skabe goodwill og et godt globalt brand for Vestas, og det giver dem 

konkurrencefordele.  

Vestas’ enorme investeringer i forskning og teknologikudvikling giver dem knowhow og et 

konkurrencemæssigt forspring, hvilket gør det muligt for Vestas at bevare deres globale 

førerposition. Alene i 2011 havde Vestas indleveret 199 patentansøgninger31, hvilke giver dem 

unikke produktrettigheder og dermed konkurrencefordele.  

Menneskelige ressourcer i en virksomhed kan også være værdifulde for virksomheden, på grund af 

deres viden og erfaringer og kompetencer. Vestas har i forbindelse med deres forsknings- og 

udviklingsarbejder oparbejdet et stort netværk og samarbejde med de bedste internationale 

uddannelsessteder, hvorfra de også kan tiltrække de bedste ingeniører, forskere og videnskabsfolk 

til virksomheden. Det giver virksomheden styrke og konkurrencefordele. For Vestas lige som for 

mange andre teknologitunge produktionsvirksomheder vil det være alfa og omega i fremtiden at 

have de bedste af de bedste folk for at kunne konkurrere på den teknologiske udvikling. Forsømmer 

Vestas i fremtiden også at investere i de menneskelige ressourcer vil konkurrenterne meget hurtigt 

overhale Vestas og overtage deres markedsposition.    

 Kernekompetencer  

Under ressourceanalysedelen var vi inde på de enkelte ressourcer under henholdsvis 

anlægsressourcer, immaterielle- og menneskelige ressourcer. Her vil vi ud fra VRIO-modellen som 

beskrevet under metodeafsnittet vurdere den enkelte ressource/kompetence med henblik på at 

identificere kernekompetencerne i Vestas.  

                                                
30 Børsen <Trussel om Vestasfyrringer presser kongressen>  http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/223366/trussel_om_vestas-
fyringer_presser_kongressen.html 
31 Vestas årsrapport 2011, side 24 
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Vestas’ produktionsanlæg, som hovedsagelig består af maskiner og bygninger er selvfølgelig 

værdifuld for virksomheden, fordi det er der hele produktionen foregår. Anlægget er hele 

grundlaget for virksomhedens output produkt, som skaber omsætning og dermed indtjening. 

Produktionsanlægget vurderer vi ikke i sig selv at være unikt eller sjældent. Selv om etableringen 

kræver noget viden og kapital, vurderer vi ikke dette kun er forbeholdt Vestas. Derfor vil vi ikke 

betragte produktionsanlægget som en kernekompetence. 

Vestas’ global tilstedeværelse er selvfølgelig også en værdifuld ressource for Vestas, fordi det 

reducerer deres omkostninger og giver dem bedre informationer om udviklingen og tendenserne på 

de markeder de opererer i. Vi vurderer til gengæld ikke, at denne ressource er unik og kun 

forbeholdt Vestas, idet konkurrenterne også kan vælge at etablere sig på samme markeder. Derfor 

vurderer vi ikke, at global tilstedeværelse er en kernekompetence for Vestas.    

Vestas’ goodwill og brand er meget værdifuldt for virksomheden lige som for mange andre 

virksomheder, fordi det skaber dem deres kunder og dermed omsætning og indtjening. Isoleret set 

vil Vestas’ goodwill og brand i sig selv være unik inden for vindmøller, men sammenholdt med 

andre konkurrenter vurderer vi f.eks. at Simens brandet på det globale plan være mere værd end 

Vestas, fordi Simens har mange forskellige forretningsområder, og er derfor et kendt navn hos 

mange mennesker verden over.  Derfor vil vi ikke vurdere Vestas brandet som værende unikt 

alligevel, og dermed ej heller for en kernekompetence.  

Vestas’ erfaringer og knowhow som også er grundlaget for deres teknologi- og 

produktudvikling vurderer vi til at være værdifulde for virksomheden. Disse to nøgleressourcer er 

afgørende for at Vestas fortsat kan have konkurrencefordele og holde sin førerposition, samt for at 

kunne skabe omsætning og indtjening. Disse kompetencer er også unikke, fordi Vestas har tilegnet 

sig dem over en længere årrække, hvilket vil alt andet lige tage lige så lang tid for konkurrenterne at 

tilegne sig. Samtidig er Vestas’ erfaringer og knowhow heller ikke noget, der bare kan kopieres af 

andre konkurrenter, fordi de er uhåndgribelige kvalitative egenskaber som Vestas er i besiddelse af. 

Endelig er vores vurdering og opfattelse, at Vestas har evnen, og meget bevidst og aktiv udnytter 

sine erfaringer og knowhow til at teknologi- og produktudvikle, og til hele tiden at være frontfigur 

på markedet. Derfor vurderer vi Vestas’ erfaringer og knowhow kombineret med deres teknologi- 

og produktudvikling til at være deres absolutte kernekompetencer indenfor industrien.  
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Ressourcer/kompetencer Valuable? Rare?

Costly to 

imitate?

Exploited by the 

organization?

Produktionsanlæg Ja Nej

Global tilstedeværelse Ja Nej

Goodwill og brand Ja Nej

Knowhow og erfaringer Ja Ja Ja Ja

Teknologi og produktudvikling Ja Ja Ja Ja

Menneskelige ressourcer Ja Nej

Vestas’ menneskelige ressourcer vurderer vi værdifulde for virksomheden, fordi det er dem, der 

først og fremmest bærer den viden og erfaring, som Vestas har tilegnet sig gennem tiderne, og de er 

med til at sikre fremdriften og udviklingen i virksomheden. Vi vurderer samtidig, at de 

menneskelige ressourcer ikke er unikke eller sjældne, idet disse ressourcer i princippet godt kan 

flytte sig og komme til konkurrenterne med deres viden og erfaringer. Derfor mener vi ikke, at de 

menneskelige ressourcer er en kernekompetence for Vestas.  

Ovenstående ressource og kompetenceanalyse har vi sammenfattet i nedenstående figur 5. 

 

Porteføljeanalyse  

Boston-modellen  

Vestas producerer kun vindmøller, men har alligevel tre forretningsområder indenfor 

vindmølleproduktionen nemlig, Onshore, Offshore og Serviceområdet. I det følgende vil vi placere 

forretningsområderne i Boston-modellen. 

På Onshore markedet har Vestas en stor markedsandel i forhold til deres konkurrenter. 

Vindmølleproducenterne har vent blikket mod Offshore markedet, hvilket betyder, at der ikke bliver 

investeret ret meget i Onshore vindmøller. Derfor vurderer vi, at Onshore området er i negativ 

vækst. Derfor mener vi, at Onshore forretningsområdet befinder sig i Cash Cows stadiet. Dvs. 

Vestas skal benytte sig af stordriftsfordelene og sin markedsandel for at generere likviditet.   

 

De senere år er Offshore markedet blevet mere interessent for vindmølleproducenterne. Vestas 

skriver i deres årsrapport 2011, at Offshore markedet er et af deres fokusområder, hvor de foretager 

store investeringer. Et af investeringsprojekterne er deres nye V164-7.0 MW – Offshoremølle, som 

også er deres hidtil største udviklingsprojekt. Vi vurderer, at offshore området har store potentielle 

og derfor befinder sig i et høj vækststadie.  Her ved vi også, at Vestas har stor markedsandel. Derfor 

Figur 5 Ressourcer og Kernekompetencer 
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er Offshore forretningsområdet en Star for Vestas, hvor de skal benytte sig af stordriftsfordelene og 

bruge overskuddet til investeringer.  

 

På serviceforretningsområdet er Vestas også markedsleder. Ifølge deres Årsrapport 2011, havde de 

serviceaftaler på tre fjerdedele af det samlede antal MW de havde solgt i 2011. I fremtiden forventer 

Vestas at udvikle flere nye serviceprodukter og dermed øge omsætningen inden for området. Vi 

vurderer serviceforretningsområdet til at være i vækst, og derfor en Star. 

Produktlivscykluskurven  

Boston-modellen bygger på en forudsætning om forretningsområders livscyklus. Normalt har et 

forretningsområde fire faser i sin livscyklus: Introduktion, Vækst, Mætning og Nedgang. For at 

kunne se om forretningsområderne er korrekt placeret i Boston-Modellen vil vi placere de tre 

forretningsområde på et livscykluskurve, hvilket ses på figur 6 forneden. 

 

Som det fremgår af kurven, er der en god match mellem forretningsområdernes placering på 

livscykluskurven og Boston-modellens kategorisering af forretningsområderne.   

 

Konkurrencestrategier    

 

Vision & Mission  

Vestas’ vision er ”Vind, Olie og Gas”, de har en ambition om at gøre vind til en energikilde på lige 

fod med fossile brændstoffer. Med forhåbninger om stigende priser på fossile brændstoffer, politisk 

opbakning, og høje priser på CO2 afgifter frem for kvotehandelssystemet, vil de opnå deres vision.  

Figur 6 Produktlivscykluskurven (egen tilvirkning) 
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Med missionen ”Failure is not an option” søger Vestas konstant forbedringer i deres produkter og 

processer, og følger struktureret op på at rette fejl. Resultatet af missionen kan aflæses af deres 

målinger og analyser, som er afbilledet i den såkaldte Lost Production Factor32. Her ses en 

udvikling i nedadgående retning i perioden fra 2008 til 2012 fra ca. 4,5 % til 2 %. Vestas forventer 

at komme yderligere ned til under 2 % i løbet af 2012.  

 

Anden stræben efter konstant forbedring er, at Vestas har en ambition om at nå et kvalitetsniveau på 

deres produktivitetssystem, Six Sigma33 i hele værdikæden senest i 2015. Med Six Sigma systemet 

sikrer Vestas en ensartet tilgang til produktion, fælles processer for forbedringer, og 

erfaringsveksling mellem fabrikkerne og forretningsenhederne. Deres mål er en produktion og 

indkøbsfunktion på verdensklasse. 

 

Værdigrundlag  

Kunderne og kundetilfredsheden er Vestas’ værdigrundlag. Vestas er bevidst om, at hvis de vil 

fastholde deres nuværende position som markedsleder, skal de øge fokussen på kundernes ønsker 

og behov. Som led i kunderelationerne har Vestas i 2011 implementeret den globale Key Account 

Management-organisation, hvor der er udpeget Key Account Managers til kernekunderne. For at 

Vestas bedre kan måle på kundetilfredsheden har de i 2011 udbygget deres såkaldte Customer 

Relationship Strength Indicator (CRSI) 34, der måler følgende fire parametre:  

- Kundeloyalitet (customer loyality score) 

- Andel af kunder der anbefaler Vestas (net promoter score) 

- Andel af kunder der foretrækker Vestas som leverandør (pereferred partner score) 

- Omdømme (reputation score) 

 

Medarbejderne, deres sikkerhed, beskyttelse, rettigheder og tilfredshed er også en del af Vestas’ 

værdigrundlag, og har derfor altid højst prioritet. Med udgangspunkt i medarbejdernes og 

samarbejdspartnernes forskellige kulturelle baggrund, trosretninger og politiske overbevisninger 

bestræber Vestas sig på at få et sæt fælles værdier. Disse fælles værdier skal sikre, at alle 

medarbejdere og andre, der handler på vegne af Vestas, ved hvad Vestas står for, og hvad der er 

                                                
32 Vestas’ Årsrapport 2011 side 20. 
33 Vestas’ Årsrapport 2011 side 20 og 24 
34 Vestas’ Årsrapport 2011 side 19 
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korrekt Vestas-adfærd. Rammerne for fælles værdier er defineret under Vestas’ Code of Conduct, 

som understøtter principperne i Global Compact.35 

 

Miljø er også en del af værdigrundlaget og Vestas har fokus på miljøpåvirkningen af deres 

produktion, transport, energi- og vandforbrug og affaldsbortskaffelse. Under mottoet ”As green as 

it gets”36 arbejder Vestas intenst på at reducere miljøpåvirkningerne, og dermed at leve op til 

opfattelsen af Vestas som verdens førende leverandør af bæredygtig, miljøvenlig og high-tech 

vinteknologi.  

 

For at højne det professionelle niveau i leverandørkredsen, har Vestas valgt at have et tæt 

samarbejde med deres leverandører. Dette er med til at øge kvaliteten af produkterne og er med til 

at levere produkterne til mere konkurrencedygtige priser. Det tætte samarbejde øger også produktets 

pålidelighed og ydelse.  

 

Disse værdigrundlag vurderer vi at have en positiv effekt på værdiskabelsen ude i fremtiden. 

 

Porters konkurrencestrategier  

Som nævnt før, opererer Vestas i tre forskellige forretningsområder, Onshore, Offshore og Service.  

Vestas ønsker at differentiere sig på alle tre områder ved hele tiden at være på forkant med nye 

produkter og services. Overordnet har Vestas en større andel af det totale marked. Deres 

omkostninger er bestemt heller ikke lave. Derfor vurderer vi, at Vestas følger Porters differentiering 

som sin konkurrencestrategi.  

 

For at strategien skal lykkes for Vestas, skal kunderne tillægge Vestas’ produkter og serviceydelser 

højere værdi end konkurrenternes. Dette indebærer, at kunderne skal være villige til at betale en 

merpris for produktet. For at gøre differentieringsstrategien til en succes er der visse egenskaber ved 

produkter, som skal være i orden: 

• Høj produktkvalitet og design 

• Hurtig kundebetjening  

• Unik service  

                                                
35 Vestas Årsrapport 2011 side 41 
36 Vestas Årsrapport 2011 side 25 
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Om Vestas kan siges, at deres produktkvalitet er høj, og de gør meget for hele tiden at forbedre 

kvaliteten. De har stor fokus på kundebetjening og kundetilfredshed, og arbejder hele tiden på at 

forbedre deres services, og udvikle nye kundetilpassede serviceprodukter. Det fremgår også af 

årsrapporten 2011, at serviceområdet bliver et mere og mere vigtigt forretningsområde for Vestas, 

og derfor er i stor fokus. Der bliver investeret meget på området for at kunne imødekomme 

kundernes behov og den teknologiske udvikling. 

 

Ser vi generelt på udviklingen af Vestas, er den godt i tråd med differentieringsstrategien, hvorved 

de udskillere sig fra konkurrenterne med deres knowhow, teknologi- og produktudvikling.   

 
Vækststrategier  

Som beskrevet under teori og metode vil vi anvende Anshoffs’ vækstmatrice for at identificere 

Vestas’ vækststrategier. Som vi tidligere var inde på er knowhow og teknologiudvikling en af 

Vestas’ kernekompetencer. Dette indebærer, at Vestas altid kommer med nye produkter og 

teknologier, som giver dem konkurrencefordele på deres markeder.  

Samtidig forsøger Vestas med deres investeringer og tilstedeværelse på forskellige markeder at øge 

deres markedsandele indenfor disse markeder, f.eks. i Kina og Indien, hvilken vil forstærke Vestas’ 

markedsposition og give dem konkurrencemæssige fordele.  

Derfor vurderer vi, at Vestas’ vækststrategi først og fremmest er produktudvikling, men samtidig 

også markedsudvikling i en vis grad. Vestas’ vækststrategier gennemføres ved intern/organisk 

vækst, idet Vestas har de nødvendige ledelsesmæssige og finansielle ressourcer til rådighed. Vestas 

forventer37 at pengestrømme fra driften kan finansiere væksten. Vores vurdering af Vestas’ 

vækststrategier er, at de er værdiskabende for Vestas på lang sigt. Dette under forudsætning af en 

normal markedsudvikling på de politiske og finansielle områder. 

                                                
37 Vestas’ årsrapport 2011 på s.16  <Finansielle forhold i øvrigt> 
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SWOT-analyse  

 
Styrker: 

Vestas har en global markedsandel på ca. 14 %, og er den eneste globalaktør indenfor 

vindmølleindustrien, hvilken er en klar styrke i sig selv. Deres teknologi, knowhow og 

produktrettigheder har givet dem en stærk markedsposition og gjort dem til markedsleder i 

industrien. Forskning og produktudvikling er også det, der kendetegner Vestas, hvilke gør dem 

førende i industrien. 

 

Svagheder: 

De senere år har Vestas investeret kraftigt i produktionsanlæg på deres vigtigste markeder. Men 

finanskrisen, kreditmulighederne og de generelle uro på finansmarkederne har medført nedgang i 

ordrebøgerne og har skabt overkapacitet og dermed høje produktionsomkostninger for Vestas. 

Overkapacitetsproblemet og de høje produktionsomkostninger vurderer vi til at være en svaghed på 

kortsigt, men på lang sigt er det en styrke under forudsætning af en normal markedsudvikling. 

 

En anden svaghed hos Vestas er, at de overordnet kun har ét forretningsområde, nemlig 

vindenergien. Nogle af deres konkurrenter har f.eks. flere forretningsområder inden for vedvarende 

energi, hvilket gør dem mere fleksible overfor kundernes efterspørgsel på de forskellige vedvarende 

energiformer. Desuden har nogle af konkurrenterne også andre produkter, som ligger udenfor den 

vedvarende energi, f.eks. elektronik, telefoni, osv., hvilket skaber et bredere kendskab til deres 

virksomhed og dermed deres brand.  

 

På offshore-vinmøller er Vestas ikke så fremme i sin produktudvikling som f.eks. sine konkurrenter 

Simens og Repower. Dette er en svaghed for Vestas i det hurtig voksende offshore-marked. 

 

Muligheder: 

Med de højambitiøse miljøpolitiske beslutninger på det globale plan er der fastsat overordnede 

målsætninger om reducering af udledningen af CO2 og andre drivhusgasser. Disse målsætninger 

forpligter de enkelte lande til at reducere deres udledning af drivhusgasser. For at landene kan 

opfylde målsætningerne er det nødvendigt med en omstilling af energiforsyningen fra de fossile til 

de mere bæredygtige og vedvarende energikilder, hvilket skaber muligheder for 

vindmølleindustrien og dermed Vestas. 
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En anden mulighed for Vestas i forhold til konkurrenterne ser vi i national protektionisme, som 

findes i USA og Kina, hvor Vestas’ tilstedeværelse giver dem konkurrencemæssige fordele. Vestas 

konkurrenter begrænses derimod på grund af protektionismen. 

 

Stigende oliepriser medfører højere transportomkostninger, men samtidig skaber det stigende 

interesse og efterspørgsel af vedvarende energi. Derfor vurderer vi, at de høje priser på fossile 

brændstoffer er en mulighed på lang sigt. 

 

Valutarisikoen vurderer vi til at være neutrale, mens renteudviklingen både kan være en mulighed 

og en trussel. På kort sigt forventer vi ikke væsentlige rentestigninger og derfor vurderer vi det til at 

være en mulighed for Vestas på grund af stigende interesse for investeringer. På lang sigt forventer 

vi at renten vil stige og derfor vil vi ikke betragte det som en mulighed længere. 

 

Der er potentiale inden for den teknologiske udvikling af energilagring. Lykkes denne udvikling vil 

den gøre vedvarende energi meget mere attraktivt og efterspurt. Dette ser vi som en mulighed for 

den vedvarende industri og dermed Vestas. 

 

Vi ser den globale demografiske og industrielle vækst og dertilhørende stigning i energiforbrug og 

efterspørgsel på vedvarende energi som en potential mulighed for vindindustrien og dermed Vestas. 

 

Endelig vil vi nævne finanskrisen både som en mulighed og en trussel for Vestas. Mulighed på lidt 

længere sigt, hvis finanskrisen og de dårlige økonomier fortsætter lidt endnu. Idet vi vurderer, at en 

del af de små og kapitalsvage vindmølleproducenter vil bukke under af økonomiske årsager. 

Dermed kan Vestas forøge sin markedsandel. Det medfører også bedre prisvilkår og indtjening for 

Vestas og andre tilbageværende producenter.      

 

Trusler: 

De forskellige støtteordninger til vindmølleindustrien i de forskellige lande har hidtil været med til 

at øge interessen for investeringer i vindmølleindustrien. Konsekvenserne af finanskrisen på kort 

sigt er årsagen til bl.a. de dårlige statsbudgetter, der har medført nedskæringer i støtteordninger. 

F.eks. i USA udløber PTC-ordningen med udgangen af 2012, og der er nu tvivl om forlængelse af 

ordningen. Vestas forventer 80 % nedgang i omsætningen og fyring af ca. 1300 medarbejder i USA, 
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hvis ikke ordningen forlænges. Derfor er bortfald/nedskæringer i støtteordninger en reel trussel mod 

Vestas på kort sigt. 

På lang sigt ser vi den teknologiske udvikling indenfor de substituerende produkter indenfor 

vedvarende energi som en reel trussel mod Vestas. Vi vurderer, at solenergien har den største 

potentiale og er derfor den største trussel.  

 

Endelig ser vi den stigende rivalisering indenfor industrien som en trussel mod Vestas, især med de 

kinesiske konkurrenters iver efter vækst. Opsummering af SWOT-analysen ses forneden. 

Styrker (S) 

 - Global aktør 

 - Forskning og Knowhow 

 - Værdifulde patenter 

 - Teknologisk innovation 

Svagheder (W) 

 - Overkapacitet på kortsigt 

 - Høje produktionsomkostninger 

 -Kun ét overordnet forretningsområde 

(Vindmøller) 

 - Offshore vindmøller 

Muligheder (O) 

 - Miljøpolitiske beslutninger og målsætninger  

 - Europæiske klimaplaner 

 - National protektionisme 

 - Nuværende lavrenteniveau på kort sigt 

 - Stigende priser på fossile brændstoffer 

 - Teknologisk udvikling indenfor energilagring 

 - Væksten i Asien 

 - Globalt stigende energiforbrug 

 - Finanskriseeffekten (på lang sigt) 

Trusler (T) 

 - Økonomiske støtteordninger 

 - Finanskrise (på kort sigt) 

 - Teknologisk udvikling inden for alternativ 

vedvarende energi (især solenergien) 

 - Skærpet konkurrence  
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Regnskabsanalyse generelt  

Regnskaber indeholder mange informationer om virksomheden, og er opdelt i forskellige finansielle 

opgørelser. De finansielle opgørelser giver et øjebliksbillede af virksomhedens tilstand, og giver 

mulighed for at udlede virksomhedens fundamentale værdi. Det er ikke altid lige til at finde 

informationerne direkte i opgørelserne. Derfor er det vigtigt for analysearbejdet at kende indholdet 

og strukturen i opgørelserne og at kunne finde frem til de vigtige og relevante informationer. 

Regnskabsanalysen gå kort sagt ud på at udlede informationerne fra de finansielle opgørelser på en 

struktureret måde, for at give et skarpere billede af virksomhedens tilstand.  For at kunne udlede og 

strukturere de vigtige informationer er det nødvendigt at reformulere de finansielle opgørelser. 

Reformulering af opgørelserne går ud på en korrekt klassificering af posterne i regnskabet, hvilken 

vil føre frem til en korrekt værdiansættelse. I de følgende vil vi se på reformuleringen af 

egenkapitalopgørelsen, balancen og resultatopgørelsen. 

Reformulering af egenkapitalopgørelsen  

Udviklingen af egenkapitalen fra primo til ultimo i regnskabsåret vises i den officielle 

egenkapitalopgørelse. Udviklingen beskrives ved totalindkomst plus kapitalindskud fra 

aktieudstedelse minus dividende eller aktietilbagekøb. Egenkapitalopgørelsen opsummerer 

transaktioner og posteringer, der påvirker aktionærernes egenkapital.  I forbindelse med 

værdiansættelsen er det vigtigt, at det regnskabsmæssige overskud er opgjort på totalindkomstbasis. 

Det er vigtigt at bemærke, at reformulering af egenkapitalopgørelsen vedrører kun egenkapitalen for 

moderselskabets aktionærer. Ved reformulering af egenkapitalopgørelsen skal totalindkomsten 

adskilles fra transaktioner med ejerne. Desuden skal postering af indtægter og omkostninger, samt 

gevinster og tab uden om resultatopgørelsen, den såkaldte, Dirty Surplus Accounting identificeres. 

Totalindkomsten indeholder ændringen i egenkapitalen fra over- og underskudsskabende 

aktiviteter. Totalindkomsten består af to komponenter. Den ene er det rapporterede nettooverskud til 

moderselskabets aktionærer i resultatopgørelsen, og den anden er totalindkomst rapporteret udenom 

resultatopgørelsen.  

Transaktioner med ejerne opgøres som nettotilgangen til egenkapitalen. Dvs. kapitalindskud fra 

aktieudstedelse minus aktietilbagekøb og evt. udbetalt dividende.   
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Reformulering af opgørelsen fører frem til identificering og korrekt klassificering af posterne i 

regnskabet, og giver det overordnede mål for rentabiliteten, nemlig egenkapitalforrentningen 

(ROE). Den reformulerede egenkapital opgørelse ses i bilag 1. 

Reformulering af balancen generelt  

På samme måde som med egenkapitalopgørelsen kræver værdiansættelsen også reformulering af 

balancen og resultatopgørelsen. Reformuleringen har til formål at identificere kilderne til 

rentabilitet og vækst, og dermed danne grundlag for budgettering og værdiansættelse. 

Identificeringen af kilderne sker gennem nøgletalsanalyse og et godt kendskab til virksomheden. 

Ved reformuleringen skelnes der mellem driftsaktiviteter (DA) og finansielle aktiviteter (FA). 

Driftsaktiviteterne identificerer hvordan virksomheden tjener sit overskud. Reformulering af 

opgørelserne med inddragelse af oplysninger fra noter og regnskabsberetninger beskriver 

virksomhedens aktiviteter grundigere end de officielle opgørelser.  

Den officielle balance indeholder de lang- og kortfristede aktiver og forpligtelser, men ved 

reformulering af balancen skelnes der mellem driftsaktiver og finansielle aktiver, samt mellem 

driftsforpligtelser og finansielle forpligtelser. For at kunne måle den kapital, der investeret i 

kernedriftsaktiviteten kan reformuleringen opgøres efter kerne nettodriftsaktiver (kerne NDA) og i 

ikke – kernedriftsaktiver (IKDA). Den reformulerede balance ses i bilag 2. 

Reformulering af resultatopgørelsen  

Virksomhedens overskud skabes af netto driftsaktiver og netto finansielle aktiver og opgøres i 

resultatopgørelsen. Ved reformulering af resultatopgørelsen fordeles posterne mellem drift og 

finansiering, og opgøres på totalindkomstbasis.  Reformuleringen inkluderer også de ikke-

resultatførte (dirty-surplus-) poster fra egenkapitalopgørelsen. Ved reformuleringen skal 

overskudskomponenterne, driftsoverskud og netto driftsomkostninger og evt. dirty surplus-poster 

identificeres. For at kunne foretage en lønsomhedsanalyse, opdeles driftsoverskuddet yderligere i 

driftsoverskud fra salg og andet driftsoverskud. Herefter indregnes skatten i begge 

overskudskomponenter for at vise dem efter skat. Den reformulerede resultatopgørelse ses i bilag 3.  
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Driftsoverskud (efter skat)
NDA

-3,02% 9,09% 10,33%
-2,31% 12,83% 8,35%
-0,71% -3,74% 1,98%

ROIC    = 2011 2010 2009

ROIC
ROICsalg

ROICandet

Nøgletalsanalyse  

Rentabilitetsanalysen  

Efter reformuleringen af de enkelte opgørelser går vi i gang med nøgletalsanalysen. Analysen består 

af en rentabilitetsanalyse og en vækstanalyse. Rentabilitetsanalysen danner et billede af hvor 

virksomheden er nu og afdækker hvad der driver den nuværende rentabilitet. For at kunne 

budgettere, er vi nødt til at finde ud af hvad der driver ROE (Return On Equity) og dermed 

rentabiliteten på ejernes investering. Vi vil derfor starte med at dekomponere ROE og finde frem til 

de underliggende drivere. Analysen vil blive foretaget ud fra DuPont-modellens forskellige 

niveauer, hvilket fremgår af figur 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud fra DuPont-modellen ses det at ROE består af ROIC (Return On Invested Capital) og Finansiel 

Gearing, dvs. ROE bliver både påvirket af den driftsmæssige aktivitet og den finansielle aktivitet. 

Vi vil starte med at se på ROIC og dens underliggende drivere. I tabel 1 ses afkastet på netto 

driftsaktiver/investeret kapital for Vestas. 

 

 

 

 

 

Som vi kan se har afkastet på netto driftsaktiver været på omkring 9-10 % i årene 2009 og 2010, 

men i 2011 er der tale om et negativt afkast på -3,02 %. For at kunne forklare udviklingen i afkastet 

er vi nødt til at se på overskudsgraden (OG) og aktivernes omsætningshastighed (AOH) da det er 

disse to komponenter som skaber afkastet på netto driftsaktiverne. 

Figur 7 DuPont-modellen 

Tabel 1 ROIC (Return On Invested Capital) 
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OMS
NDA

1,81       2,41       2,65       
0,55       0,41       0,38       

AOH
1/AOH

AOH      = 2011 2010 2009

Driftsoverskud(efter skat) 
Nettoomsætning

-1,67% 3,77% 3,90%
-1,28% 5,32% 3,15%
-0,39% -1,55% 0,75%

OGsalg

OGandet

OG

OG      = 2011 2010 2009

 

OG er den procentvise andel af salget, som leder til overskud. Her har vi har igen valgt at splitte 

overskudsgraden i det, der kommer fra salg og det, der kommer fra andet end salg. I tabel 2 ses 

udviklingen i OG. 

 

 

 

 

 

Udviklingen i OG er positiv i 2009 og 2010, mens den er negativ i 2011. Stigningen i OGsalg fra 

2009 til 2010 kan forklares ved, at Vestas har været god til at generere omsætning ved at holde 

driftsomkostningerne nede. OGandet falder fra 2009 til 2010 fordi Særlige poster i 2010 er ret stor og 

den indeholder bl.a. nedskrivninger på aktiver og varebeholdning, samt særlige 

personaleomkostninger. I 2011 ser det generelt dårligt ud, omsætningen er faldet med 16 % fra året 

før, mens driftsomkostningerne kun er faldet med ca. 9 %. Dette siger noget om, at Vestas ikke har 

været gode til at holde omkostningerne nede mens omsætningen har været faldende.  

 

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) måler salg pr. krone investeret i netto driftsaktiver og i 

tabel 3 kan vi se AOH for Vestas. 

 

 

 

 

 

Aktivernes omsætningshastighed er nogenlunde på samme niveau i 2009 og 2010, mens den i 2011 

falder til 1,81. I alle årene har den været over 1, hvilket medfører et positivt afkast på netto 

driftsaktiverne. Hvis vi ser på udviklingen fra 2009 til 2011 så er AOH faldet med 0,84. Dette 

betyder, at Vestas’ salg pr. investeret kapitalkrone er faldet. Faldet kan forklares ved, at 

omsætningen er faldet fra 2010 til 2011, mens Netto driftsaktiverne er steget i samme periode. 

1/AOH viser os hvor stor kapitalbindingen er. Som det fremgår af tabellen, er kapitalbindingen også 

steget betydeligt fra 2009 til 2011. I tabel 4 vises den samlede oversigt over ROIC, OG og AOH. 

 

Tabel 2 OG (Overskudsgrad) 

Tabel 3 AOH (Aktivernes omsætningshastighed) 
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-3,02% 9,09% 10,33%
-1,67% 3,77% 3,90%

1,81       2,41       2,65       

ROIC
OG
AOH

ROIC = OG x AOH 2011 2010 2009

-6,31% 5,86% 11,08%

ROE=ROIC+(FGEAR x (ROIC - r) 2011 2010 2009

ROE

 

 

 

 

 

Tabel 4 giver et overblik over ændringerne i det enkelte nøgletal, samt deres påvirkning på RIOC. 

Vi ser bl.a. at faldet i ROIC fra 2010 til 2011 skyldes stort fald i OG og i AOH. I 2011 kom Vestas 

ud med et stort negativt resultat som har påvirket nøgletallene i negativ retning. 

 

Nu har vi set på hvordan ROIC bliver påvirket af dens underliggende drivere, men som nævnt før, 

bliver ROE også påvirket af finansielle aktiviteter. Den finansielle aktivitet består af finansiel 

gearing (FGEAR), som er graden hvormed netto driftsaktiver er finansieret med EK, og SPREAD 

som er forskellen mellem ROIC og låneomkostningerne, r.  

 

I Vestas er netto driftsaktiverne både finansieret via egenkapital og finansielle forpligtelser. 

Finansiel gearing kan påvirke ROE i begge retninger. I og med den måler forholdet mellem 

finansieringen af netto driftsaktiverne, kan den geare ROIC både op og ned. Udregningerne af den 

finansielle gering, SPREAD mv. kan ses i bilag 4. 

 

 

 
 

Vi har nu analyseret hvad der kan påvirke ROE og i tabel 5 ser vi udviklingen af ROE. Som det kan 

ses falder ROE i perioden 2009 til 2011, især i 2011 hvor den falder med hele 12,2 % i forhold til 

2010 og ender med en negativ egenkapitalforrentning på -6,31 %.  

Tabel 4 ROIC (Return On Invested Capital) 

Tabel 5 ROE (Return On Equity) 
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Trendanalyse  

For at kunne se udviklingen i de forskellige regnskabsposter i perioden fra 2009 til 2011 har vi 

udarbejdet en trendanalyse med udgangspunkt i den reformulerede resultatopgørelse og balance, 

hvor år 2009 er valgt som basisår. Indekset i de enkelte poster relateres til basisåret og indikerer om 

posten har bidraget positivt eller negativt til væksten, mens udviklingen fra år- til- år indikerer 

hvilken periode har bidrag bidraget mest til væksten.     

Trendanalysen for resultatopgørelsen er vist i bilag 5. Det fremgår fra analysen, at 

nettoomsætningen i 2010 er steget med 36 % i forhold til basisåret 2009.  I 2011 har stigningen kun 

været på 15 % i forhold til basisår. Altså et fald fra 2010 til 2011. Procentuelt er 

produktionsomkostningerne i 2011 steget mere end nettoomsætningen, hvilket indikerer lavere 

produktpriser, og dermed et fald i bruttoresultat på 13 % i 2011. 

Forsknings- og udviklingsomkostningerne er steget kraftigt i 2010 med 63 % og i 2011 med 121 %. 

Denne udvikling indikerer kraftige investeringer på området, hvilken vil give Vestas en 

konkurrencemæssig fordel på sigt.  

Driftsoverskuddet fra salg efter skat har været rigtig højt i 2010 med en stigning på 129 %, mens 

overskuddet er faldet kraftigt med 147 % i 2011. Det samlede driftsoverskud efter skat er faldet 

med hele 149 % i 2011.  

De netto finansielle omkostninger har været stigende i 2010 med 50 % og i 2011 med 96 %, hvilke 

har resulteret i en stigning i totalindkomsten på 27 % i 2010, men i et kraftigt fald på 204 % i 2011. 

Trendanalysen for balancen er vist i bilag 6. Det fremgår af analysen, at Vestas har haft et 

beskedent fald i deres kerne driftsaktiver på 2 % i 2011. Samtidig har de haft et fald i deres 

driftsforpligtelser på 17 %, hvilket har givet dem en stigning i netto driftsaktiver (NDA) på 22 %.  

På netto finansielle aktiver har der vært et fald på 31 % i 2010 og 23 % i 2011, samtidig er de 

finansielle gældsforpligtelser steget med 57 % i 2010 og med 62 % i 2011. Disse ændringer har 

resulteret i en stigning i egenkapitalen på 8 % i 2010 og i en beskeden stigning på kun 1 % i 2011.   
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2011 2010 2009

Core DO fra salg -90,50 354,00 154,00

Core andet DO 1,00 0,00 1,00

UP -8,00 -93,31 43,00

Samlet DO -97,50 260,69 198,00

Gennemsnitlig NDA (genms. for én periode) 3227,00 2869,00 1916,00

Core ROIC,salg -2,80% 12,34% 8,04%

Core ROIC, andet DO 0,03% 0,00% 0,05%

UP/NDAGennemsnit -0,25% -3,25% 2,24%

ROIC -3,02% 9,09% 10,33%

ROIC = ((core driftsoverskud fra salg/NDA)+(core andet driftsoverskud/NDA)+ (UP/NDA))

Vækstanalyse  

Under rentabilitetsanalysen fandt vi frem til det nuværende niveau af drivere bag ROE. Næste fase i 

nøgletalsanalysen er en vækstanalyse, der beskriver den fremtidige udvikling af ROE og 

egenkapitalen i budgetperioden. Grundlaget for den fremtidige udvikling er en analyse af den 

historiske og nuværende vækst i ROE og egenkapitalen, som vi vil se på i det følgende.  

Identificering 

Som udgangspunkt for vækstanalysen skal vi først identificere de overskudskomponenter, der også i 

fremtiden vil give mulighed for vækst i virksomheden. F.eks. kan gevinster ved salg af aktiver eller 

på valuta ikke forventes at gentage sig i fremtiden, derfor skal disse overskudskomponenter tages 

ud af overskuddet. Disse komponenter kaldes for usædvanlige poster eller transitoriske 

overskudskomponenter. Tilsvarende skal de overskudskomponenter, der sikrer virksomhedens 

langsigtede indtjeningsevne og kan skabe vækst, medregnes i overskuddet. Disse komponenter 

kaldes for vedvarende-, permanente, eller Core overskud. Permanente overskud danner altså 

grundlaget for vækst, og skal derfor udskilles fra de usædvanlige poster. Identificeringen af core 

driftsoverskud og usædvanlige poster for Vestas fremgår af bilag 7.  

Dekomponering 

Efter identificering af core overskud og de usædvanlige poster, dekomponerer vi ROIC i 

permanente og usædvanlige overskudskomponenter, for at finde frem til årsagen til rentabiliteten. 

 

Tabel 6 Dekomponering af ROIC i permanente og usædvanlige overskudskomponenter (tal i mio. EUR) 
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Som det fremgår af tabel 6, er afkastet på kernedriftsaktiviteten, Core ROIC,salg i alle årene den 

dominerende faktor i den samlede rentabilitet. Det næste er, at vi dekomponerer afkastet på 

kernedriftsaktiviteten, CoreROIC,salg i overskudsgrad, OGsalg og aktivernes omsætningshastighed, 

AOHsalg.  

2011 2010 2009

Core OGsalg = Core DOsalg /Netto omsætning -1,6% 5,1% 3,0%

AOH =Nettoomsætning / NDA,gennemsnit 1,81 2,41 2,65  
Tabel 7 Dekomponering af ROIC fra salg i OG og AOH 

Det fremgår af tabel 7, at core OGsalg og AOH er faldet i 2011, hvilket er årsagen til den faldende og 

endda negative rentabilitet fra salget på -2,8 %.  

Analyse af ændringer  

Her i det følgende vil vi se nærmere på bidraget fra de enkelte komponenter til den samlede 

ændring i henholdsvis ROIC, ROE og EK.  

2011 2010 2009

Core OGsalg -1,6% 5,1% 3,0%

∆ core OGsalg -6,7% 2,1%

AOH 1,808 2,412 2,651

∆AOH -0,603 -0,239

Core DOandet 1 0 1

NDAGennemsnit 3227 2869 1916

Core DOandet/NDAGennemsnit 0,031% 0,000% 0,052%

∆ (Core DOandet/NDAGennemsnit) 0,031% -0,052%

UP/NDAGennemsnit -0,25% -3,25% 2,24%

∆ (UP/NDAGennemsnit) 3,00% -5,50%

 ∆ROIC = -12,1% -1,2%

∆ROIC = (∆ core OG, salg x AOH t-1  )+ (∆ AOH x Core OG,salg) + ( ∆(core DO,andet/NDA gennemsnit )) + (∆(UP/NDA gennemsnit ))  
Tabel 8 Analyse af ændring i ROIC 

 

Det fremgår af tabel 8, hvordan ændringen i de forskellige drivere har bidraget til den samlede 

rentabilitet i 2011. Ændringen i core OGsalg med et fald på 6,7 % har bidraget med et fald i ROIC på 

16,1 % (6,7*2,412). Et beskedent fald i AOH på ca. 0,6 % har bidraget til en beskeden stigning i 

ROIC på ca. 0,9 % (-0,603*(-1,6)). Core DOandet har også bidraget til en meget beskeden stigning i 

ROIC på 0,031 %. Endelig har de usædvanlige poster bidraget til en stigning i ROIC på 3,00 %. 

Analysen her viser, at det store fald i den samlede ROIC skyldes først og fremmest faldet i core 

OGsalg på 6,7 %. Det samlede netto bidrag fra core ROIC er et fald på 15,11 % (-12,1 -3,0). Dette 
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2011 2010 2009

Nettoomsætning 5836 6920 5079

∆ Nettoomsætning -1.084    1.841                                -

1/AOH 0,553 0,415 0,377

∆1/AOH 0,138 0,037

NFF 545 579 -137

∆ NFF -34 716

∆ NFF,gennemsnit 341

∆EK Gennemsnit= 17

∆EK = (∆nettoomsætning  x 1/AOH t-1 ) + (∆ 1/AOH x nettoomsætning  ) - ∆NFF gennemsnit   - ∆MIN

betyder, at vi må basere vores fremtidige forventninger på en core ROIC på -15,11 %, altså uden det 

positive bidrag på 3,0 % fra de usædvanlige poster. 

2011 2010 2009

 ∆ROIC -12,1% -1,2%

FGEAR 0,21        0,21                                   -0,05         

∆FGEAR 0,00        0,26                                   

SPREAD -15,57% -15,35% -13,91%

∆SPRAED -0,22% -1,44%

∆ROE -12,2% -5,2%

∆ROEGennemsnit -8,7%

∆ROE før MIN = ∆ROIC + (∆SPREAD x FGEAR t-1 ) + (∆FGEAR x SPREAD )  
Tabel 9 Analyse af ændring i ROE før MIN 

 

Tabel 9 viser en analyse af ændringen i ROE i 2011. Der fremgår et fald i ROE på 12,2 % i 2011, 

hvilket først og fremmest skyldes faldet i ROIC, som igen har påvirket SPRAED i en negativ 

retning med et fald på 0,22 %. Med en finansiel gearing på 0,21 i 2010 giver produktet af 

∆SPREAD x FGEARt-1 et negativ bidrag til ROE på kun -0,05 %. Tilsvarende er der også kun et 

lille negativ bidrag fra produktet af ∆FGEAR x SPREAD på -0,02 %. Her ses, at det største negative 

bidrag til det samlede ROE kommer fra den negative ændring i ROIC på -12,1 %. 

Tabel 10 Analyse af vækst i egenkapitalen (tal i mio. EUR) 

 

Den bogførte Egenkapitalværdi (se bilag 1) er faldet med 178 mio. EUR fra 2010 til 2011, men fra 

2009 til 2010 var den steget med 212 mio. EUR. Tabel 10 viser den gennemsnitlig stigning på EK 

på 17 mio. EUR pr. år. Faldet i nettoomsætningen fra 6.920 mio. EUR i 2010 til 5.836 mio. EUR 

har haft stor indvirkning på reduceringen af egenkapitalen. Vestas’ massive investeringer i 

produktionsanlæg har også været med til at reducere egenkapitalen, idet investeringerne er delvis 

finansieret med egenkapitalen og delvis med låntagning, hvilket kan ses som kraftige stigninger i 

nettofinansielle forpligtelser i 2010 i forhold til året før. Det fremgår også, at aktivernes 

omsætningshastighed falder, hvilket skyldes den faldende omsætning i 2011. 
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9. Fase to - Budgettering  

Inden vi kaster os ud i budgetteringen, skal vi først fastlægge budgetperiodens længde, hvor det er 

muligt og det giver mening at udarbejde proforma-opgørelser.  

Budgetperiodens længde  

Budgetperioden tager udgangspunkt i de historiske regnskaber og starter med det indeværende 

regnskabsår 2012. Perioden slutter når væksten i salget, overskudsgraden, den samlede 

omsætningshastighed og den finansielgearing bliver konstant. Herefter starter den såkaldte 

terminalperiode med de konstante vækstrater. I fastlæggelsen af budgetperiodens længde skal der 

gøres en del overvejelser bl.a. omkring vækstudsigterne for hele industrien og virksomhedens 

konkurrencemæssige fordele.  

Som vi har vurderet det under den strategiske analyse, er vindmølleindustrien i sin 

konsolideringsfase og derfor kan vi forvente en moderat vækstudsigt for hele industrien. I den 

strategiske analyse har vi også vurderet Vestas’ markedsposition, knowhow, massive investeringer i 

produktionsanlæg og tilstedeværelse på de globale markeder, osv. til at give dem 

konkurrencemæssige fordele på mellemlang og lang sigt.  

På baggrund af disse vurderinger, samt betragtningerne omkring de forskellige nationale og 

internationale miljømålsætninger om reduktion i udledningen af drivhusgaser, stigende oliepriser 

forsyningssikkerhed, osv. som vi har været ind på før, er 15 år vores bedste bud på en 

budgetperiode, hvorefter vi vurderer at salgsvækstraten, overskudsgraden og aktivernes 

omsætningshastighed bliver konstant og følger væksten i den globale økonomi. 

Budgettering af kernedriftsaktiviteten  

Budgettering af salgsvæksten  

Den fremtidige salgsvækst for Vestas tager udgangspunkt i industriens og virksomhedens egne 

forventninger til salget. Disse forventninger afspejler sig i de generelle makroøkonomiske, politiske 

og markedsmæssige forhold i omverdenen. En af de afgørende årsager til det nuværende lave 

vækstniveau i industrien generelt, men især inden for vindindustrien, er finanskrisen. Krisen har 

bremset væksten i de senere år, men de generelle forventninger blandt økonomer og analytikere er, 

at der kommer gang i økonomien i 2012 med efterfølgende vækst i de kommende år. Et 
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forventningsscenarie lavet af Danske Bank i jan 2012, Global Scenarios,38 viser en forventning til 

væksten i den globale økonomi på ca. 4 % i 2012 og 2013. 

Da vindmølleindustrien er i konsolideringsfasen i sit livcyklus-forløb, vil der være relativ høj 

efterspørgsel af industrien, derfor forventes vækstraten for vindindustrien at være højere end for 

økonomien.  

En ny rapport39 udgivet af Global Wind Energy Council (GWEC) d.17. april. 2012 viser industriens 

forventninger til den gennemsnitlige vækstrate i de kommende fem år på ca. 8 %, hvilke er 

nedjusteret med 5 % i forhold til forventningerne for et år siden på grund af de dårlige globale 

økonomier og dermed markeder for vindindustrien.  

Et andet analyseinstitut, BTM Consult, som er førende inden for vindindustrien, har i sin World 

Marked Update 201140 angivet en forventning til den gennemsnitlige vækstrate for vindindustrien i 

de kommende fem år på 10 %.  

Endnu et analyseinstitut, MAKE Consulting spår en gennemsnitlig årlig vækst på 7 % i de 

kommende 5 år. 

Dvs. vindindustriens egen forventninger til de næste fem år, med finanskrisen og andre forhold 

taget i betragtningen, er en gennemsnitlig vækstrate på ca. 8 %.  En salgsvækstrate på 10 % er lidt 

lavere end hvad Vestas selv forventer og har meldt ud i sin årsrapport 2011. I 2011 havde Vestas en 

omsætning på 5836 mio. EUR og en negativ vækst på 16 % i forhold til året før, men deres 

forventninger til omsætningen i 2012 er på 6500-8000 mio. EUR, svarende til en positiv vækst 

mellem 11 % og 37 % i forhold til året før. Vestas selv har en meget forsigtig forventning til deres 

gennemsnitlige vækstrate for de kommende fem år på 3 % 41, hvilke vi vurderer som en meget 

konservativ udmelding. Dette er muligvis for at overraske markedet positiv senere, som kan have en 

positiv psykologisk effekt på aktiemarkedet.     

I 2012 vil vi, for at ikke være alt for optimistiske, holde os tættere på den nedre grænse af Vestas’ 

egne forventning til omsætningen i 2012. Derfor vurderer vi, at en positiv vækstrate på 10 % i 2012 

                                                
38 Dansk Bank, Global Scenarios, jan. 2012 
 http://www.danskebank.dk/da-dk/Erhverv/Documents/reports/GlobalScenarios_Jan2012.pdf 
39 Global Wind Energy Council, 17.apr.2012   
http://www.gwec.net/index.php?id=30&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=362&tx_ttnews[backPid]=4&cHash=6bf9606e34 
40 NPINVESTOR hjemmeside, læst 17.apr.2012 , BTM Consult, World Marked Update 2011fra mar. 2012http://npinvestor.dk/nyheder/vind-btm-
consult-aktuel-med-world-market-update-2011-243109.aspx 
41 TV2’s hjemmeside,  (læst 17.apr. 2012) 
http://finans-dyn.tv2.dk/nyheder/article.php/id-49294411:vestas-meget-lav-v%C3%A6kst-indtil-2016.html 
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Terminal-
perioden

2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E

10% 3% 3% 5% 8% 12% 15% 15% 15% 15% 12% 12% 10% 8% 6% 4%

Budgetteret salgsvækstrate i pct.

vil være realistisk og alt andet lige opnåelig for Vestas. I 2013 og 2014 forventer vi en positiv, men 

noget lavere vækstrate på kun 3 %, bl.a. på grund en mulig nedgang i omsætningen i USA, hvis 

PTC-ordningen ikke forlænges med udgangen af 2012. På flere markeder er der generelle stop eller 

nedgang i støtteordningerne til el produktionen med vedvarende energier. F.eks. Indien42 har for 

nylig stoppet en afskrivningsordning til vindmølleprojekter. I Europa er der også noget usikkerhed 

omkring støtteordningerne.   

På lidt længere sigt med udgangspunkt i vores tidligere PEST-analyse vurderer vi, at den øgede 

fokus på vedvarende energi, befolkningsvæksten især i Asien og med deraf stigende energiforbrug, 

de stigende oliepriser, samt de nationale og internationale miljømålsætninger osv. vil forøge 

efterspørgslen efter vindmølleindustrien. Med de Europæiske 2020 miljømålsætninger om at 

reducere udledningen af CO2 og andre drivhusgaser ved at forøge anvendelsen af vedvarende 

energi, samt med politisk ønske om at forøge forsyningssikkerheden, forventer vi, at der vil komme 

svagt stigende vækstrater fra 3 % i 2014 til 15 % i 2018. Fra 2018 forventer vi en konstant 

vækstrate på 15 % hen i mod 2021, idet mange lande skal kunne overholde miljømålsætninger 

omkring 2020. Herefter forventer vi, at markedet når et mætningsniveau og efterspørgslen igen 

begynder at falde stille og rolig hen i mod terminalperioden i 2027, hvor vækstraten forventes at 

falde til et niveau på omkring 4 %, svarende til vækstraten i den globale økonomi. Væksten i 

terminalperioden forventes at være konstant på ca. 4 %, og må ikke være højere end væksten i den 

globale økonomi. Tabel 11 viser de forventede vækstrater i budgetperioden.  

Tabel 11 Budgettering af salgsvækstrate 

 

Budgettering af core AOH  

De seneste 3 års udvikling i kerne AOH for Vestas ses i tabel 12.  Ud fra arbejdskapitalen kan vi 

konstatere, at Vestas generelt ikke bruger ret meget kapital for at skabe én salgskrone. 

Arbejdskapitalen bliver påvirket i den positive retning pga. forudbetalingerne fra kunderne, hvilke 

vi forventer også ske i fremtiden. I vores budgettering har vi valgt at tage udgangspunkt i 

                                                
42
  

www.penge.dk, (læst 17. apr. 2012) http://penge.dk/investering/nyheder/finans/vestasdir-indisk-vaekst-lider-paa-kort-sigt 
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2009 2010 2011

Bruttoavance 16,5% 17,0% 12,4%

Core Ogsalg før skat 4,8% 6,6% -0,9%

Terminal-

perioden

2012E 2013E 2014E2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E

1/kerne AOHarbejdskapital 0,05 0,05  0,05 0,05 0,05 0,05  0,05 0,05 0,05 0,05  0,05  0,05 0,05 0,05  0,05  0,05      

1/kerne AOHanlægskapital 0,45 0,45  0,45 0,45 0,45 0,45  0,45 0,45 0,45 0,45  0,45  0,45 0,45 0,45  0,45  0,45      

1/kerne AOH 0,50 0,50  0,50 0,50 0,50 0,50  0,50 0,50 0,50 0,50  0,50  0,50 0,50 0,50  0,50  0,50      

Budgettering af AOH

AOH 2009 2010 2011
Kerne AOH 2,12      2,08         1,88    
1/kerne AOHsamlet 0,47      0,48         0,53    

1/kerne AOHanlægskapital 0,41      0,38         0,55    
1/kerne AOHarbejdskapital 0,06 0,10         -0,01   

gennemsnittet for de sidste 3 år, hvorfor 1/AOH for arbejdskapitalen sættes til være konstant på 

0,05 da vi også forventer, at den vil følge omsætningen. 

 

 

  
 
 
 
 

Tabel 12 AOH Historiske tal 

 

Udviklingen i anlægskapitalen har ikke været positivt. Som det fremgår af tabel 12, er 

kapitalbindingen i perioden fra 2009 til 2011 steget med 0,14. Dette er sket i takt med, at 

omsætningshastigheden er faldet i perioden. Dette indikerer, at Vestas har bundet mere kapital pr. 

salgskrone. Her vil vi igen tage udgangspunkt i gennemsnittet for de sidste 3 år. Det giver et godt 

billede af fremtiden, da vi forventer mindre investeringer i forhold til 2011. Hvis Vestas skal bevare 

deres markedsposition, er de nødt til at investere i forskning, udvikling, samt produktionsanlæg. 

Derfor sætter vi 1/kerne AOH for anlægskapitalen til en konstantværdi på 0,45. Tabel 13 viser 

pengebindingerne for arbejdskapital og anlægskapital i budgetperioden. 

 

Tabel 13 Budgettering af AOH 

Budgettering af OGsalg før skat  

Budgettering af bruttoavance og OGsalg før skat kan være svært. Da vi ikke kan lave en mere 

detaljeret budgettering pga. manglende viden og indsigt i virksomhedens interne forhold, vil vi tage 

udgangspunkt i den historiske udvikling, og supplere den med vores forventninger til fremtiden. 

Tabel 14 viser den historiske udvikling i bruttoavancen og OGsalg før skat fra 2009 til 2011. 

 

 

 

 

 

Tabel 14 Bruttoavance og OG, historiske tal 
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Terminal-

perioden
2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E

Core bruttoavance pct. 13% 14% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Core OGsalg før skat i pct. 0,01 0,04 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Budgettering af bruttoavance og OGsalg før skat

Som nævnt før er Vestas i gang med en effektiviseringsrunde, hvilket har medført en del fyringer af 

medarbejdere pga. overkapacitet. Men vi forventer, at denne aktion først vil give fuldeffekt fra 

2014. Derfor forventer vi, at Vestas’ bruttoavance og OGsalg før skat starter på et lavt niveau 

svarende til 2011 niveauet og derefter stiger til henholdsvis 17 % og 7 % i 2014, hvorefter de holdes 

konstante. Tabel 15 viser denne udvikling.  

Tabel 15 Budgettering af Bruttoavance og OG 

 

Til budgetteringen af den effektive skatteprocent har vi valgt at sætte den til 28 %, da Vestas selv 

forventer det i fremtiden43. Proforma-budgettet i sin helhed ses i bilag 8 og 9. 

                                                
43 Årsrapporten 2011- www.vestas.com/da  
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10. Fase tre - Værdiansættelse 

Kapitalomkostninger   

For at kunne beregne virksomhedsværdien eller værdien af driften er vi nødt til at finde frem til 

diskonteringsfaktoren (rwacc). Dette gøres ved at se på virksomhedens gennemsnitlige 

kapitalomkostninger som både tager højde for ejernes og långivernes afkastkrav. Den generelle 

formel af vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger efter selskabsskat, kan udtrykkes som44: 

 

 

 

Hvor VE, VNDA og VNFF er henholdsvis markedsværdien af egenkapital, virksomhed og netto 

finansielle forpligtelser. I modellen indgår også to andre parametre, re og rg, her er der tale om 

ejernes afkastkrav (re) og finansielle omkostninger efter skat (rg) også kendt som lånegivernes 

afkastkrav. Ved at beregne de enkelte led i formlen kommer vi frem til rwacc. 

 

Markedsværdien af egenkapitalen findes ved at gange antal-aktier med aktiekursen. I årsrapport 

2011, er antal-aktier oplyst til 203.704.103 stk. og aktiekursen til 8,3 EUR pr. 31.12.2011. Det giver 

en markedsværdi af egenkapitalen på 1.691 mio. EUR. Markedsværdien af NDA og NFF er sat til 

den bogførte værdi i regnskabet, da vi ikke har et bedre bud på det. 

 

Til beregning af ejernes afkastkrav re, har vi benyttet os af følgende formel45: 

 

Hvor:  

 

Vi vil starte med at se på rf , som er den risikofrie rente. Vi har valgt at tage renten for en ti-årig 

statsobligation som estimat for den risikofrie rente. Denne rentesats har vi fundet på 

nationalbankens hjemmeside, hvor den var sat til 2,45 % 46 pr. 26-04-2012. 

 

Risikopræmien, β kan fastsættes på mange måder. Den kan f.eks. estimeres ud fra den historiske 

samvariation mellem Vestas-aktiens afkast og afkastet på aktiemarkedet (OMX C20). Her anvender 

                                                
44 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 54 
45 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 51 
46 http://nationalbanken.statistikbank.dk/nbf/98227 
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Bureauer Betaværdi
Proinvestor 1,42
Reuters 1,25
If.com 1,25
Gennemsnit 1,31

man en regressionsmodel med aktiens afkast som den afhængige variabel og afkastet på 

aktiemarkedet som den uafhængige variabel. Men problemet med denne model er at den tager 

udgangspunkt i historiske tal, og den er ikke nødvendigvis et godt estimat for fremtidige forløb. 

Derfor har vi valgt at se på andre aktieanalyser for Vestas fortaget af uafhængige analysebureauer47. 

Tabel 16 viser analysebureauers estimater for β-værdien.  

 
 
 
 
 

 

 

Der ses ikke stor variation mellem estimaterne. Gennemsnittet giver en β-værdi på 1,31. Når 

værdien vurderes til at være større end 1, er der tale om en investering med større risiko end 

markedsporteføljen. Dette er i øvrigt i overensstemmelse med vores egne vurdering af Vestas-aktien 

som en højrisiko investering. De store udsving i aktiekursen og den globale udvikling på 

markederne har i det senere år skabt en del uro omkring Vestas, hvorfor vi kan med god grund sætte 

β-værdien til den beregnede gennemnit på 1,31, som efter vores vurdering vil være et godt estimat. 

 

Markedets risikopræmie ( ) er det tillæg, som investorerne vil have for at investere i 

aktien. Det er svært at vurdere hvad den skal sættes til. Der er ikke en korrekt metode til at beregne 

markedets risikopræmie. Derfor har vi prøvet os frem med forskellige værdier, og har valgt at sætte 

den til 5,5 %. Ved at sætte de fundne værdier ind i formlen, kan ejernes afkastkrav, re beregnes til at 

være på 9,66 %. 

 

Lånegivernes afkastkrav kan bestemmes af formlen48: . Den risikofrie rente 

(rf) er allerede bekendt, og selskabsskatteprocent (t) er sat til 25 %.  

 

Selskabsspecifikke risikotillæg (rs) kan bestemmes på flere forskellige måder, men vi har valgt at se 

på Vestas’ rating, og fastsætte risikotillægget herefter. På analysebureauet, Soliditets hjemmeside49  

ser vi, at Vestas har en rating på AAA, som er den højeste kreditværdighed en virksomhed kan få.  

                                                
47 http://www.proinvestor.com/aktier/Vestas+Wind+Systems/VWS.CO 
http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=VWS.CO  
http://markets.ft.com/Research/Markets/Tearsheets/Summary?s=VWS:CPH (læst d. 26.04.2012) 
48 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, side 56 
49 www.soliditet.dk Nordens største leverandør af kredit- og forretningsinformation (læst d. 26.04.2012) 

Tabel 16 Betaværdier 
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Netto Finansielle forpligtelser 545             0,24         0,24         5,59% rg

Kapitalandele i associerede virksomheder -4                -0,00        -0,00        6,95%
Pensionsforpligtelser -6                -0,00        -0,00        2,45%

Markedsværdi af egenkapital 1.691          0,76         0,76         9,66% re

Netto gæld og andre fordringer fratrukket 
ikke-driftsmæssige aktiver

2.226          1,00         1,00         8,68% rwacc

Aktuelle 

vægte

Forvented

e vægte

Efterskat 

afkastkrav
Nuværende Kapitalstruktur

(+) Bogført værdi af NDA 3.111           
(+) Nutidsværdi af RIDO t.o. m 2026 603              
(+) Nutidsværdi af terminalværdi 1.317           
(+) Markedsværdi af ikke driftsmæssige aktiver 10                
(=) Virksomhedsværdi 5.041           
(-) Markedsværdi af gæld (NFF) 545              
(=) Aktionærværdi 4.496           

Værdi pr. aktie ( antal aktier pr. 31. 12. 2011:  203.704.103) 22 EUR

Nationalbankens middel EUR kurs pr. 27.04.2012 7,44             
164              DKK

På baggrund af disse oplysninger har vi valgt at sætte selskabsspecifikke risikotillæg til 5 %. 

Tabel 17 viser Vestas’ nuværende kapitalstruktur, der anvendes til at beregne rwacc. Som det fremgår 

af tabellen, ender vi med at have en diskonteringsfaktor på (1,0868)t. 

 

 

 

 

 

Værdiansættelsen   

På baggrund af vores budgettering og proforma-opgørelser har vi fortaget en værdiansættelse af 

Vestas basseret på RIDO modellen (se bilag 10). Resultat er vist i tabel 18 forneden. 

 

Som tidligere beskrevet tager RIDO- modellen udgangspunkt i driftsaktivernes bogførte værdi ved 

værdiansættelsestidspunktet (NDA0). Her tillægges tilbagediskontering af residualindkomsten fra 

budget- og terminalperioden, samt markedsværdien af ikke driftsmæssige aktiver, hvorefter der 

fratrækkes den bogførte værdi af netto finansielle forpligtelser (NFF0), og dermed finder vi den 

ønskede aktionærværdi for Vestas til at være 4.496 mio. EUR. I Årsrapporten 2011 er antallet af 

Vestas’ aktier pr. 31. dec. 2011 angivet til 203.704.103 stk. Derfor kan vi beregne værdien pr. aktie 

til at være 22 EUR. Med en middel-EUR-kursværdi fra nationalbanken pr. 27.04.2012 på 7,4385 får 

vi en aktiekurs på 164 DKK.  

 

 

 

 
 
 

 
Tabel 18 Værdiansættelse baseret på RIDO-modellen 

 

Tabel 17 Kapitalstruktur 
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Figur 8 viser udviklingen i Vestas’ markedsværdi i sidste tre måneder før 27.04.2012. I de sidste tre 

måneder har markedsværdien pr. aktie svinget mellem 50 og 60 DKK, dog med et enkelt spidspunkt 

oppe på 75 DKK, men ellers med et gennemsnitsniveau omkring 55 DKK. Sammenholder vi dette 

niveau af markedsværdien med vores estimerede aktieværdi på 164 DKK, kan vi konstatere, at 

Vestas-aktien er stærkt undervurderet af markedet.   

 

 

 

 

 

 

            
 
   
 

Figur 8 Vestas-aktien pr. 27.04.2012 
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Følsomhedsanalyse  

Med udgangspunkt i vores værdiansættelse vil vi her se på modellens følsomhed overfor de 

vigtigste parametre, salgsvækstraten og bruttoavancen. Dette gøres ved at ændre parametrene en ad 

gangen og se den procentuelle ændring på aktieværdien i forhold til den oprindelige. I figur 9 ser vi 

en afbildning af resultaterne for ændringen i aktieværdien som funktion af henholdsvis 

salgsvæksten og bruttoavancen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det fremgår af figuren, at aktieværdien bliver mere påvirket af ændringer i bruttoavancen end af 

salgsvæksten. Desuden kan vi se, at en negativ ændring i bruttoavancen med ca. 2.5 procentpoint og 

derover giver et fald i aktieværdien på over 100 %, hvilket ikke giver mening i praksis. Ydermere 

kan vi se, at negative ændringer i salgsvæksten kun giver mindre negative ændringer på 

aktieværdien. 

Ud fra vores følsomhedsanalyse kan vi konstatere at en negativ ændring på 2,5 procentpoint på 

bruttoavancen er et kritisk punkt for Vestas. Derfor skal Vestas være opmærksom på at have fokus 

på deres bruttoavance.    

 

Figur 9 Følsomhedsanalyse 
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Terminal-
perioden

2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E

10% 15% 17% 20% 22% 25% 30% 30% 30% 27% 25% 20% 15% 10% 7% 4%

Best-Csae salgsvækstrate i pct.

Scenarieanalyse  

Med udgangspunkt i vores tidligere vurdering af trusler og muligheder for Vestas under SWOT 

analysen, kan vi udtænke forskellige fremtidsscenarier for Vestas i budgetperioden, hvor 

mulighederne kan relateres til et Best Case scenarie og truslerne til en Worst Case scenarie.  

Under begge scenarier har vi valgt kun at ændre på salgsvækstraterne i budgetperioden, mens de 

andre parametre er uændrede.  

  

Best-Case Scenarie 

Med udgangspunkt i nogle af de muligheder vi ser for Vestas kan vi godt forestille os et scenarie, 

hvor der holdes meget skarpere fokus på de miljøpolitiske målsætninger og opfølgningen af disse på 

det internationale plan. Denne forudsætning kræver, at der ikke kommer nye politiske dagsordener, 

der tager fokus fra miljøpolitikken. Samtidige kunne man forestille sig kraftigere prisstigninger på 

olie og andre fossile brændsler forårsaget af stigende befolkningsvækst og energiforbrug. Samtidig 

kan vi forestille os at mange af de små konkurrenter bukker under og dermed giver en forøget 

markedsandel til Vestas.  Kombinationen af disse forhold kan i Best-Case-Scenariet øge 

efterspørgslen og dermed salgsvæksten for Vestas kraftigere end det vi oprindeliget forudsatte i 

vores budgettering.  Vores forventning er, at salgsvæksten er kraftigt stigende frem til 2018, hvor vi 

når et toppunkt på 30 % og holder den konstant frem til 2020. Herefter forventer vi, at væksten 

falder kraftigt og kommer ned på niveau med terminalperioden. Det nye salgsvækstbudget er vist i 

tabel 19.  

 

 

De nye vækstrater ændrer den estimerede aktiekurs fra 164 til 376 DKK. Sammenholder vi Best-

Case Scenariet med markedsværdien pr. d. 27.04.2012 på 51,35 DKK pr aktie, kan vi konstatere, at 

markedsværdien er meget stærkt undervurderet. Udregningerne til Best-Case scenarie find i bilag 

11. 

Tabel 19 Best-Case Salgsvækstrate 
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Terminal-
perioden

2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E

-1% -10% 0% 0% 2% 2% 3% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4%

Worst-Case salgsvækstrate i pct.

Worst-Case Scenarie 

Igen med udgangspunkt i nogle af de trusler vi ser for Vestas kan vi forestille os et Worst-Case 

Scenarie, hvor mange af de økonomiske støtteordninger på de vigtige Vestas markeder udløber og 

falder borte eller skæres kraftigt ned. Samtidig kan vi forestille os, at der kommer kraftigere vækst 

og teknologiskudvikling indenfor andre vedvarende energiformer. Disse forhold kan medføre 

generelt fald i efterspørgslen for vindmøller. Vores forventning er, at salgsvæksten er negativ i de 

første to år pga. PTC-ordningen. Derefter forventer vi en svagt stigende salgsvækst frem til 2019, 

hvor vi når et toppunkt på 5 % og holder den konstant frem til 2022. Herefter forventer vi, at 

væksten kommer ned på niveau med terminalperioden. Det nye salgsvækstbudget er vist i tabel 20. 

 

De nye vækstrater ændrer den estimerede aktiekurs fra 164 til 111 DKK. Sammenholder vi Worst-

Case Scenariet med markedsværdien pr. d. 27.04.2012 på 51,35 DKK pr. aktie, kan vi stadigvæk 

konstatere, at markedsværdien er meget undervurderet. Udregningerne til Worst-Case scenarie find 

i bilag 12. 

 

Tabel 20 Worst-Case Salgsvækstrate 
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Netto 
omsætning

overskud før 
ekstraordinær poster

Bogførtværdi 
af EK

Markedsværdi 
af EK P/S P/E P/B

Gamesa 3.033 131 1.692 794 0,26 6,04 0,47
Suzlon 2.560 51 979 462 0,18 9,10 0,47
Sinovel 1.242 65 1.656 3.759 3,03 57,87 2,27
Vestas 5.836 -38 2.576
Data fra w w w .Bloomberg.com

Gens. Multipel for 
sammenlignelige virksomheder Vestas beløb Værdi Vestas

Nettoomsætning 1,16 5.836 6.746
Overskud 24,34 -38 -925
Bogførtværdi 1,07 2.576 2.757
Gennemsnit af værdier 2.860

11. Prismultipelanalyse  
 
Vi vil i dette afsnit værdiansætte Vestas ved brug af prismultipelanalyse for at teste vores resultat 

fra RIDO modellen. Analysen er en simpel model, som hører til kæden af relative 

værdiansættelsesmodeller. Vi har valgt tre sammenlignelige virksomheder, Gamesa, Suzlon og 

Sinovel, som alle er inden for samme industri.  Vi vil under analysen se på Pris-over-salg (P/S), 

pris-over-nettooverskud (P/E), samt Pris-over-bogført værdi (P/B).  

Tabel 21viser de enkelte markedspriser (P) over værdiindikatorerne salg, overskud og EK. Som det 
kan ses i tabel 22, kan vi værdiansætte Vestas ud fra værdierne i tabel 21 ved at lave en 
gennemsnitsværdi. 

 

 
 
 

 

 

Ud fra prismultipelanalysen er egenkapitalværdien af Vestas estimeret til 2.860 mio. EUR. Denne 

værdi er 1.169 mio. EUR højere end markedsværdien d. 31.12.2012. Dette vil sige, at der igen er 

indikation af, at Vestas-aktien er undervurderet. Ud fra multipelanalysen kommer vi frem til en 

aktiekurs på 104,42 DKK, hvilken er et stykke under vores oprindelig-estimeret værdi. Hvis vi 

derimod sammenholder de 104,42 DKK med vores værdi fra Worst-Case analysen, er de stort set på 

samme niveau. Prismultipelmodellen har mange kritikpunkter, da den ikke er en dybtgående 

analyse. Et af de vigtigste kritikpunkter for multipelanalysen er, at den antager at markedet er 

korrekt i sin prisfastsættelse af de sammenlignelige virksomheder. Hvis dette er tilfældet, hvorfor 

skal vi så sætte spørgsmålstegn på markedsværdien af Vestas50? 

                                                
50 Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – En praktisk tilgang af Ole Sørensen – side 32 

Tabel 21 Prismultiple for virksomheder sammenlignelige med Vestas 

Tabel 22 Anvendelse af prismultiple på Vestas 
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12. Konklusion  

I denne afhandling skulle vi undersøge og finde egenkapitalværdien og beregne værdien pr. aktie ud 

fra en strategisk- og regnskabsmæssig analyse.  Derefter skulle vi sammenholde den med 

markedsværdien og vurdere om investering i Vestas-aktier er attraktivt for en privat investor.  

Til analysearbejdet har vi støttet os til vores teoribøger, Vestas’ årsrapporter, forskellige troværdige, 

neutrale og offentlig tilgængelige artikler fra tidsskrifter og hjemmesider, osv., som vi mener 

dækkede vores behov for data- og informationsmateriale til projektets formål. 

Strategisk analyse 

I den strategiske analyse kiggede vi på omverdenens, industriens og virksomhedens forhold. Vi 

brugte PEST-modellen til at analysere og vurdere de vigtigste forhold under hver af de fire 

makrofaktorer i omverden. Vi kunne konkludere at alle faktorer i PEST-modellen på nær de 

sociokulturelle havde store indflydelse på Vestas. De nationale og internationale politiske 

beslutninger og målsætninger inden for miljø- og klimaområdet er afgørende for væksten i Vestas. 

De forskellige økonomiske støtteordninger, stigende priser på olie og andre fossile brændsler, 

befolkningsvæksten og de stigende energiforbrug øger efterspørgslen for Vestas’ produkter. 

Forskning og teknologisk udvikling indenfor vindindustrien er også afgørende for væksten i Vestas.   

Til analysering af industrien brugte vi Porter’s Five Forces og kunne konkludere, at der er høje 

adgangsbarrierer og rivalisering i industrien, at kundernes forhandlingsstyrker er høje, og at der er 

en reel trussel fra substituerende produkter, især fra solindustrien.   

I den interne analyse har vi set på Vestas ressourcer og kernekompetencer og kunne konkludere 

at forskning, knowhow og erfaringer, samt produkt- og teknologiudvikling er Vestas’ 

kernekompetence områder og giver dem konkurrencemæssige fordele.  

Vi har anvendt Boston-modellen til en portefølje-analyse af Vestas’ forretningsområder, hvor vi 

har vurderet at deres offshore og service forretningsområder er i en vækstfase, mens onshore 

området har nået modningsfasen. Vi har desuden anvendt Porters konkurrencestrategi og 

vurderet, at Vestas har en differentieringsstrategi, hvor de udskiller sig fra konkurrenterne med 

deres erfaringer, knowhow, teknologi- og produktudvikling.   
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Ved anvendelsen af Anshoffs’ vækstmatrice har vi identificeret, at produktudvikling er Vestas’ 

primære vækststrategi, men samtidig har Vestas også noget markedsudvikling som sin 

vækststrategi. 

På baggrund af de ovenfor nævnte analyser har vi afsluttet hele den strategiske analyse med en 

SWOT-analyse, hvor vi har vurderet, at Vestas’ globale tilstedeværelse, forskning og knowhow, 

deres patentrettigheder, samt produkt- og teknologiudvikling er deres styrker. Vi har også vurderet, 

at den nuværende overkapacitet på kort sigt, samt at Vestas kun har et overordnet 

forretningsområde (kun vindmøller) er blandt Vestas’ svagheder.  Samtidig har vi vurderet, at de 

miljøpolitiske beslutninger og målsætninger, internationale klimaplaner, stigende priser på olie og 

andre fossile brændsler, stigende befolkningsvækst og energiforbrug er nogle af de muligheder, som 

begunstiger vækstmulighederne for Vestas. Endelig har vi peget på bortfald eller nedskæring i de 

økonomiske støtteordninger, innovation indenfor andre alternative energiformer (især solenergien), 

og skærpet konkurrence som nogle af de trusler, som kan give Vestas udfordringer i fremtiden.  

Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen har vi indledt med at reformulere de finansielle opgørelser fra årsrapporten 

2011, for at kunne udlede og strukturere de vigtige informationer til vores videre analysearbejde. 

Med udgangspunkt i de reformulerede opgørelser har vi lavet vores vækst og rentabilitetsanalyser, 

og har beregnet de vigtigste nøgletal, Egenkapitalforrentningen (ROE), Afkast på netto driftsaktiver 

(ROIC), Overskudsgraden (OG) og aktivernes omsætningshastighed (AOH). Vi har også set på de 

bagvedliggende drivere, der påvirker nøgletallene. Gennem analysen har vi konstateret et faldende 

ROE i perioden 2009 til 2011, især i 2011, hvor ROE falder med hele 12,2 % i forhold til 2010 og 

ender med en negativ ROE på - 6,31 %. Årsagen til den negativ ROE er det kraftige fald i ROIC på 

12,1 % fra 9,09 % i 2010 til -3,02 % i 2011. Gennem analysen har vi også fundet frem til at faldet i 

OG på 5,44 % fra 2010 til 2011 har haft stor påvirkning på ROIC, mens faldet i AOH på 0,6 % har 

kun påvirket ROIC ganske lidt. 

På baggrund af den historiske udvikling og en række forudsætninger og forventninger til fremtiden 

har vi opstillet en budgetperiode på 15 år. Budgetperioden har vi valgt ud fra overvejelser vi havde 

omkring Vestas’ konkurrencemæssige fordele på lang sigt og en medium vækstudsigt for 

industrien, som vi har vurderet til at være i konsolideringsfasen.  
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Værdiansættelse 

Efter udarbejdelsen af budgettet og af en proforma opgørelse, samt fastsættelsen af rwacc på 8,68 % 

har vi anvendt den indirekte residualindkomstmodel, RIDO til at værdiansætte Vestas. Vi har først 

beregnet virksomhedsværdien til at være 5.041 mio. EUR. Med fradrag for de netto finansielle 

forpligtelser på 545 mio. EUR finder vi frem til egenkapitalværdien på 4.496 mio. EUR. Ved 

værdiansættelsesdagen d. 27.04.2012 har Vestas 203.704.103 udstedte aktier. Det giver en 

aktieværdi på 22 EUR svarende til 164 DKK. Sammenholder vi denne værdi med markedsværdien 

pr 27.04.2012 på 51,31 DKK kan vi konstatere, at aktien er stærkt undervurderet af markedet. For at 

teste vores estimerede resultat, har vi lavet en multipelanalyse. Her finder vi en aktieværdi på 104 

DKK. 

Ud fra vores følsomhedsanalyse har vi konstateret at en negativ ændring på 2,5 procentpoint i 

bruttoavancen i forhold til det oprindelige budget er et kritisk punkt for Vestas. Derfor skal Vestas 

være opmærksom på og have fokus på deres bruttoavance.    

For at se på andre scenarier fik vi udarbejdet et Best-Case og et Worst-Case Scenarie med to 

forskellige forløb for vores salgsvækstrater over hele budgetperioden, mens vi holdt andre 

parametre uændret. 

 

I Best-Case Scenariet fik vi en aktieværdi på 376 DKK. I vores Worst-Case Scenarie kunne vi 

konstatere, at aktieværdien stadigvæk er langt over markedsværdien pr 27.04.2012 på de 51,35 

DKK. Derfor indikerer vores analyseresultater i denne afhandling et købssignal, hvorfor vi på den 

baggrund kan anbefale Vestas-aktien som en god investeringsaktie med et stort afkastpotentiale, 

med tilsvarende høj risiko selvfølgelig. Aktien kan dog ikke anbefales som en investering på kort 

sigt.  
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13. Perspektivering  
Efter offentliggørelsen af en dårlig og skuffende Q1 regnskab for 2012 d. 02. maj. har markedet vist 

en meget hurtig og negativ reaktion på resultaterne. Omsætningen var på 1.105 mio. EUR, lidt 

højere end i samme periode sidst år. Resultatet af primærdrift (EBIT) var på – 245 mio. EUR mod  

-69 i Q1-2011, og en resultat efter skat på -162 mio. EUR mod -85 i Q1-2011.  

 

Ser vi på produceret og afskibet, samt overleveret MW’er, er der faktisk stigninger på henholdsvis 

47 % og 28 % i forhold til samme periode i 2011.  

 

Det ser selvfølgelig ikke godt ud for Vestas lige for tiden, for umiddelbart efter offentliggørelsen af 

Q1-2012 faldt markedsværdien til ca. 1,2 mia. EUR svarende til et fald på ca.15 % i forhold til 

markedsværdien d. 27. 04. 2012. En markedsværdi på 1,2 mia. EUR svarer kun til ca. 27 % af vores 

oprindelig-estimeret egenkapitalværdi, og ca. 40 % af vores estimerede egenkapitalværdi under 

Worst-Case Scenariet.   

 

På trods af de dårlige resultater fra Q1-2012 har Vestas valgt at fastholde deres forventninger til 

hele 2012, på nær små opjusteringer af særlige omkostningsposter og garantihensættelser. Dette 

giver ikke anledning til justeringer i vores oprindelige budgetter. 

 

Den situation, som Vestas befinder sig i nu, vil måske åbne op for opkøbsmuligheder. Der har været 

flere rygter om opkøb af Vestas her på de sidste tre fire uger. Set fra en evt. opkøbers side, vil de 

resultater vi er kommet frem til gennem vores analysearbejde være relevante og interessante. Vores 

analyseresultater sammenholdt med markedsværdien efter Q1-2012 regnskabet indikerer store 

potentielle, som gør Vestas interessant for en køber. Vestas har den langsigtede potentiale i form af 

deres erfaringer, knowhow, den nødvendige teknologi, produktionsanlæg og markedsposition, som 

kombineret med den meget lave markedsværdi vil gøre Vestas en oplagt opkøbs kandidat.              
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15. Det enkelte studerendes bidrag til projektet 
1. Executive Summary (Ate fog Eddy) 
2. Forord (Atef og Eddy) 
3. Indledning (Atef og Eddy) 
4. Problemformulering (Atef og Eddy) 
5. Teori og metodevalg (Atef og Eddy) 
6. Afgrænsning (Atef og Eddy) 
7. Kilde kritik (Atef og Eddy) 
8. Fase et - Analysearbejde 

Præsentation af Vestas (Eddy) 
Strategisk analyse 

PEST 
  Politiske (Atef) 
  Økonomiske (Eddy) 
  Sociokulturelle (Eddy) 
  Teknologiske og Miljømæssige forhold (Atef)  
  Delkonklusion for PEST (Atef og Eddy) 
Porters Five Forces  
  Truslen fra nye konkurrenter, Adgangsbarrierer (Eddy) 
  Kundernes forhandlingsstyrke (Atef) 
  Leverandørernes forhandlingsstyrke (Atef) 
  Truslen fra substituerende produkter (Atef) 
  Den interne rivalisering i industrien (Eddy) 
  Delkonklusion for Porter’s Five Forces (Atef og Eddy) 
Interne analyser af ikke-finansielle værdidrivere (Atef) 
Porteføljeanalyse (Eddy) 
Konkurrencestrategier  
  Vision & Mission (Eddy) 
  Værdigrundlag (Eddy) 
  Porters konkurrencestrategier (Eddy) 
  Vækststrategier (Atef) 
SWOT-analyse (Atef og Eddy) 

Regnskabsanalyse generelt 
Reformulering af egenkapitalopgørelsen (Atef) 
Reformulering af balancen generelt (Eddy) 
Reformulering af resultatopgørelsen (Eddy) 

Nøgletalsanalyse 
Rentabilitetsanalysen (Eddy) 
Trendanalyse (Atef) 
Vækstanalyse (Atef) 

9. Fase to - Budgettering 
Budgetperiodens længde (Atef) 
Budgettering af kernedriftsaktiviteten 

Budgettering af salgsvæksten (Atef) 
Budgettering af core AOH (Eddy) 
Budgettering af OGsalg før skat (Eddy) 

10. Fase tre - Værdiansættelse 
Kapitalomkostninger (Eddy) 
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Scenarieanalyse 

Best-Case Scenarie (Atef og Eddy) 
Worst-Case Scenarie (Atef og Eddy) 

11. Prismultipelanalyse (Atef og Eddy) 
12. Konklusion (Atef og Eddy) 
13. Perspektivering (Atef og Eddy) 
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15. Bilag 
 
Bilag 1  Reformulering af egenkapital for Vestas, 2009-2011

(Alle beløb i mio. EUR)

2011 2010 2009

Bogført værdi Egenkapital primosaldo 2.754 2.542 1.587  
Transaktioner med ejerne:

(+) kapitalindskud (Kapitalforhøjelse) -        -        802   

(-) Omkostninger ved kapitalforhøjelse -        -        -10    

(-) Aktietilbagekøb (Køb af egne aktier) -17    -        -1      

(=) Netto kapitalindskud / Dividende -17    -17      -        -         791   791     
2.737  2.542  2.378   

Totalindkomst:

(+) Årets resultat  (fra resultatopgørelse) -166 156 125

Valutakursregulering vedrørende omregning til EUR 6 -4 2

Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder 18 42 13

Periodens dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter -24 10 -8

Værdireguleringer af afdækningsinstrumenter overført til 
resultatopgørelsen (produktionsomkostninger) -10 8 38

Skat af pengestrømsafdækning og anden totalindkomst 8 -6 -8

(+) Anden totalindkomst efter skat -2 50 37

(=) Årets totalindkomst -168 -168    206   206     162   162     

Aktiebaseret vederlæggelse 7        6        2         

Bogført værdi af egenkapital ultimosaldo 2.576 2.754 2.542  

Note:
Ultimosaldoen fremkommer ved 

Rapporteretsaldo 2.576  2.754  2.542   
Aktiebaseret vederlæggelse -7       -6       -2        

2.569  2.748  2.540    
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Bilag 2  Reformulering af Balancen for Vestas, 2009-2011

(Alle beløb i mio. EUR)

Kernedriftsaktiver 2011 2010 2009 2008

Goodwill 320 320 320 320

Færdiggjorte udviklingsprojekter 577 169 99 60

Software 90 88 73 62

Udviklingsprojekter under udførelse 256 457 320 202

Grunde og bygninger 1020 867 661 433

Produktionsanlæg og maskiner 387 304 230 159

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 326 248 216 167

Materielle aktiver under udførelse 165 285 354 271

Andre tilgodehavender 44 25 16 25

Udskudt skat 333 224 384 186

Varebeholdninger 2546 2735 3929 2867

Tilgodehavender fra salg 663 624 525 938

Entreprisekontrakter 147 40 16 123

Andre tilgodehavender 395 277 234 181

Selskabsskat 41 64 93 49

7310 6727 7470 6043

Driftsforpligtelser

Udskudt skat 12 6 121 9

Hensatte forpligtelser 145 139 137 122

Pensionsforpligtelser 8 10 10 10

Forudbetalinger fra kunder 1865 1546 2889 2677

Entreprisekontrakter 38 15 0 80

Leverandørgæld 1563 1120 1062 1030

Andre gældsforpligtelser 356 323 436 395

Hensatte forpligtelser 170 223 274 260

Selskabsskat 42 4199 24 3406 145 5074 42 4625

Kerne Netto Driftsaktiver 3111 3321 2396 1418

Ikke Kernedrifsaktiver (IKDA)

Kapitalandele i associerede virksomheder 4 4 1 1

Pensionsforpligtelser 6 10 8 12 8 9 8 9

Netto Driftsaktiver (NDA) 3121 3333 2405 1427

Netto Finansielle Aktiver

Værdipapirer 0 0 121

Likvide beholdninger 375 375 335 335 488 488 162 283

Finansielle gældsforpligtelser (langfristede) 914 910 339 14

Finansielle gældsforpligtelser (kortfristede) 6 920 4 914 12 351 109 123

Koncernegenkapital 2576 2754 2542 1587  
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Bilag 3  Reformulering af resultatopgørelse for Vestas, 2009-2011

(Alle beløb i mio. EUR)

2011 2010 2009

Nettoomsætning 5836 6.920       5079

Produktionsomkostninger -5111 -5.745      -4243

Bruttoresultat 725 1.175         836

Forsknings- og udviklingsomkostninger -203 -150        -92

Distributionsomkostninger -208 -206        -178

Administrationsomkostninger -352 -351        -315

Driftsoverskud fra salg (før skat) -38 468             251

Skat herpå

Rapporteret Skatteomkostning 13 82     79

Skattefordel på finansielle poster 24 36,5 18     100         12 91

Driftsoverskud fra salg (efter skat) -74,5 368             160

Nedskrivning af materielle aktiver -22 -158  0

Andel af resultat i associerede virksomheder 1 -    1

Valutakursregulering vedrørende omregning til EUR 6 -4     2

Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder 18 42     13

Periodens dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter -24 10     -8

Værdireguleringer af afdækningsinstrumenter overført til resultatopgørelsen 

(produktionsomkostninger) -10 8      38

Skat af pengestrømsafdækning og anden totalindkomst 8 -23 -6     -107        -8 38

Driftsoverskud efter skat -97,5 261             198

Netto finansielle omkostninger

Finansielle indtægter 26 22     14

Finansielle omkostninger -120 -94    -62

Skattefordel 24 18     12

Netto finansielle omkostninger efter skat -70,5 -54          -36

Totalindkomst for koncernen -168 207             162
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Bilag 4  Nøgletalsanalyse

(Alle beløb i mio. EUR) 2011 2010 2009 2008

NDA =Kerne NDA+IKDA 3.121   3.333   2.405   1.427 

NFF = FF - FA 545      579      -137     -160   

EK = NDA -NFF 2.576   2.754   2.542   1.587 

ROIC = DO (efter skat)/0,5 *(NDAt-1 + NDAt) -3,02% 9,09% 10,33%

ROICsalg -2,31% 12,83% 8,35%

ROICandet -0,71% -3,74% 1,98%

Kapitaliseringsgraden = NDA/EK 1,21     1,21     0,95     0,90   

Finansiel gearing (FGEAR) = NFF/EK 0,21     0,21     -0,05    -0,10  

Kapitaliseringsgrad - Finansiel gearing 1,00     1,00     1,00     1,00   

Netto Låneomkostninger, r = Netto 
Finansielle omk. (efter skat)/0,5*(NFF(t-
1)+NFF(t)) 12,54% 24,43% 24,24%

SPREAD =(ROIC - r) -15,57% -15,35% -13,91%

ROE=ROIC+(FGEAR x (ROIC - r/RONFA) -6,31% 5,86% 11,08%
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Bilag 5 Trendanalyse af resultatopgørelse for Vestas, 2009-2011

(Alle beløb i mio. EUR) Basisår = indeks 100

2011 2010 2009 2009

Mio. ERU

Nettoomsætning 114,9 136         100            5079

Produktionsomkostninger 120,5 135         100            -4243

Bruttoresultat 86,7 141         100            836

Forsknings- og udviklingsomkostninger 220,7 163         100            -92

Distributionsomkostninger 116,9 116         100            -178

Administrationsomkostninger 111,7 111         100            -315

Driftsoverskud fra salg (før skat) -15,1 186         100            251

Skat i alt 40,1 111         100            91

Driftsoverskud fra salg (efter skat) -46,6 229         100            160

Andet driftsoverskud i alt -60,5 -282        100            38

Driftsoverskud efter skat -49,2 131         100            198

Netto finansielle omkostninger efter skat 195,8 150         100            -36

Totalindkomst for koncernen -103,7 127         100            162  
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Bilag 6 Trendanalyse af balancen for Vestas, 2009-2011

(Alle beløb i mio. EUR) Basisår = indeks 100

2011 2010 2009 2009

Kernedriftsaktiver: mio. EUR

Goodwill 100,0 100,0 100 320

Færdiggjorte udviklingsprojekter 582,8 170,7 100 99

Software 123,3 120,5 100 73

Udviklingsprojekter under udførelse 80,0 142,8 100 320

Grunde og bygninger 154,3 131,2 100 661

Produktionsanlæg og maskiner 168,3 132,2 100 230

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 150,9 114,8 100 216

Materielle aktiver under udførelse 46,6 80,5 100 354

Andre tilgodehavender 275,0 156,3 100 16

Udskudt skat 86,7 58,3 100 384

Varebeholdninger 64,8 69,6 100 3929

Tilgodehavender fra salg 126,3 118,9 100 525

Entreprisekontrakter 918,8 250,0 100 16

Andre tilgodehavender 168,8 118,4 100 234

Selskabsskat 44,1 68,8 100 93

Kernedriftsaktiver i alt 97,9 90,1 100 7470

Driftsforpligtelser i alt 82,9 66,5 100 4638

Kerne Netto Driftsaktiver 122,4 128,7 100 2832

Ikke Kernedrifsaktiver i alt 111,1 133,3 100 9

Netto Driftsaktiver (NDA) 122,4 128,7 100 2841

Netto Finansielle Aktiver i alt 76,8 68,6 100 488

Finansielle gældsforpligtelser i alt 162,1 157,2 100 787

Koncernegenkapital 101,3 108,3 100 2542  
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Bilag 7 Vækstanalyse for Vestas, 2009-2011

(Alle beløb i mio. EUR)

2011 2010 2009

Core driftsoverskud

Core nettoomsætning 5836 6.920                        5079

Produktionsomkostninger -5111 -5.745                       -4243

Bruttoresultat 725 1.175                                836

Forsknings- og udviklingsomkostninger -203 -150                          -92

Distributionsomkostninger -208 -206                          -178

Administrationsomkostninger -352 -351                          -315

Driftsoverskud fra salg før korrektioner -38 468                                    251

Korrektioner for ikke permanente poster:

Andet omsætning (se note 3 i årsregnskabet) -16 -14 -6

Core driftsoverskud fra salg (før skat) -54 454 245

skat her af:

Rapporteret Skatteomkostning 13 82    79

Skattefordel på finansielle poster 24 18    12

Skat i alt 36,5 100                           91

Core driftsoverskud fra salg (efter skat) -90,5 354 154

Core andet driftsoverskud:

Andel af resultat i associerede virksomheder 1 0 1

Core andet driftsoverskud i alt 1 0 1

Permanent driftsoverskud efter skat -89,5 354 155

Usædvanlige poster

Andet omsætning (se note 3 i årsregnskabet) 16 14 6

Nedskrivning af materielle aktiver -22 -158 0

Valutakursregulering vedrørende omregning til EUR 6 -4     2

Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder 18 42    13

Periodens dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter -24 10    -8

Værdireguleringer af afdækningsinstrumenter overført til 

resultatopgørelsen (produktionsomkostninger) -10 8      38

Skat af pengestrømsafdækning og anden totalindkomst 8 -8 -6     -93                           -8 43

Samlet driftsoverskud -97,5 260,69 198

Netto finansielle omkostninger

Core finansielle indtægter 26 22    14

Core finansielle omkostninger -120 -94   -62

Skattefordel 24 18    12

Core netto finansielle omkostninger efter skat -70,5 -54                           -36

-168 207 162

Usædvanlige poster, netto 0 0 0

Skatteeffekt 0 0 0

Totalindkomst for koncernen -168 207 162  
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Bilag 8  Budgetter for Vestas
Terminal-

(Alle beløb i mio. EUR) Historiske perioden
2010 2011 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E 2022 E 2023 E 2024 E 2025 E 2026 E 2027 E

Resultatopgørelse 

Omsætning 6920 5836 6.420 6.612 6.811 7.151 7.723 8.650 9.947 11.440 13.155 15.129 16.944 18.978 20.875 22.545 23.898 24.854   
Salgsvækst 36% -16% 10% 3% 3% 5% 8% 12% 15% 15% 15% 15% 12% 12% 10% 8% 6% 4%

Core bruttoavance pct. 17% 12% 13% 14% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Core driftsomkostninger i % af salg 10% 13% 12% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Core OGsalg før skat i pct. 7% -1% 1% 4% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
Effektive skatteprocent 22% -68% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%

Core OGsalg efter skat i pct. 5,1% -1,6% 0,72% 2,88% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04%

Balance 

1/kerne AOHarbejdskapital 0,10   -0,01  0,05   0,05   0,05   0,05   0,05   0,05   0,05   0,05     0,05     0,05     0,05     0,05     0,05     0,05     0,05     0,05      

1/kerne AOHanlægskapital 0,38   0,55   0,45   0,45   0,45   0,45   0,45   0,45   0,45   0,45     0,45     0,45     0,45     0,45     0,45     0,45     0,45     0,45      
1/kerne AOH 0,48   0,53   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50     0,50     0,50     0,50     0,50     0,50     0,50     0,50     0,50       
 
 
Bilag 9 Proforma-opgørelser for Vestas

Terminal-
(Alle beløb i mio. EUR) Historiske perioden
Resultatopgørelse 2010 2011 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E 2022 E 2023 E 2024 E 2025 E 2026 E 2027 E

Nettoomsætning 6.920 5.836 6.420 6.612 6.811 7.151 7.723 8.650 9.947 11.440 13.155 15.129 16.944 18.978 20.875 22.545 23.898 24.854   
Core Produktionsomk. 5.745 5.111 5.585 5.686 5.653 5.935 6.410 7.179 8.256 9.495   10.919 12.557 14.064 15.751 17.327 18.713 19.835 20.629   
Core Bruttoresultat 1.175 725    835    926    1.158 1.216 1.313 1.470 1.691 1.945   2.236   2.572   2.881   3.226   3.549   3.833   4.063   4.225    

Core Andre Driftsomk. 721 779    770    661    681    715    772    865    995    1.144   1.316   1.513   1.694   1.898   2.088   2.255   2.390   2.485    
Core Driftsoverskud fra salg før skat 454 -54     64      264    477    501    541    605    696    801      921      1.059   1.186   1.328   1.461   1.578   1.673   1.740    
Samlet driftsoverskud efter skat 354 -90,5 46      190    343    360    389    436    501    577      663      762      854      956      1.052   1.136   1.204   1.253    

Balance

Nettoarbejdskapital 672    -71     321    331    341    358    386    432    497    572      658      756      847      949      1.044   1.127   1.195   1.243    
Langsigtet kerne NDA 2.649 3.182 2.889 2.975 3.065 3.218 3.475 3.892 4.476 5.148   5.920   6.808   7.625   8.540   9.394   10.145 10.754 11.184   
Kerne NDA 3.321 3.111 3.210 3.306 3.405 3.576 3.862 4.325 4.974 5.720   6.578   7.564   8.472   9.489   10.438 11.273 11.949 12.427   
Ikke Kerne Driftsaktiver 12      10      
NDA 3.333 3.121 
NFF 579    545    
Egenkapital 2.754 2.576  
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Bilag 10 Værdiansættelse Terminal-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 perioden

(Alle beløb i mio. EUR) 2011 A 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E 2022 E 2023 E 2024 E 2025 E 2026 E 2027 E

DO 46      190    343    360    389    436    501    577    663    762    854    956    1.052   1.136   1.204   1.253    
NDA 3.111 3.210 3.306 3.405 3.576 3.862 4.325 4.974 5.720 6.578 7.564 8.472 9.489 10.438 11.273 11.949 12.427   
ROIC 1,5% 5,9% 10,4% 10,6% 10,9% 11,3% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% 11,3% 11,3% 11,1% 10,9% 10,7% 10,5%
RIDO -224 -88 56 65 79 101 126 145 166 191 197 221 228 230 226 215
Diskonteringsfaktor 1,09 1,18 1,28 1,40 1,52 1,65 1,79 1,95 2,12 2,30 2,50 2,72 2,95 3,21 3,49

(1+rwacc)
t

Nutidsværdi af  RIDO -206 -75 44 46 52 61 70 74 79 83 79 81 77 72 65
Nutidsværdi af RIDO t.o. m 2026 603    
Terminalværdi (TV) 4.592    
Nutidsværdi af TV 1.317 
Nutidsværdi af kernedriftsaktivitet 5.031 
(+) Markedsværdi af ikke driftsmæssige aktiver 10      
Virksomhedsværdien 5.041 

(-) Netto finansielle forpligtelser 545    
(-) Minoriteter -     
Egenkapitalværdien 4.496 

Antal Aktier pr. 27.04.2012 (samme som pr. 31.dec. 2011)
Værdi pr. Vestas-aktie 22      EUR
Nationalbankens middel EUR kurs pr. 27.04.2012 7,44   
Værdi pr. Vestas-aktie 164    DKK

RIDO = DO-(r wacc x kerneNDA t-1)

Terminalværdi = ( RIDO terminal )/(r wacc -Salsvækst terminalperioden )

203.704.103   

Budgetperiode
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Bilag 11 Værdiansættelse Best-Case-scenarie Budgetperiode

(Alle beløb i mio. EUR) Terminal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 perioden

2011 A 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E 2022 E 2023 E 2024 E 2025 E 2026 E 2027 E

DO 46 213 435 522 637 797 1036 1346 1750 2223 2779 3334 3834 4218 4513 4694
NDA 3111 3210 3691 4319 5183 6323 7903 10274 13357 17364 22052 27565 33078 38040 41844 44773 46563
ROIC 1,5% 6,6% 11,8% 12,1% 12,3% 12,6% 13,1% 13,1% 13,1% 12,8% 12,6% 12,1% 11,6% 11,1% 10,8% 10,5%
RIDO -224 -66 115 147 187 248 349 454 590 715 864 941 962 915 880 806
Diskonteringsfaktor 1,09 1,18 1,28 1,40 1,52 1,65 1,79 1,95 2,12 2,30 2,50 2,72 2,95 3,21 3,49

(1+rwacc)
t

Nutidsværdi af  RIDO -206 -56 89 106 124 150 195 233 279 311 346 346 326 285 252
Nutidsværdi af RIDO t.o. m 2026 2781
Terminalværdi (TV) 17207
Nutidsværdi af TV 4935
Nutidsværdi af kernedriftsaktivitet 10826
(+) Markedsværdi af ikke driftsmæssige aktiver 10
Virksomhedsværdien 10836

(-) Netto finansielle forpligtelser 545
(-) Minoriteter 0
Egenkapitalværdien 10291

Antal Aktier 203.704.103  
Værdi pr. Vestas aktie 50,52            EUR
Nationalbankens middel EUR kurs pr. 27.04.2012 7,4385

376               DKK

RIDO = DO-(r wacc x kerneNDA t-1)

Terminalværdi = ( RIDO terminal)/(r wacc-Salsvækst terminalperioden)

 
 
 
 
Best-Case Budgetter for Vestas

Terminal-
Historiske perioden

2010 2011 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E 2022 E 2023 E 2024 E 2025 E 2026 E 2027 E

Resultatopgørelse 

Omsætning 6920 5836 6.420 7.383 8.638 10.365 12.645 15.807 20.549 26.713 34.727 44.104 55.130 66.156 76.079 83.687 89.545 93.127   
Salgsvækst 36% -16% 10% 15% 17% 20% 22% 25% 30% 30% 30% 27% 25% 20% 15% 10% 7% 4%
Oprindelig salgsvækst 10% 3% 3% 5% 8% 12% 15% 15% 15% 15% 12% 12% 10% 8% 6% 4%

Core bruttoavance pct. 17% 12% 13% 14% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Oprindelig Bruttoavance 13% 14% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Core driftsomkostninger i % af salg 10% 13% 12% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
opr. Core driftsomkostninger i % af salg 12% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Core OGsalg før skat i pct. 7% -1% 1% 4% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Effektive skatteprocent 22% -68% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Opr. Effektive skatteprocent 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%

Core OGsalg efter skat i pct. 5,1% -1,6% 0,72% 2,88% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04%

Balance 

1/kerne AOHarbejdskapital 0,10   -0,01  0,05   0,05   0,05   0,05     0,05     0,05     0,05     0,05     0,05     0,05     0,05     0,05     0,05     0,05     0,05     0,05      

1/kerne AOHanlægskapital 0,38   0,55   0,45   0,45   0,45   0,45     0,45     0,45     0,45     0,45     0,45     0,45     0,45     0,45     0,45     0,45     0,45     0,45      

1/kerne AOH 0,48   0,53   0,50   0,50   0,50   0,50     0,50     0,50     0,50     0,50     0,50     0,50     0,50     0,50     0,50     0,50     0,50     0,50       
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Bilag 12 Værdiansættelse Worst-Case-Scenarie
(Alle beløb i mio. EUR) Terminal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 perioden

2011 A 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E 2022 E 2023 E 2024 E 2025 E 2026 E 2027 E

DO 42 150 262 262 267 273 281 295 310 325 341 355 369 384 399 415
NDA 3111 2889 2600 2600 2600 2652 2705 2786 2925 3072 3225 3387 3522 3663 3809 3962 4120
ROIC 1,3% 5,2% 10,1% 10,1% 10,3% 10,3% 10,4% 10,6% 10,6% 10,6% 10,6% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5%
RIDO -229 -101 36 36 42 42 46 53 56 58 61 61 63 66 69 71
Diskonteringsfaktor 1,09 1,18 1,28 1,40 1,52 1,65 1,79 1,95 2,12 2,30 2,50 2,72 2,95 3,21 3,49
(1+rwacc)t

Nutidsværdi af  RIDO -210 -86 28 26 27 26 26 27 26 25 25 22 21 21 20
Nutidsværdi af RIDO t.o. m 2026 25
Terminalværdi (TV) 1523
Nutidsværdi af TV 437
Nutidsværdi af kernedriftsaktivitet 3572
(+) Markedsværdi af ikke driftsmæssige aktiver 10
Virksomhedsværdien 3582

(-) Netto finansielle forpligtelser 545
(-) Minoriteter 0
Egenkapitalværdien 3037

Antal Aktier 203.704.103        
Værdi pr. Vestas aktie 14,91                  EUR
Nationalbankens middel EUR kurs pr. 27.04.2012 7,4385

111                     DKK

RIDO = DO-(r wacc x kerneNDA t-1)

Terminalværdi = ( RIDO terminal)/(r wacc -Salsvækst terminalperioden)

Budgetperiode

 
 
 
 
 

5% Terminal-
Historiske perioden

2010 2011 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 2021 E 2022 E 2023 E 2024 E 2025 E 2026 E 2027 E

Resultatopgørelse 

Omsætning 6920 5836 5.778 5.200 5.200 5.200 5.304 5.410 5.572 5.851 6.143 6.451 6.773 7.044 7.326 7.619 7.924 8.241    
Salgsvækst 36% -16% -1% -10% 0% 0% 2% 2% 3% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4%
Oprindelig salgsvækst 10% 3% 3% 5% 8% 12% 15% 15% 15% 15% 12% 12% 10% 8% 6% 4%

Core bruttoavance pct. 17% 12% 13% 14% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Oprindelig Bruttoavance 13% 14% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Core driftsomkostninger i % af salg 10% 13% 12% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
opr. Core driftsomkostninger i % af salg 12% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Core OGsalg før skat i pct. 7% -1% 1% 4% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
Effektive skatteprocent 22% -68% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Opr. Effektive skatteprocent 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%

Core OGsalg efter skat i pct. 5,1% -1,6% 0,72% 2,88% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04% 5,04%

Balance 

1/kerne AOHarbejdskapital 0,10   -0,01  0,05   0,05   0,05   0,05   0,05   0,05   0,05   0,05   0,05   0,05   0,05   0,05   0,05   0,05   0,05   0,05      

1/kerne AOHanlægskapital 0,38   0,55   0,45   0,45   0,45   0,45   0,45   0,45   0,45   0,45   0,45   0,45   0,45   0,45   0,45   0,45   0,45   0,45      
1/kerne AOH 0,48   0,53   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50   0,50      

Worst-Case Budgetter for Vestas

 


