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1. Introduktion 

I dette kapitel vil de indledningsvise overvejelser der leder frem til problemstillingen og 

problemformuleringen blive behandlet. Herudover vil der blive gjort rede for afgrænsningen 

og metodemæssige overvejelser samt bevæggrunde for valg af modeller i opgaven. Til slut vil 

opgavens struktur blive behandlet. 

 

1.1. Indledning 

Vestas Wind Systems A/S, herefter Vestas, har i Danmark været synonym med 

bestræbelserne på at sikre energiforsyningen på lang sigt, ved at gøre vindenergi til en lige så 

almindelig energikilde som olie og gas (Vestas årsregnskab:2009:15). Det er sket i tider med 

stigende olie- og energipriser som har medført et stærkt politisk fokus på muligheden for 

anvendelsen af vedvarende energi. Samtidig har det været en virksomhed som danskerne har 

været stolte af har repræsenteret Danmark. Det skyldes i vid udstrækning det ærværdige 

formål virksomheden har, nemlig af skabe vedvarende energi. 

 

Vestas har indenfor de seneste 5 år set en bemærkelsesværdig vækst. Således er omsætningen 

steget med 85 % fra 3.583 mio. euro i 2005 til 6.636 mio. euro i 2009. Dette er dog det 

lyserøde billede da Vestas’s aktie i samme periode har oplevet betydelige udsving. Dette kan 

både skyldes nærværende finanskrise som kradser, men det kan lige så vel være investorernes 

 

FIGUR 1: UDVIKLING I AKTIEKURS FOR OMXC20 OG VESTAS I PERIODEN 2005 TIL MARTS 2010 
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Kilde: Egen tilvirkning pba. data fra www.nasdaqnordic.com 
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svingende tro på virksomhedens evne til at levere resultater på længere sigt (Morgenavisen 

Jyllands-Posten:2010-03-01:13). Figur 1 viser Vestas-aktiens og OMXC20-indeksets 

udvikling fra januar 2005 til marts 2010. Det ses her, at frem til midt 2008 har Vestas over- 

performet OMXC20-indekset, mens aktien efter midten af 2008 har oplevet et betydeligt fald. 

Et fald der langt overstiger indekset. Et indeks som Vestas selv er en del af.  

 

1.2. Problemformulering 

På baggrund af afsnit 1.1 ses det her relevant at bestemme værdien af Vestas. Dette for at 

sikre at både små og store investorer betaler den korrekte pris for aktien. På denne baggrund 

er nedenstående overordnede problemformulering opstillet.  

 
 
 
 
 

 

 

Besvarelsen af den overordnede problemformulering vil ske via en række underspørgsmål der 

sammen danner grundlag for besvarelse af den overordnede problemformuleringen.  

 

For at være i stand til at behandle de forhold i Vestas’s omgivelser som gør sig gældende, 

samt være i stand til at behandle de for Vestas vedkommende interne faktorer som må gøre 

sig gældende er det fundet nødvendigt at svare på følgende underspørgsmål;  

 

 

 

 

 

 

For at være i stand til at behandle den regnskabsmæssige udvikling i Vestas er det fundet 

nødvendigt at besvare følgende underspørgsmål; 

 

 

 

 
Hvad er værdien af Vestas Wind Systems A/S  

opgjort til værdien af aktierne per d. 2010-04-25? 

 

 
Hvilke makroforhold gør sig gældende for Vestas? 

Hvilke industrispecifikke forhold gør sig gældende for Vestas? 

Hvilke interne kompetencer besidder Vestas? 

 

 
Hvilken regnskabsmæssig udvikling 

har Vestas været igennem fra 2005 til 2009? 
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Ovenstående underspørgsmål gør det muligt at opstille de fremtidige forventninger til Vestas. 

På denne baggrund er nedenstående underspørgsmål opstillet; 

 

 

 

 

På baggrund af de opstillede underspørgsmål er det muligt at besvare den overordnede 

problemformulering, og dermed bestemme værdien af Vestas opgjort til værdien af aktierne 

per d. 2010-04-25. 

 

1.3. Afgrænsning 

Det fravælges at medtage informationer fremkommet efter d. 25. april 2010. Dermed 

fravælges det ligeledes at medtage informationer fra Vestas kvartalsregnskab som udkom 

ultimo april 2010. 

 

Det har grundet virksomhedens status som børsnoteret virksomhed ikke været muligt at opnå 

viden om interne forhold som kunne have relevans for nærværende opgave. Dermed er 

opgaven gennemført udelukkende på baggrund af offentligt tilgængelige informationer. 

 

Der ses ikke på CO2 kvoter og deres betydning. Det antages at betydningen af disse kvoter er 

medtaget i BTM’s materiale som behandler markedet fremtidige udvikling. At diskutere 

kvoterne yderligere er derfor ikke relevant. Dog er det vigtigt at have in mente at disse kvoter 

eksisterer og at de er designet til at nedbringe CO2 udledningen. Noget som må antages at 

have en positiv indvirkning på det marked som Vestas bevæger sig på. Fysiske begrænsninger 

i el-nettet anses ligeledes som indarbejdet i BTMs materiale. 

 

Der fokuseres ikke særskilt på offshore markedet vs. onshore markedet. Det registreres blot at 

Vestas besidder de fornødne kompetencer til at agere på offshore markedet såvel som onshore 

markedet, og dermed er i stand til at samle ”deres” andele af begge markeder op. Derfor anses 

disse to markeder her som værende ét og samme marked. 

 

 
Hvorledes kan et budget for Vestas se ud? 
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1.4. Modelvalg 

I dette afsnit vil det blive behandlet hvilke modeller og tilgangsvinkler der vil blive anvendt 

igennem opgaven. 

1.4.1. Strategisk analyse 
Til den strategiske del af analysen anvendes en række modeller som er listen nedenfor. 

 

• PEST -analyse 

• Porters Five Forces 

• Porters værdikædeanalyse 

• SWOT 

 

PEST og Porters Five Forces anvendes til at behandle det for virksomheden eksterne miljø. 

PEST strukturerer og behandler således de makroøkonomiske tendenser der har indflydelse på 

Vestas, mens Porters Five Forces fokuserer på at behandle konkurrenceintensiteten i den 

industri som Vestas bevæger sig indenfor. PEST og Porters Five Forces fokuserer dermed på 

de eksterne faktorer som har indflydelse på værdiansættelsen af Vestas. Til at belyse de 

interne forhold for Vestas anvendes Porters værdikædeanalyse. Denne model findes relevant 

da den behandler alle de aktiviteter der tilsammen skaber virksomhedens flow og dermed 

dens overskud. Slutteligt anvendes SWOT til at opsummere analyserne gennemført ved 

PEST, Porters Five Forces og Porters værdikæde. Dette gøres for at skabe et samlet overblik 

over de muligheder, trusler, styrker og svagheder som er kendetegnende for Vestas. 

 

1.4.2. Regnskabsanalyse 

Den regnskabsmæssige analyse af Vestas tager udelukkende udgangspunkt i de offentligt 

tilgængelige regnskaber fra Vestas egen hjemmeside. Der ses her fem år tilbage da det 

vurderes at denne periode giver det fornødne grundlag for at gennemføre analyserne 

retvisende. Samtidig fusionerede Vestas med NEG Micon i 2004 hvorfor det derfor ej heller 

er nyttigt at gå længere tilbage. Vestas udgiver kvartalsregnskaber som kunne være 

interessante at medtage. Således forventes der et kvartalsregnskab for første kvartal 2010 i 

slut april 2010. Det har ikke været muligt grundet afgrænsningen at medtage dette regnskab i 

den regnskabsmæssige analyse. Regnskabsanalysen baseres Elling & Sørensen (2005:171-
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202) og deres gennemgang af DuPont-modellen. Regnskabsanalysen er derfor struktureret 

omkring denne model. 

 

1.4.3. Værdiansættelse 

Til værdiansættelse anvendes den tilbagediskonterede cash flow-model samt multiplen 

EV/EBITDA. Kilderne hertil er dels Elling & Sørensen (2005) samt Rådgivningsudvalget 

december 2002 (2003:43-62 & 96-98). Disse modeller danner endvidere inspirationsgrundlag 

for budgetteringen. Dette da værdiansættelsesmodellerne må anses for bestemmende for den 

type oplysninger det er nødvendigt at behandle i budgettet. 

 

1.5. Dataindsamling 

Kilderne til opgaven er udelukkende officielt tilgængelige informationer. Disse stammer dels 

fra virksomheden selv, men også fra diverse nyhedsorienterede kilder, FN, Københavns børs 

m.fl. Datagrundlaget er dermed søgt spredt så bredt som muligt for at tilsikre at en eventuel 

forudindtaget kilde ikke kommer til at påvirke analysen, og værdiansættelsen af Vestas 

dermed kommer til at fremstå så objektivt korrekt som muligt. En kilde der i sagens natur må 

anses som værende forudindtaget er Vestas selv. Dette holdes in mente når denne kilde 

anvendes. 

 

De indsamlede data er sekundære data (Andersen:1999:192). Der er således ikke foretaget 

interview af nogen art for at indhente data. Dog anvendes der både kvalitative og kvantitative 

data for at være i stand til at gennemføre analyserne. 

 

1.6. Opgavens struktur 

Det vil her blive gjort rede for opgavens struktur. Opgavens struktur fremgår af nedenstående 

Figur 2. Opgaven er opdelt i fire sektioner som er inspireret af Elling & Sørensen (2005:23). 

 

Sektion I indeholder kapitel 1 - 2. Kapitel 1 indeholder selve introduktionen til opgaven og 

hvordan den vil blive gennemført. Kapitel 2 indeholder den overordnede gennemgang af 

Vestas samt deres historiske milepæle.  
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Sektion II indeholder kapitel 3 og 4. Kapitel 3 den strategiske analyse og i kapitel 4 

regnskabsanalysen. Principielt er disse to kapitler sidestillet i forhold til analysens 

gennemførsel. Her er det dog nødvendigt at lade den ene komme før den anden. 

 
FIGUR 2: OPGAVENS STRUKTUR 
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Kilde: Egen tilvirkning 

 

Sektion III bygger videre på sektion II, og indeholder dermed opstillingen af et budget for 

Vestas i kapitel 5. 

 

Sektion IV indeholder kapitel 6 og 7. Selve værdiansættelsen gennemføres i kapitel 6 og 

sektionen afsluttes med konklusion i kapitel 7, som besvarer problemformuleringen opstillet i 

kapitel 1. 
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2. Introduktion af Vestas 
Følgende kapitel vil behandle den historiske udvikling som Vestas har været igennem samt de 

forhold som er karakteristiske for virksomheden. Grundlaget herfor er primært Vestas’s 

hjemmeside. Hvor andre kilder anvendes angives dette særskilt.  

 

2.1. Historie 

Vestas er i dag en virksomhed som beskæftiger sig med produktion og levering af vindmøller. 

Det er dog langt herfra at historien om Vestas starter i 1898. Her køber H. S. Hansen smedjen 

i Lem. I 1928 begynder produktionen af vinduesrammer af jern. Denne produktion udvikles 

hurtigt i så stor udstrækning at det er muligt at grundlægge Dansk Stålvindue Industri som har 

kronede dage indtil 2. verdenskrig sætter begrænsninger på import at metaller nødvendige i 

produktionen. 

 

Efter 2. verdenskrig etableres Vestjysk Stålteknik A/S. Det er herfra navnet Vestas stammer. 

Virksomheden beskæftiger sig på det tidspunkt med at producere husholdningsapparater som 

håndmiksere og køkkenvægte. I løbet af den næste femårige periode opstår ønsket om at blive 

en international virksomhed hvorfor P. Hansen får et patent på at producere kølere til 

mælkejunger. Der eksporteres primært til Finland, Tyskland og Belgien. I 1968 skiftes 

produktionen over til kraner designet til små lastbiler. Samtidig er det via kranerne at Vestas 

høster sine første rigtig store erfaringer med international eksport. Kranerne eksporteres til 65 

lande og udgør her 96 % af virksomhedens produktion.  

 

Sammen med 1970’ernes oliekriser bliver behovet for billig energi som ikke kommer fra olie 

og gas presserende. I 1978 opstiller Vestas sin første vindmølle, som dog ikke er en succes. 

Men allerede året efter har de fået inspiration udefra hvilket resulterer at de sælger og opstiller 

deres første vindmølle. Der er her tale om en 30 kW mølle. 

 

I perioden 1980 til 1986 oplever Vestas en betydelig vækst og har et stort samarbejde med 

den amerikanske virksomhed Zond. Zond nægter dog i 1986 at modtage nogle for sent 

leverede turbiner, og kan ikke betale for dem de allerede har modtaget hvilket kaster Vestas 

ud i en krise. Det er ikke alene Zond der resulterer i krisen. Den danske regering vælger at 

ændre skattereglerne således at de ikke er så lempelige i forhold til køb af vindmøller. I denne 
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periode har Vestas endvidere kvalitetsproblemer som resulterer i at de selv påbegynder 

produktion af deres egne glasfiberkomponenter. Perioden har dog også et teknologisk 

gennembrud for Vestas som introducerer OptiTip®, som kontinuerligt optimere vingernes 

vinkel for at få mest muligt ud af vinden. Ingen konkurrenter har på daværende tidspunkt 

samme teknologi. 

 

Perioden frem til 1998 bæger præg af teknologiske fremskridt, såvel som salgsmæssige 

fremskridt. Markederne for vindmøller modnes og Vestas sælger sin mølle nr. 1.000. 

Endvidere ekspandere Vestas produktmæssigt således at de nu kan levere vindmøller til 

placering på havet.   

 

Frem til 2002 fortsætter Vestas den teknologiske udvikling og den markedsmæssige 

udvikling. Udviklingen af vindmøller placeret til havs er dog ikke uden problemer. Da Vestas 

i 2002 opstiller møllerne ved Horns Rev i Danmark virker turbinerne virker ikke ordentligt og 

alle 80 nedtages og repareres.  

 

Året 2004 er skelsættende for Vestas. Det er her Vestas og NEG Micon fusionerer. Samtidig 

indsættes den nuværende administrerende direktør D. Engel som CEO. På dette tidspunkt har 

den samlede virksomhed hele 32 % markedsandel. D. Engel introducerer mottoet ”The Will 

to Win”. Dette motto dækker over Vestas vilje til at gøre vind til en energikilde på lige fod 

med olie og gas. I tiden herefter udvikler Vestas deres forsyningskæde og åbner blandt andet 

en fabrik i Tianjin i Kina. På trods af den positive fremgang taber Vestas fortsat penge. Den 

vigtigste grund hertil er omkostninger forbundet med reparation af møller. For at imødegå 

dette sammensættes et hold af 80 ingeniører for udelukkende at varetage denne udfordring.  

 

I dag er Vestas’s formål, jf., deres vedtægter § 1, stk.21, at; 

”drive udvikling, produktion, handel og service, 

herunder med produkter indenfor vindmølleindustrien 

samt dermed beslægtede forretningsområder.” 

 

                                                 
1 http://www.vestas.com/da/investor/corporate-governance/vedt%C3%A6gter/selskabets-navn,-hjemsted-og-
form%C3%A5l.aspx 
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2.2. Visionen og missionen 

Visionen som Vestas arbejder hen imod har de kogt ned til ”Wind, Oil and Gas”. For dem 

betyder det at de vil gøre vindenergi til en energikilde på lige fod med olie og gas. Dette for at 

reducere udledningen af CO2 og den deraf følgende globale temperaturstigning. At dette er 

nødvendigt blev understreget ved COP15 i december 2009 hvor FN anerkendte dette behov. 

Vindenergi udgør i dag under 2 % af verdenens samlede energiforbrug. Vestas forventer dog 

at med den fornødne nationale og internationale vilje kan dette tal i 2020 være 10 %. 

 

Missionen der støtter op om den ovenfor anførte vision udtrykker Vestas ved ”Failiure is not 

an option”. Ved denne tilstræber de konstant at søge forbedringer og konsekvent at 

identificere og afhjælpe fejl på en konstruktiv måde. Derfor er det Vestas’s ambition at opnå 6 

Sigma på kvalitetsområdet senest i 2015. 5 Sigma skal være opnået i 2010, mens 4 Sigma 

blev opnået i 2008. Dette skal opnås via massive investeringer i uddannelse og træning. 

Kvalitetsprogrammerne slår ligeledes igennem hos leverandørerne hvor størstedelen af dem 

også opnåede 4 Sigma i 2008. Vestas fremhæver dog at der er enkelte leverandører som 

fortsætter med at skabe problemer på kvalitetsområdet. 

 

2.3. Strategier og målsætninger 

På baggrund af visionen og missionen har Vestas i oktober 2009 opstillet finansielle mål, 

benævnt ”Triple 15”. Vestas skal her opnå en EBIT margin på 15 % baseret på en omsætning 

på minimum 15 mia. EUR ikke senere end 2015. Figur 3 illustrerer Vestas omsætning, 

resultat af primær drift og EBIT margin. 

 

FIGUR 3: VESTAS ØKONOMISK UDVIKLING 2005 -2009 
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Kilde: Egen tilvirkning pba. Vestas årsregnskab 2009 
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Disse mål kræver som minimum en årlig vækst på 15 %, hvilket vil have en betydelig 

indvirkning på de krav der stilles til organisationen og dens samarbejdspartnere. Derfor skal 

der de være mere kundeorienterede hvilket igen kræver nye serviceydelser og vindmøller. 

Derfor strømlines produktionen og salgsorganisationerne og Vestas regionaliseres. På 

produktsiden er der meddelt at der er nye vindmøller på vej – både til land og til havs. 

 

2.4. Markeder 

Vestas primære produkt er salg af vindmøller. Dog sælges disse som oftest med serviceaftale 

der forlænger relationen mellem Vestas og kunderne i adskillige år. Vestas producerer møller 

med et output fra 0,85MW til 3,0 MW (www.vestas.dk;2010-04-302) og visse af disse møller 

kan placeres offshore. Den historiske udvikling danner dog grundlag for at den videre 

udvikling af møllerne vil betyde at de bliver endnu større. 

 

I perioden 2005 til 2009 har Vestas været til stede på minimum 22 markeder i Europa, seks 

markeder i Nord- og Sydamerika, ni i Asien og et enkelt i Afrika (Vestas årsregnskaber 2005, 

2006, 2007, 2008 og 2009). For den detaljerede opgørelse af fordelingen på geografiske 

markeder henvises der til Bilag 1. Det samlede salg er toppet i 2008, hvorefter det i især 

Nord- og Sydamerika og i Asien er tilbage. Europa har samlet oplevet en mindre fremgang fra 

2008 til 2009. 

 

FIGUR 4: UDVIKLING I LEVERET MW FORDELT PÅ GEOGRAFISKE HOVEDOMRDER I PERIODEN 2005 - 2009 
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Kilde: Egen tilvirkning pba. Vestas årsregnskaber 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 

 

Det ses af ovenstående Figur 4 at Vestas’s primære marked er Europa hvor ca. 50 % af deres 

MW er opstillet i perioden 2005 – 2008. Undtagelsen herfra er 2009 hvor dette tal er næsten 
                                                 
2 http://www.vestas.com/en/wind-power-plants/procurement/turbine-overview.aspx#/vestas 
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10 % -point højere, nemlig 60 %. Det skyldes dog ikke en positiv udvikling i salget i Europa, 

men udelukkende en negativ udvikling på de to andre hovedmarkeder som er Nord- og 

Sydamerika og Asien. I Nord- og Sydamerika og salget faldet til 2009. Dette på trods af at 

markedet i USA er steget fra 2008 – 2009. Det samlede fald skyldes det store fald i salget i 

Canada og at disse to lande i 2009 udgør det samlede salg til Nord- og Sydamerika. USA har 

dermed en massiv betydning for det samlede salg til markedet i Nord- og Sydamerika. På det 

asiatiske marked står især Kina frem i 2009 som værende stort set fraværende. Vestas’s 

tilstedeværelse i Kina har i 2005 – 2008 ellers været betydelig.  

 

Det skal afslutningsvist nævnes at de vigtigste markeder for Vestas er Europa med en 

afsætningsandel i 2009 på 58 %. USA og Canada havde i 2009 en afsætningsandel på 27 %. 

Det vælges at se Canada som et hovedmarked på trods af den lave afsætning i 2009. Det 

skyldes at Vestas tidligere har haft en betydelig afsætning til netop Canada. Canada har 

dermed vist et betydeligt potentiale for afsætning af Vestas’s produkter. Slutteligt må 

Australien, Indien og selvfølgelig Kina betragtes som vigtige markeder for Vestas 

(EPN.dk:2010-03-31).
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3. Strategisk analyse 

I den strategiske analyse vil makroforhold der har indflydelse på Vestas først blive behandlet 

ved hjælp af PEST modellen. Herefter bliver branchen analyseret på baggrund af Porter Five 

Forces, og videre anvendes Porters værdikæde til at analysere virksomhedens interne forhold. 

Slutteligt anvendes SWOT til at opsamle og sammenfatte disse tre analyser. Den strategiske 

analyse behandler dermed de ikke-finansielle værdidrivere (Elling & Sørensen:2005:69) 

 

3.1. PEST 

Her vil der blive redegjort for de makroøkonomiske forhold der har indflydelse på Vestas. 

Analysen er gennemført på baggrund af Elling & Sørensen (2005:69-72). Analysens struktur 

og dynamik er illustreret nedenfor i Figur 5 og analysen vil blive opsamlet i SWOT analysen 

jf. afsnit 3.4. 

 

FIGUR 5: PEST-ANALYSEN HOVEDPUNKTER 

Økonomi
og

demografi

Politik
og

lovgivning

Teknologi
og miljø

Sociale og
kulturelle
forhold

Virksomheden

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Elling & Sørensen (2005:69) 

 



  
 Side 17 af 93 

3.1.1. Politik og lovgivning 

I forhold til politik og lovgivning ses de mest indflydelsesrige makroforhold som værende 

skattelovgivningen, offentlige støtteordninger og internationalt fokus på nedbringelse af CO2 

udslip. Disse forhold skal hver især behandles i forhold til Vestas’s nøglemarkeder som 

behandlet i afsnit 2.4. 

 

3.1.1.1. Internationalt fokus på nedbringelse af CO2 udslip 

Forhandlingerne i Kyoto i 1997 og i København i 2009 viser med al tydelighed at der er et 

enormt fokus på CO2 og nedbringelsen af denne og lignende gasser. Det simple faktum at det 

er muligt at samle så mange topledere fra hele verdenen for at diskutere netop dette emne 

understreger vigtigheden af dette emne og det fokus der er på klimaet.  

 

Da Kyoto-aftalen havde en engagementsperiode på fem år, fra 2008 – 2012 (United 

Nations:1998:4) har det været nødvendigt at sørge for en genforhandling og udvidelse af 

aftalen for den fremtidige periode. Dette arbejde blev søgt gennemført i København i 2009 

ved det såkaldte COP15 topledermøde. Om end resultatet af COP15 ikke blev som håbet for 

Vestas (Vest årsregnskab:2009:4) hæfter Vestas sig ved at der fortsat globalt set er fokus på 

nedbringelse af CO2 udslip. COP15 resulterede dog i at 75 lande har bundet sig til at skære i 

deres CO2 udslip (www.unfcc.int3). Disse lande svarer til 80 % af den globale udledning. Et 

af de vigtige skridt ved COP15 var at en række industrialiserede lande tilkendegav at de ville 

yde kort- og langsigtet finansiering til ulande for at de kan investere i nedbringelse af CO2 

udslip. Samtidig fremhæves COP15 som et skridt på vejen for at næste møde i Mexico kan 

blive en succes. Dermed er der mulighed for at Mexico opnår det som Danmark ikke 

formåede, og at processen med nedbringelse af udslip af CO2 kun er forsinket i en kort 

periode, men ikke er permanent sat tilbage. 

 

3.1.1.2. Politiske tilsagn 

Som nævnt i afsnit 2.1 har skattepolitik og offentlige støtteordninger væsentlig indflydelse på 

Vestas’s muligheder, hvilket sås i 1986 da de danske myndigheder regulerede skattereglerne 

for vindmøller, hvilket havde en betydelig indvirkning på Vestas på det danske marked. I og 

med Danmark er så lille et marked for Vestas vil der ikke blive fokuseret særskilt på danske 

                                                 
3 http://unfccc.int/files/press/news_room/press_releases_and_advisories/application/pdf/20100331_pr_cop_ 
report_v2.pdf 
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forhold, men udelukkende blive fokuseret på de forhold som gør sig gældende på Vestas’s 

andre nøglemarkeder. 

 

I Europa gælder det at på EU-niveau har Kommissionen præsenteret en reformpakke med 

henblik på at reducere udledningen af drivhusgasser med mindst 20 % under 1990 niveau, 

samtidig med at andelen af vedvarende energikilder, herunder vindenergi, skal være på 20 % 

inden 2020. Transportsektoren skal inden 2020 have 10 % af deres energiforbrug fra 

vedvarende energikilder (www.kemin.dk:2010-04-014). Som følge heraf er der ikke direkte 

støtte til vindmølle -industrien, men udelukkende den indirekte som er behandlet her. 

 

I Canada har delstaten Ontario valgt at sætte deres mål mere langsigtede og mere ambitiøse. I 

2050 er deres målsætning at have nedbragt deres udledning af drivhusgasser med 80 % i 

forhold til 1990 niveauet. Dette blev vedtaget med Green Energy Act i 2009 

(www.di.dk:2010-04-015). Hvor Ontario måske går forrest i Canada med deres målsætninger 

omkring grøn energi har Quebec og British Columbia også opsat deres egen målsætninger. 

Endvidere har Canada traditionelt haft en stor energiproduktion og eksport heraf, hvorfor det 

må ses som et vigtigt land der sætter ambitiøse mål for vedvarende energi.  

 

Det amerikanske energiministerium har ytret at det er muligt at 20 % af landets energi kan 

komme fra vindenergi i 2030 (www.vestas.dk:2010-04-016). For at dette kan blive en realitet 

er det dog nødvendigt at satse på vindenergi på både nationalt og delstatsniveau. I forhold til 

skatteforhold har Kongressen tidligere vedtaget en Production Tax Credit (PTC) ordning, men 

kun for 1-2 år ad gangen. En fremgangsmåde der har skabt usikkerhed for branchen i USA. 

Den seneste blev underskrevet af præsident B. Obama d. 17. februar 2009 og udløber med 

2012. Altså samme fremgangsmåde som tidligere. En anden ordning til kompensation for dem 

der køber vedvarende energi er Investment Tax Credit (ITC), som fungerer som et fradrag på 

30 % (www.ucsusa.ord:2010-04-017). Der er tiltag i USA der skal sikre at en vis mængde 

energi kommer fra vedvarende energi. Disse tiltag er såkaldte Renewable Portfolio Standard 

                                                 
4 http://www.kemin.dk/klima-_og_energipakken_2013-2020_klimaaftale_vedvarende_energi_vedvarende.htm 
5 http://di.dk/Marked/Markeder/Nordamerika/Pages/Canadasatserpaagroenenergi.aspx 
6 http://www.vestas.com/da/moderne-energi/politiske-initiativer/markedsinformation/usa.aspx 
7 http://www.ucsusa.org/clean_energy/solutions/big_picture_solutions/production-tax-credit-for.html 
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(RPS) (www.vestas.dk:2010-04-018).På nuværende tidspunkt er der 33 stater som har indført 

disse standarder (www.epa.gov:2010-04-019). 

 

OECD vurderer at i dag at 190 millioner i Kina som lider af sygdomme forbundet med 

beskidt drikkevand. Samtidig bakker de op om Verdensbankens estimat af at der i 2020 vil 

være 600.000 dødsfald årligt i byerne 20 millioner tilfælde af sygdomme i luftvejene per år 

som følge af forureningen Kina. Dette ville betyde en omkostning for Kina på 13 % af BNP 

(Berlingske Tidende:2007-07-20:16). Miljøproblemerne i Kina er altså til at få øje på. I Kina 

vurderer regeringen selv at der er et potentiale for 250 GW onshore og 750 GW offshore, 

samtidig med at behovet for energi vil stige med 5 % årligt. Med loven om vedvarende energi 

fra 2006 har de taget det første skridt på vejen til grønnere energi. Målet er sat til 120 GW 

opstillet i 2020 (www.vestas.dk:2010-04-0110). Potentialet for producenter af vindmøller er 

dermed stort i Kina. Det kan dog blive er svært marked for Vestas på grund af de lokale 

producenter som er på hjemmebane og tager stort set hele markedet (www.epn.dk:2010-03-

30). Slutteligt er det interessant at bemærke at der i Kina er krav om at minimum 70 % af 

møllernes værdi skal være produceret i landet (www.vestas.com:2006-01-1911). Dette 

favoriserer indenlandske producenter, og dermed ikke Vestas som først er ved at opstille sine 

produktionsfaciliteter i Mongoliet (Vestas årsregnskab:2009:7). 

 

3.1.2. Økonomiske faktorer 

Vestas fremhæver selv i deres årsregnskab (2009:4) at verdenens bankfinansieringsmarked 

først nu er ved at blive normaliseret. Bankerne har i dag væsentligt større krav til 

dokumentationen end tidligere og er væsentligt mere kritiske overfor hvilke projekter de 

vælger at støtte med lånefinansiering. Den øgede dokumentationsbyrde forlænge 

forhandlingsprocessen med eventuelle købere af vindmøller, hvilket er noget som Vestas ser 

som en fordel. Det præciseres med at det er til fordel for kapitalstærke producenter af 

kvalitetsprodukter som Vestas anser sig selv for. Dette er med til at modne industrien da 

svagere producenter ikke vil være i stand til at møde disse højere krav (ibid:5).  

 

                                                 
8 http://www.vestas.com/da/moderne-energi/politiske-initiativer/markedsinformation/usa.aspx 
9 http://www.epa.gov/chp/state-policy/renewable_fs.html 
10 http://www.vestas.com/da/moderne-energi/politiske-initiativer/markedsinformation/kina.aspx 
11 http://www.vestas.com/files//Filer/DA/Investor/Company_announcements/2006/060119MFKDK05.pdf 
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På trods af at bankmarkedet nærmer sig en normalisering har renteniveauet en væsentlig 

indvirkning på omkostningerne forbundet med at finansiere vindmøller. Heraf kan det udledes 

at når renten stiger, så stiger omkostningerne pr MW produceret via vindmøller. Derfor har 

renteniveauet en stor betydning for konkurrencedygtigheden for vindmølleindustrien. For at 

illustrere udviklingen i de internationale renter er der i Figur 6 nedenfor indsat den danske 

pengemarkedsrente og CIBOR-rente fra nationalbanken. På trods af at den ikke direkte er den 

internationale rente for finansiering af vindmølleprojekter illustrerer udviklingen i disse to 

renter ganske udmærket den udvikling rentesatserne har været igennem de seneste år. De 

bemærkes især her at renteniveauet på nuværende tidspunkt er på sit laveste igennem mange 

år. Dette har dog ikke nogen direkte indflydelse på det dokumentationskrav som bankerne har 

for at sikre at de kun finansierer ”sunde” projekter. 

 

FIGUR 6: UDVIKLING I RENTENIVEAUET 
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Kilde: Egen tilvirkning pba. www.nationalbanken.dk (2010-04-2512) 

 

Vindenergi skal konkurrere med andre former for energi, herunder energi produceret ved olie, 

gas og. Kul. Samtidig har prisen på stål indvirkning på konstruktionsomkostningerne for en 

møller da tårnet i vid udstrækning består af netop stål. Heraf kan udledes at råvareprisernes 

udvikling har betydning for industriens konkurrenceforhold. I nedenstående Figur 7 er 

udviklingen i kul, olie og gaspriserne vist. På trods af at kilden hertil er DONG’s årsregnskab 

(2009:17) ses de som værende retvisende for den internationale udvikling i disse energikilder. 

                                                 
12 http://nationalbanken.statistikbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp 
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Det ses enstemmende af graferne i figuren at, i perioden 2008 – 2009 er priserne på disse 

energikilder faldet betydeligt hvilket skærper konkurrencen fra traditionelle energikilder i 

forhold til vindenergi. Der ses dog en udfladende og svagt stigende tendens hen mod 

slutningen af 2009. Det er forfatterens holdning at såfremt verdensøkonomien forsætter sin 

fremgang vil priserne på energi, herunder kul, olie og gas, stige i den kommende periode.  

 

FIGUR 7: KUL, OLIE OG GASRPISER 

�

�

Kilde: DONG årsregnskab (2009:17) 

 

I nedenstående Figur 8 fremgår udviklingen på stål. Figur 8 illustrerer at prisen på stål er 

faldet henover kalenderåret 2009, men i forhold til 2003 er prisen slut 2009 steget med ca. 50 

%. I forlængelse af ovenstående forventninger til energipriserne må det anses for rimeligt at 

forvente at prisen på stål vil stige igen i 2010 og herefter. 
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FIGUR 8: UDVIKLING I STÅLPRISER 

�

Kilde: Norsk Stålforbund (2010-05-1213) 

 

3.1.3. Sociokulturelle faktorer 

Befolkningstilvæksten har siden 1950’erne været betydelig. Figur 9 viser tilvæksten i 

befolkningen i de mest og mindst industrialiserede lande. 

 

FIGUR 9: REALISERET OG FORVENTET UDVIKLING I BEFOLKNING 1950 - 2050 
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Kilde: www.esa.un.org14 

 

I 2000 var den samlede befolkning på 6,1 Mia, mens det tal var steget til 6,9 Mia i 2010. FN 

forventer at tallet er steget til 7,7 Mia i 2020 og 8,3 Mia i 2030. Det er endvidere de mest 

udviklede lande som oplever den laveste befolkningstilvækst, samtidig med at det er de 

mindst udviklede lande der kan forvente at opleve den største udvikling i befolkningsantallet 

                                                 
13 http://www.stalforbund.com/Statistikk/statistikk.htm 
14 http://esa.un.org/unpp/p2k0data.asp 
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(www.prb.org:2010-04-0115). Udviklingen i befolkningen fra 2010 til 2020 svarer til 11,1 % 

og fra 2020 til 2030 svarer stigningen til 8,3 %. Verdenens befolkning står dermed over for en 

betydelig tilvækst i de kommende årtier, og væksten vil være i områder der har sværest ved at 

skaffe energi og dermed endnu sværere ved at skaffe de nødvendige ressourcer til at anskaffe 

miljøvenlig energi. 

 

3.1.4. Teknologiske faktorer 

Siden Vestas byggede sin første mølle er der sket meget. Kendetegnende for den teknologiske 

udvikling er dog at møllerne bliver større og større, samtidig med at diverse teknologiske 

tiltag reducerer vægten og forøger outputtet fra møllerne. 

 

Vestas har i dag et produktsortiment med et output fra 0,85 MW til 3 MW. Men de fremhæver 

samtidig at de arbejder på en 6 MW offshoremølle (Vestas årsregnskab:2009:14). Det anses 

som usandsynligt at andre producenter ikke har en tilsvarende udvikling. Tendensen går altså 

imod større og mere effektive møller. Tendensen underbygges af EWEA (EWEA:2009:39) 

som forventer 7,5 MW vindmøller i noget der ligner 2012 samt 10 og 20 MW vindmøller i 

2020. 

 

Prisen per produceret MW fra vindmøller må forventes at falde som følge af teknologiske 

fremskridt. I 2009 fremlagde EWEA deres beregninger for prisen per produceret MW ved 

henholdsvis kul, naturgas og vindenergi. Der ses af nedenstående Figur 10 at vindenergi er 

lidt dyrere end traditionelle energikilder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 http://www.prb.org/Educators/TeachersGuides/HumanPopulation/PopulationGrowth.aspx 
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FIGUR 10: PRIS PER PRODUCERET MW VED KUL, NATURGAS OG VINDENERGI (ON-SHORE OG OFF-SHORE) 

�

Kilde: EWEA (2009:70) 

 

Der ligger dog en række antagelser bagved Figur 10, herunder antagelser omkring prisen på 

kul og gas. Derfor gennemførte EWEA ligeledes beregningerne i Figur 11. Her fordobles 

prisen på gas, prisen på kul stiger med 50 % og CO2–afgiften stiger med 10 EUR per ton. 

Herved fremkommer et langt anderledes billede end i Figur 10, og vindenergi er nu 

konkurrencedygtig. 

 

FIGUR 11: PRIS PER PRODUCERET MW VED KUL, NATURGAS OG VINDENERGI (ON-SHORE OG OFF-SHORE) 

 

Kilde: EWEA (2009:71) 
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3.2. Porters Five Forces 

Her vil brancheforholdende relevant for Vestas’s fremtidige indtjening blive behandlet. 

Analysen gennemføres på baggrund af Elling & Sørensen (2005:73-76). Analysens dynamik 

er illustreret i nedenstående Figur 12. Figurens fire elementer er bestemmende for branchens 

konkurrenceintensitet. 

 

FIGUR 12: PORTERS FIVE FORCES 
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Kilde: Elling & Sørensen (2005:73) 

 

3.2.1. Truslen fra nye konkurrenter (adgangsbarrierer) 

Nye potentielle konkurrenter vil se på branchen udefra. Derfor vil de andre elementer i 

analysen skulle medtages i den samlede vurdering når blot truslen fra nye konkurrenter 

vurderes. Her vil adgangsbarriererne blive opstillet. I nærværende afsnit vil 

vindenergibranchens adgangsbarrierer blive vurderet ud fra nedenstående punkter. 

Efterfølgende vil behandlingen af adgangsbarriererne til branchen være struktureret efter disse 

punkter. 

 

• Stordrifts- og erfaringsfordele 

• Kapitalkrav 

• Produktdifferentiering 

• Distributionskanaler 

• Lovgivning og politisk regulering 
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3.2.1.1. Stordrifts- og erfaringsfordele 

Det kan læses ud af Vestas årsregnskab (2009:17) at prisen per MW produceret er et vigtigt 

konkurrenceparametre i branchen. Samtidig er møllerne så store og kræver så meget 

råmateriale og forarbejdning inden de kan opstilles at det er nødvendigt at mestre 

stordriftsfordelene for at være i stand til at presse prisen per MW ned. Det ses endvidere ved 

at Vestas forventer at den forventede fremtidige vækst i salget kan opnås med en lavere 

tilgang af medarbejdere (ibid:16). Derfor vil de møller som salget øges med have en betydelig 

bedre omkostning pr. leveret MW end dem som leveres i dag. Det samme vil gøre sig 

gældende for branchen. 

 

3.2.1.2. Kapitalkrav 

Når Vestas årsregnskab fra 2009 læses, falder blikket hurtigt på alle de investeringer de har 

foretaget i både forskning og udvikling, såvel som produktionsanlæg (Vestas 

årsregnskab:2009:14). Endvidere fremgår det at Vestas har brugt 249 Mio. EUR i 2009 på 

forskning og udvikling alene. En stor del af dette beløb er dog aktiveret, men det siger stadig 

meget om hvor store investeringer som skal til for at være til stede i branchen. I 2008 var 

beløbet på 227 mio. EUR inden aktivering og afskrivninger af udviklingsprojekter. Samtidig 

må det forventes at kunderne først betaler i rater i forhold til hvordan møllerne færdiggøres. 

Dermed stilles der yderligere krav til kapitalapparatet, da der er en lang dyr proces inden 

møllerne er færdige. 

 

3.2.1.3. Produktdifferentiering 

Vindmøller kan differentieres i forhold til størrelse, støjniveau, onshore / offshore, pris og 

driftssikkerhed. Som tidligere fremhævet er prisen per MW dog et vigtigt parameter er når 

kunderne skal vælge. På trods af alle de parametre som møllerne kan differentieres på er det 

dog begrænset hvor forskellige de i virkeligheden er. De opfylder alle de samme basale 

behov; at genere energi via udnyttelse af vinden. Det må betragtes som en tærskel 

kompetence at vindmølleproducenterne kan levere de forskellige typer af vindmøller (Johnson 

et al.:2008:94). 
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3.2.1.4. Distributionskanaler 

Distributionskanalen for vindmøller må anses for at være specialiseret og specialiseret til den 

enkelte vindmølletype. Dermed kontrollerer udbyderne selv deres distributionskanaler. 

Kanalen vil dermed ikke være en adgangsbarriere udover de investeringskrav distributionen 

af møller medfører. 

 

3.2.1.5. Lovgivning og politisk regulering 

Opstilling af vindmøller kræves godkendt af myndighederne, og eksempelvis Kina har et krav 

om at 70 % af møllernes værdi som opstilles i Kina er produceret i Kina, jf. afsnit  3.1.1.2. 

Endvidere er der adskillige forskellige støtteordninger i forskellige dele af verdenen. 

Eksempelvis i Kina og i USA jf. afsnit 3.1.1. Via disse støtteordninger reguleres branchen, 

om det er meningen fra lovgivernes side eller ej. 

 

3.2.2. Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Leverandørernes forhandlingsstyrke vil blive behandlet ud fra følgende punkter; 

 

• Få eller mange leverandører 

• Virksomhedens adgang til substituerende produkter 

• Virksomhedens betydning for leverandørernes økonomi 

• Leverandørernes mulighed for at gennemføre fremadrettet vertikal integration 

 

3.2.2.1. Få eller mange leverandører 

En virksomhed som Vestes fremhæver at de søger at have flere leverandører af alt, og at det 

lykkes i de fleste tilfælde (Vestas årsregnskab:2009:21). Det anses ikke som usandsynligt at 

det er en generel tilgang til leverandørerne i branchen. Alt afhængig af hvor vigtige 

komponenter den enkelte leverandør leverer, kan det være mere eller mindre kritisk kun at 

have én leverandør af netop den komponent.  Vestas fremhæver selv at de løbende har 

udviklingssamarbejder med leverandørerne (Vestas årsregnskab:2009:21). Det må anses for 

muligt at dette dels er for at gennemføre udviklingen billigst muligt, men også for at knytte 

leverandørerne mere til Vestas således at leverandørernes magtposition mindskes. På trods af 

dette anvender Vestas udelukkende få leverandører hvilket på den anden side styrker 

leverandørernes position. 
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3.2.2.2. Virksomhedens adgang til substituerende produkter 

En vindmølle består basalt set af vinger, gearkasse, generator, narv og tårn (Berlingske 

Tidende:2008-09-08:10). Disse dele er umulige at erstatte med andre produkter. Det vil være 

muligt under visse switching costs at få lignende produkter fra andre leverandører, men ikke 

deciderede substituerende produkter. 

 

3.2.2.3. Virksomhedens betydning for leverandørernes økonomi 

Vestas’s leverandører har som følge af kreditkrisen opnået at have rigeligt med komponenter 

til rådighed for Vestas. Da Vestas må antages at betale for leverede komponenter og ikke 

kapacitet til rådighed er der leverandører som på nuværende tidspunkt sidder på overskydende 

kapacitet. Vestas fremhæver selv at det kan blive en finansiel udfordring for leverandørerne 

(Vestas årsregnskab:2009:21). Igen må det anses som værende et generelt træk for branchen. 

Heraf kan udledes at leverandørernes økonomi i et vist omfang er knyttet til 

vindmølleproducenterne egen økonomi. 

 

3.2.2.4. Leverandørernes mulighed for at gennemføre fremadrettet vertikal integration 

Grundet størrelsesforholdet mellem vindmølleproducenterne og deres leverandører, og når det 

tages i betragtning hvad hver især er gode til (deres kernekompetencer), anses fremadrettet 

vertikal integration ikke for en mulighed. Derimod er det absolut en mulighed for 

vindmølleproducenter at gennemføre bagudrettet vertikal integration, for derved at sikre sig 

kontrol over deres forsyningskæder. Dette vil kunne sikre leveringer og at de nødvendige 

kvalitetsprogrammer implementeres for at sikre kvaliteten af produkterne (Berlingske 

Tidende:2009-04-30:4). 

 

3.2.3. Konkurrence fra substituerende produkter 

I nærværende opgave fokuseres der på markedet for vindenergi og vindmøller som Vestas 

opererer på. Dermed blive eventuelle substituerende produkter kun de som kan erstatte denne 

miljøvenlige energikilde, og i forhold hertil kan der dermed ses bort fra traditionelle 

energikilder som kul, olie og gas. Dermed kan der her fokuseres på energikilder som termisk 

energi, solenergi, bølgeenergi og atomenergi. Herudover skal muligheden for nye 

energiformer holdes åben og diskuteres. I forbindelse med nærværende opgave anses disse 
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former for energiformer som værende i lige så høj grad komplementerende som de er 

substituerende. Alle de ”grønne” energiformer må anses for samlet at være en del af en 

løsning og der ses dermed ikke mulighed for at de udkonkurrerer hinanden. I forhold til 

vindenergimarkedets udvikling tages der udgangspunkt i BTM (1999-2010) og det må 

antages at eventuelle substituerende grønne energiformers mulighed for at tage 

markedsandele er medtaget i deres forventninger til vindenergimarkedet. 

 

3.2.4. Kundernes forhandlingsstyrke 

Ifølge BTM Consult ApS (herefter BTM) var der i 2009 i alt 10 vindmølleproducenter som 

havde ca. 81 % af det totale verdensmarked. Resten af markedet blev fyldt ud af en række 

andre mindre producenter (BTM Consult ApS:2010:xii). Se Figur 13 for illustration. 

 

Af nedenstående Figur 13 kan det udledes at ingen af producenterne af vindmøller i dag har 

en så dominerende placering på markedet at det er umuligt for kunder at finde alternative 

udbydere. Kunderne må derfor anses for at have en betydelig forhandlingsstyrke. Dette især 

på et tidspunkt hvor industrien først er ved at komme sig over et skuffende 2009. 

 

FIGUR 13: PRODUCENTER I 2009 OG DERES MARKEDSANDELE 

Goldwind (PRC); 
7,2%

Gamesa (ES); 
6,7%

Dongfang (PRC); 
6,5%

Suzlon (IND); 6,4%

Siemens (DK); 
5,9%

Repower (GE); 
3,4%

Others; 18,5%
Vestas (DK); 12,5% GE Wind (US); 

12,4%

Sinovel (PRC); 
9,2%

Enercon (GE); 8,5%

 

Kilde: Egen tilvirkning pba. BTM Consult ApS (2010:xii) 

 

3.2.5. Branchens konkurrenceintensitet 

Som det ses af Figur 13, afsnit 3.2.4, er vindmøllebranchen præget af få aktører, hvoraf en 

håndfuld må anses for at være de primære aktører. Som markedet er modnet har også Vestas 
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oplevet vigende markedsandele hvor nye aktører er kommet ind på markedet, jf. Bilag 8. På 

trods af betydelig stordriftsfordele og kapitalkrav må markedet anses som værende lukrativt 

hvilket vil tiltrække nye konkurrenter. Endvidere er der relativt få mulige leverandører som 

har muligheden for at leverede nødvendige dele, hvilket fremhæver leverandørernes 

forhandlingsposition. På baggrund heraf må det anses som muligt at producenterne af 

vindmøller opkøber leverandører for at sikre deres forsyningskæder. Konkurrencen fra 

substituerende produkter er her minimal. Det skyldes de i afsnit 3.2.3 beskrevne antagelser.  

 

Samlet vurderes konkurrenceintensiteten på markedet for produktion og drift af vindmøller i 

dag at være middel, og at konkurrencen i fremtiden vil stige til hård. Dette skyldes at 

markedet fortsat modnes og der derfor fortsat er overnormale profitter at hente, hvilket vil 

tiltrække nye producenter. 

 

3.3. Porters Værdikæde 

Værdikædeanalysen har til formål at afdække de kompetencer Vestas er i besiddelse af, og 

hvor godt de er i stand til at sammenkoble dem for derigennem at være i stand til at skabe 

deres konkurrencemæssige fordele. Det er via Vestas’s konkurrencemæssige fordele at de er i 

stand til at skabe værdi for aktionærerne i virksomheden (Elling & Sørensen:2005:79). 

Nedenstående Figur 14 illustrerer Porters værdikæde. Det ses at virksomhedens flow består af 

en række primære aktiviteter og nogle støtteaktiviteter. Det er både de primære aktiviteter og 

støtteaktiviteterne som tilsammen skaber virksomhedens margin. 

 

FIGUR 14: PORTERS VÆRDIKÆDE 

Virksomhedens infrastruktur M
Støtte- Ledelse af personelle ressourcer a
aktiviteter Teknologisk udvikling r

Indkøb til værdikæden g
Indgående
logistik Produktion

Udgående
logistik

Marketing
og salg Service

i
n

Primære aktiviteter
�

Kilde: Egen tilvirkning pba. Arlbjørn (2002:80) 
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De primære aktiviteter er den indgående logistik, produktion, udgående logistik, marketing og 

salg og til slut service. Aktiviteterne som støtter op om de primære aktiviteter er 

virksomhedens infrastruktur, ledelsen og de personelle ressourcer, teknologisk udvikling og 

indkøb til værdikæden. Altså aktiviteter som ikke selv skaber værdi for kunderne, men som er 

nødvendige for at de primære aktiviteter kan gennemføres. Eksempelvis er det umuligt at få 

den primære aktiviteter produktion til at fungere hvis støtteaktiviteten indkøb ikke er til stede. 

Nedenfor vil de primære aktiviteter blive behandlet for Vestas. 

 

3.3.1. Indgående logistik 

I forhold til den indgående logistik ses der her primært på Vestas’s forhold til deres 

leverandører, men støttefunktionen indkøb til værdikæden kædes også naturligt sammen med 

denne primære aktivitet. Vestas har som mål at hele deres værdikæde skal være på 

kvalitetsniveau 6 Sigma i 2015 (Vestas årsregnskab:2009:15). Dette understreger deres 

kontinuerlige søgen efter at forbedre den kvalitet som de leverer, og det understreger her at 

denne kvalitet kun kan opnås ved at inddrage leverandørerne i processen. Linket mellem 

Vestas og leverandørerne er indkøbsfunktionen. 

 

Vigtigheden af samarbejdet med leverandørerne understreges videre af at Vestas årligt samler 

deres leverandører, for at komme i dialog med dem. Dialogen beskrives som gensidig og 

konstruktiv (www.epn.dk16:2008-04-07). Endvidere har Vestas selv deres egne medarbejdere 

ude hos mange af deres leverandører (Vestas årsregnskab:2009:20) hvilket vidner om det 

store fokus der er på at optimere værdikæden helt ud til underleverandørerne hvad både angår 

leveringstider og kvalitet. Netop kvaliteten er noget som Vestas har haft, og til dels fortsat 

har, store problemer med, og det vurderes at fejl på møllerne har kostet Vestas hele 1,7 Mia. 

kr. i 2009 (www.business.dk:2010-04-1017). 

 

I forhold til selve råmaterialerne søger Vestas typisk at lade risikoen for udsving i priserne 

optræde i de endelige kontrakter med kunderne (Vestas årsregnskab:2009:25). Dog har de 

endvidere sikret sig ved at have fastprisaftaler på råvarer som kobber, nikkel etc. 

 

                                                 
16 http://epn.dk/brancher/energi/article1312879.ece 
17 http://www.business.dk/energi-miljoe/moellefejl-koster-vestas-17-mia.-kr. 
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Støttefunktionen teknologisk udvikling behandles endvidere her. Det skyldes at Vestas 

igennem 2009 i udpræget grad har oprettet udviklingssamarbejder med nogle af sine 

leverandører. Det er dermed leverandørerne der bidrager med en del af den teknologiske 

udvikling som Vestas baserer sin fremtidige indtjening på (Vestas årsregnskab:2009:20). Det 

må antages at Vestas ikke ville have lagt et så vigtigt led ud til leverandørerne medmindre de 

har sikret sig den del af værdikæden, og kontrol med den. Hvad angår støtteaktiviteten 

teknologisk udvikling som her kort er blevet behandlet, skal det nævnes at Vestas forventer at 

deres udviklingsafdeling vil bestå af 2.000 personer i 2010, hvor antallet i 2009 steg til 1.490 

personer (Vestas årsregnskab:2009:21) 

 

3.3.2. Produktion 

Produktionen hos Vestas er struktureret således at størstedelen af produktionsenhederne er 

placeret i eurozonen (Vestas årsregnskab:2009:23), men det forventes at eftersom 

omsætningen udenfor eurozonen stiger så vil produktionsanlæggende ligeledes i stigende grad 

flyttes med. Et eksempel er Kina som kræver at en vis del af møllerne som opstilles i landet 

også er produceret i landet. Endvidere er produktionen hos Vestas så stor at det er muligt at 

opnå stordriftsfordele, hvilket ses ved at de besidder fabrikker dedikeret til produktion af 

vinger, fabrikker dedikeret til tårne etc. 

 

Vestas har implementeret hvad de kalder ”Production Excellence”, som via lean og six sigma 

skal sikre at Vestas har en fælles tilgang til produktion. Dette for at minimere fejl og optimere 

produktionen til et produktionsapparat i verdensklasse (Vestas årsregnskab:2009:20).  Deres 

fokus på minimering af fejl fremgår af deres motto: ”Failure is not a option”. Et motto som 

fortolkes som at de kontinuerligt vil forfølge og rette fejl (ibid:15). Fokus på nedbringelse af 

fejl må anses som nødvendigt da Vestas på nuværende tidspunkt har problemer med fejl på 

3,5 % af deres møller. Noget som koster dem omkring 1,7 Mia. kr. årligt 

(www.business.dk:2010-04-10). 

 

3.3.3. Udgående logistik 

Vestas har i vid udstrækning organiseret deres produktion således at produktionen foregår 

geografisk tæt på de områder som er virksomhedens hovedmarkeder. Derfor ses der også 

store produktionsfaciliteter i Europa jf. afsnit 2.4. For at underbygge dette kan det fremhæves 
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at Vestas har lukket deres produktionsfaciliteter på Isle of Wight. Lukningen er gennemført da 

Vestas har oprettet produktionsfaciliteter i USA. Det var netop det amerikanske marked som 

Isle of Wight leverede til (Vestas årsregnskab:2009:21).  

 

På trods af den geografiske nærhed til markederne skal det ikke undervurderes hvilken 

udfordring det må være at levere selve møllerne. Tilbage i 2005 synliggør Vestas dette ved at 

fremhæve at møllerne leveres til siten med skib, flydepramme, tog og lastbil. Nacellen vejer 

omkring 70 tons og vingerne er hurtigt næsten 50 meter lange. Når det kommer til offshore-

møllerne kræver det specialbyggede skibe at opstille dem (Vestas årsregnskab:2005:27).  

 

3.3.4. Marketing og salg 

Som tidligere behandlet i afsnit 3.3.2 er produktionsfaciliteterne placeret geografisk tæt på 

kunderne. Det samme gør sig gældende i forhold til salgsenhederne. Figur 15 nedenfor viser 

antallet af personer i salgsenhederne i henholdsvis Europa, Nord og Sydamerika, Asien / 

Oceanien og Afrika i 2009. Samtidig er MW leveret i 2009 anført. Dermed bliver det muligt 

at bestemme antallet af MW hver person i salgsenheden i gennemsnit har solgt (her leveret). 

Der er interessant at se at hver salgsperson i Europa i gennemsnit sælger 0,66 MW, mens det i 

Amerika er 0,93 MW og det i Asien / Oceanien ”kun” 0,34 MW per salgsperson. Der er ingen 

salgsenhed i Afrika.  

 

FIGUR 15: MW LEVERET OG ANATL SALGSPERSONER PER GEOGRAFISK OMRÅDE I 2009 

Europa
Nord- og 

sydamerika
Asien /  

Oceanien Afrika Total
Personer i salgsenheder 4.170            1.404           2.013        -             7.587      
MW leveret 2.772            1.304           683           5                4.764      
Leveret MW per person i salgsenhed 0,66              0,93             0,34          n/a 0,63         

Kilde: Egen tilvirkning pba. Vestas årsregnskab 2009 side 16 & 26 

 

De ovenfor nævnte forskellige solgte MW per salgsmedarbejder i regionen behøver ikke at 

være udtryk for en mindre effektiv salgsorganisation, man kan lige så vel være udtryk for 

kulturelle forskelle og markeder der er modnet forskelligt. Her skal det illustrere at Vestas’s 

marketing og salgsorganisation er placeret ved deres hovedmarkeder. 

 

Vestas søger at forbedre kundernes loyalitet, hvilket ses ved deres loyalitetsspørgeskemaer. I 

2008 var resultat indeks 52 og i 2009 var det 64. Målet for 2010 er indeks 70, mens det skal 
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være steget til indeks 75 til 2012 (Vestas årsregnskab:2009:16). Dette viser Vestas’s 

engagement i at forbedre kundernes oplevelser. Oplevelser som marketing og salg vil være en 

stor andel af. 

 

3.3.5. Service 

Udover at opstille vindmøller, eller vindkraftværker, levere Vestas betydelige services i form 

af overvågning og vedligehold af vindmøller (Vestas årsregnskab:2009:20). Således 

overvåger de mere end 15.500 møller. Et tal som kontinuerligt stiger. Fokus på 

serviceområdet har medført at antallet af servicebesøg af hver enkelt vindmølle er steget til 

dobbelte fra 2008 til 2009. Dette er sat i værk for at forbedre kundernes oplevelse af Vestas 

og deres loyalitet. Omsætningen på serviceområder er i samme periode steget fra 396 mio. 

EUR. I 2008 til 504 mio. EUR. I 2009 (Vestas årsregnskab:2009:80-81). En stigning på godt 

27 %. Fremover forventer Vestas at dette område vil vokse mindst lige så meget som resten af 

virksomheden, hvilket vidner om vigtigheden af også at kunne levere disse ydelser til 

kunderne. Samtidig må denne del anses som værende vigtig for at være i stand til at nedbringe 

omkostningerne forbundet med fejl på møllerne. Dette da serviceområdet er koblet direkte op 

på møllerne, og dermed er i stand til hurtigt og effektivt at identificere problemer og dermed 

er i stand til at gennemføre vedligehold på det mest optimale tidspunkt. 

 

3.4. SWOT 

På baggrund af afsnit 3.1, 3.2 og 3.3 vil SWOT -analysen blive gennemført. SWOT -analysen 

fungerer dermed som opsamling og sammenfatning for PEST -analysen, Porters Five Forces 

og Porters værdikædeanalyse. I de kommende afsnit er styrker, svagheder, muligheder og 

trusler for Vestas opgjort. Det sker i punkt da argumentationen er at finde i de netop ovenfor 

nævnte afsnit. 

 

3.4.1. Styrker 

• Stærkt fokus på kvalitet 

• Tæt kontakt til leverandører 

• Teknologisk innovation 

• Produktionsfaciliteter placeret på hovedmarkederne 
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• Kultur; ”Failure is not an option” 

• Bredt produktprogram som omfatter efterfølgende drift og service 

 

3.4.2. Svagheder 

• Kvalitetsproblemer 

• Forbedret, men fortsat lav kundeloyalitet 

 

3.4.3. Muligheder 

• Internationalt fokus på nedbringelse af CO2 udslip. 

• Befolkningstilvækst som betyder øget behov for energi 

• Stordrifts- og erfaringsfordele 

• Kapitalkrav 

• Produktdifferentiering 

 

3.4.4. Trusler 

• Betydeligt strammere finansieringsforhold og procedurer for kunderne 

• Stigende råvarepriser 

• Stærke leverandører 
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4. Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen er den anden del af opgaves sektion II. Det er her formålet at bestemme 

hvordan Vestas har klaret sig økonomisk i perioden 2005 – 2009. I modsætning til den 

strategiske analyse hvor der blev fokuseret på ikke-finansielle værdidrivere, fokuseres der her 

netop på de finansielle værdidrivere. Dog er det ikke muligt direkte at aflæse disse finansielle 

værdidrivere direkte af Vestas’s regnskaber hvorfor det først er nødvendigt at reformulere 

resultatopgørelsen, balancen og egenkapitalen. Dette sker i afsnit 4.1. Efterfølgende 

analyseres rentabiliteten i afsnit 4.2. 

 

4.1. Reformulering af egenkapital, resultatopgørelse og balance 

I Bilag 2, er Vestas resultatopgørelse, balance og relevante noter for perioden 2005 – 2009 

opstillet. På baggrund af disse reformuleres resultatopgørelsen og balancen i de kommende 

afsnit 4.1.1 og afsnit 4.1.2.  

 

4.1.1. Reformulering af egenkapitalopgørelsen 

Reformulering af egenkapitalopgørelsen tilsigter at fremhæve urealiserede værdiændringer 

som ikke fremkommer andre steder (Elling & Sørensen:2005:107). Herved bliver det muligt 

at bestemme totalindkomsten. 

 

Det er ikke et krav til årsregnskaberne at disse opgør totalindkomsten (Elling & 

Sørensen:2005:107). For Vestas’s vedkommende er det dog gjort, og totalindkomsten for 

analyseperioden 2005 – 2009 er opgjort nedenfor i Figur 16 

 

FIGUR 16: VESTAS TOTALINDKOMST 2005 - 2009 

mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009

Totalindkomst i alt (200)   117     281     436     616     
Totalindkomst udvikling abs, % 159% 140% 55% 41%  

Kilde: Egen tilvirkning pba. Vestas årsregnskaber (2005:72) (2006:60) (2007:44) (2008:48) (2009:65) 

 

Af ovenstående Figur 16 ses det at totalindkomsten i 2005 er negativ. Der har altså været et 

underskud totalt set. Derfor bliver udviklingen fra 2005 til 2006, hvor totalindkomsten er 
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positiv, negativ, da tælleren er negativ. Af denne årsag er udviklingen lavet numerisk, eller 

absolut på engelsk. Det fremgår dermed at fra 2005 til 2006 og 2007 har Vestas formået i 

betydelig grad at forbedre deres totalindkomst. I disse perioder forbedres den med omkring 

150 %, men den i årene efter falder til henholdsvis 55 % i 2008 og 41 % i 2009. 

 

4.1.2. Reformulering af balancen og resultatopgørelsen 

Reformulering af balance og resultatopgørelse er nødvendigt for at være i stand til at 

bestemme de nøgletal, som retvisende viser resultatet af de af virksomheden gennemførte 

aktiviteter.  

 

I forhold til balancen er følgende betragtninger gjort; alle aktiver undtagen værdipapirer og 

likvide beholdninger anses som værende driftsaktiver. Værdipapirer og likvide beholdninger 

klassificeres som netto finansielle aktiver. 

 

På passivsiden klassificeres alle langfristede og kortfristede forpligtelser, undtagen de 

finansielle gældsforpligtelser, som netto driftsaktiver. De finansielle gældsforpligtelser 

klassificeres under netto finansielle forpligtelser. 

 

Ved ”Andre tilgodehavender”, ”Hensatte forpligtelser ” og ”Værdipapirer” optræder disse 

kategorier mere end et sted i balancen. Hvor det er tilfældet er de aggregeret i den 

reformulerede balance. I Bilag 3 fremgår den reformulerede balance. 

 

Resultatopgørelsen er en funktionsopdelt resultatopgørelse (Elling & Sørensen:2005:133). I 

Bilag 4 fremgår den reformulerede resultatopgørelse. Den er fremkommet ved at først tage 

nettoomsætningen. Denne justeres ikke. Herfra trækkes produktionsomkostningerne eksl. 

afskrivninger. Inden bruttofortjenesten fremkommer fratrækkes endvidere ”Tilbageførsel af 

dagsværdireguleringer af afdæknings-instrumenter, overført til resultatopgørelsen 

(produktionsomkostninger)”. Dette gøres da denne post ikke vedrører andet driftsoverskud 

som de andre poster fra egenkapitalopgørelsen. Den vedrører netop produktions-

omkostningerne. 

 

Fra bruttofortjenesten fratrækkes ”Forsknings og udviklingsomkostninger eksl. 

afskrivninger”, ”Salgs- og distributionsomkostninger eksl. afskrivninger”, ”Administrations-
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omkostninger eksl. afskrivninger” og afskrivningerne. Dette resulterer i at driftsoverskuddet 

før skat er bestemt. For at bestemme driftsoverskuddet efter skat bestemmes ”Skat på 

driftsoverskud”. Dette er en tredelt post. Dels består den af selskabsskatten som opgjort i 

Vestas’s resultatopgørelse, jf. Bilag 2, dels består den af skattepåvirkningen af andet 

driftsoverskud og dels af ”Skattefordel fra netto finansielle udgifter”. Førstnævnte er det 

muligt at aflæse direkte fra resultatopgørelsen, og de to sidstnævnte behandles nedenfor.  

 

Efter ”Driftsoverskud fra salg – efter skat” specificeres ”Andet driftsoverskud” og 

skattepåvirkningen heraf. Under ”Andet driftsoverskud” går ”Valutakursregulering 

vedrørende omregning til EUR”, ”Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder”, 

”Dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter” og ” Skat af egenkapitalbevægelser” som 

alle er fra egenkapitalopgørelsen. Det er således udelukkende ”Tilbageførsel af 

dagsværdireguleringer af afdæknings-instrumenter, overført til resultatopgørelsen 

(produktionsomkostninger)” fra egenkapitalopgørelsen der ikke medtages under ”Andet 

driftsoverskud”. Under ”Andet driftsoverskud” medtages endvidere ”Andre driftsindtægter” 

fra resultatopgørelsen og ”Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder” som fremgår 

af en note til resultatopgørelsen. Til slut medtages netto valutakursreguleringen som 

fremkommer ved at sammenholde valutakursreguleringer fra noten om finansielle indtægter 

med valutakursreguleringerne fra noten om finansielle omkostninger. De her nævnte poster 

aggregeres og skattepåvirkningen bestemmes ved den for året angivne skatteprocent. 

Skattepåvirkningen er den anden del af ”Skat af driftsoverskuddet” som er opgjort i 

forbindelse med ”Driftsoverskud fra salg”. 

 

Ved at sammenholde ”Driftsoverskud fra salg – efter skat” med ”Andet driftsoverskud i alt, 

efter skat” er det muligt at bestemme ”Driftsoverskud i alt efter skat”. 

 

Efter ”Driftsoverskud i alt efter skat” er bestemt behandles netto finansielle omkostninger 

efter skat. Her er de delt op i indtægter og omkostninger. De fremkommer hver i sær ved at 

tage den resterende del af noterne omkring finansielle indtægter og omkostninger som ikke er 

medtaget under ”Andet driftsoverskud”. Disse poster aggregeres og skattepåvirkningen 

bestemmes som under ”Andet driftsoverskud”. 

 

Herefter er det muligt at aggregere ” Driftsoverskud i alt efter skat” og ” Netto finansielle 

omkostninger efter skat” hvorved det reformulerede resultat fremstår. Til slut skal der tages 
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hensyn til eventuelle minoritetsinteressers resultatandel, men da der ikke er nogen i Vestas’s 

tilfælde, er resultatet lig med totalindkomsten. Der afstemmes til slut ved at kontrollere at den 

totalindkomst der fremkommer som resultat af den reformulerede resultatopgørelse er den 

samme som er fremkommet i afsnit 4.1.1. 

 

4.2. Analyse af rentabilitet 

Analysen af rentabiliteten hos Vestas sker via dekomponering af egenkapitalens forrentning 

(ROE) ved hjælp af den udvidede DuPont-model (Elling & Sørensen:2005:172). 

Nedenstående Figur 17 viser niveau-hierarkiet i DuPont-modellen.  

 

FIGUR 17: UDVIDET DUPONT-MODEL 

Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1

OGsalg

DOsalg

Salg
OG

OGandet DO DO
Andet DO Salg

Salg
Individuelle AOH ROIC

omsætnings- Salg DO
hastighedder NDA NDA

ROE
= ROIC + finansiel gearing

FGEAR
NFF
EK

Individuelle SPREAD
r -drivere (ROIC - r)  

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Elling & Sørensen (2005:173). 

 

ROE vil først blive dekomponeret til modellens niveau 1 som består af ROIC, FGEAR og 

SPREAD. Disse komponenter dekomponeres herefter på niveau 2 og videre på niveau 3. ROE 

bestemmes ved; 

legenkapitagns
msttotalindko

ROE
 .

=  



  
 Side 40 af 93 

Den gennemsnitlige egenkapital bestemmes ved at tage primo og ultimo-værdien for et givet 

år og lægge dem sammen, hvorefter der divideres med 2. Nedenfor i Figur 18 er 

totalindkomsten og gennemsnitlig egenkapital for perioden 2005 – 2009 anført. På baggrund 

heraf er det muligt at bestemme ROE som ligeledes er anført i figuren. 

 

FIGUR 18: RETURN ON EQUITY 2005 - 2009 

mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009
Totalindkomst (200)        117         281         436         616         
Gns. egenkapital n/a 1.112      1.389      1.736      2.660      
ROE n/a 11% 20% 25% 23%  

Kilde: Egen tilvirkning pba. Bilag 3 og Bilag 4 

 

Ovenfor er ROE bestemt. Det ses af Figur 18 at den i 2006 er 11 %, og stiger henover 

analyseperioden til 25 % i 2008 og ender i 2009 på 23 %. Årsagerne til denne udvikling skal 

findes i de underliggende niveauer, hvorfor dekomponeringen via DuPont-modellen 

gennemføres, men udviklingen er sigende for er omstillingsproces den totale indkomst er 

steget mere end den gennemsnitlige egenkapital er. Altså en positiv udvikling. 

 

4.2.1. DuPont-model – Niveau 1 

Her vil ROE blive dekomponeret i ROIC, FGEAR og SPREAD. Det skyldes at følgende 

sammenhæng mellem ROE, ROIC, FGEAR og SPREAD gør sig gældende (Elling & 

Sørensen:2005:174); 

( )( )rROICFGEARROICROE −+= *  

De dekomponerede nøgletal bestemmes således; 

verdriftsakti netto gns.
) ( skatefterskudDriftsover

ROIC =  

legenkapita .
serforpligtel efinansiell netto .

gns
gns

FGEAR =  

( )
ser forpligtel efinansiell netto gns.

skat)(efter er omkostning finansille netto
rhvor  ,r-ROIC ==SPREAD  

Da der anlægges gennemsnitbetragtninger på netto driftsaktiver, netto finansielle forpligtelser 

og egenkapitalen er det ikke muligt at bestemme værdierne for 2005. ROIC, FGEAR og 

SPREAD er opstillet i nedenstående Figur 19. 
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FIGUR 19: ROIC, FGEAR OG SPREAD FOR 2006 - 2009 

mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009
Driftsoverskud (efter skat) (186)               141           278           426           630           
Gns. netto driftsaktiver n/a 1.150        941           1.349        2.511        
ROIC n/a 12% 30% 32% 25%

mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009
Gns. netto finansielle forpligtelser n/a (38)           448           387           149           
Gns. egenkapital n/a 1.112        1.389        1.736        2.660        
FGEAR n/a -3% 32% 22% 6%

mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009
Netto finansielle omkostninger (efter skat) (14)                 (24)           3               10             (14)           
Gns. netto finansielle forpligtelser n/a (38)           448           387           149           
r n/a 63% 1% 3% -10%
ROIC n/a 12% 30% 32% 25%
SPREAD n/a -50% 29% 29% 35%  

Kilde: Egen tilvirkning pba. Bilag 3 og Bilag 4  

 

Det ses af ovenstående Figur 19 at ROIC stiger fra 12 % i 2006 til 32 % i 2008 og falder lidt 

igen til 2009 hvor den er 25 %. Det skyldes driftsoverskuddet (efter skat) stiger med en faktor 

3,5 fra 2006 til 2009, mens gennemsnitlige netto driftsaktiver ”kun” stiger med en faktor 1,2. 

Tælleren i brøken stiger derfor forholdsvis mere end nævneren, hvorfor ROIC stiger. Den 

underliggende bevægelse er her at driftsgælden i perioden mindskes, mens driftsaktiverne 

stiger. Det er især varebeholdningerne og entreprisekontrakter der får driftsaktiverne til at 

stige.  

 

Ved FGEAR ses det at gennemsnitlige netto finansielle forpligtelser stiger betydeligt fra 2006 

– 2007 og falder igen betydeligt fra 2008 til 2009. Det skyldes primært udviklingen i de 

likvide beholdninger, hvilket skyldes forudbetalinger fra kunder som frigives i takt med 

færdiggørelse af projekter. Udviklingen i egenkapitalen er underlagt samme påvirkning, men 

påvirkes ligeledes af det som gennemsnitlige netto driftsaktiver påvirkes af. Det skyldes af 

netto driftsaktiver og netto finansielle forpligtelser sammen udgør egenkapitalen. 

 

Netto finansielle omkostninger (efter skat) bestemmes ved at anlægge en nettobetragtning på 

finansielle indtægter og omkostninger, og herefter bestemme skattepåvirkningen heraf. 

Beløbet er i sig selv relativt lille, men anvendes til at bestemme r. Den anden del til at 

bestemme r er gennemsnitlige netto finansielle forpligtelser, som er behandlet ovenfor. Ved 
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hjælp af disse to størrelse bestemmes r. r beskriver de netto finansielle omkostninger i %. Det 

ses af Figur 19 at r falder fra 63 % i 2006 til -10 % i 2009. Når r sammenholdes med ROIC er 

det muligt at bestemme SPREAD. SPREAD viser forskellen mellem r og ROIC, eller hvor 

ROIC viser hvor stort overskuddet er i forhold til den investerede kapital og r viser 

omkostningen ved de finansielle forpligtelser (fremmedkapital), så er SPREAD det udtryk 

som viser om det giver et positivt eller et negativt bidrag at have de finansielle forpligtelser 

(fremmedkapital).  

 

4.2.2. DuPont-model - Niveau 2 

Bestemmende for ROIC er OG og AOH. Det skyldes at nedenstående sammenhæng (Elling & 

Sørensen:2005:186); 

( )( ) ( ) ( )( )rROICFGEARrROICFGEARROICROE −+=−+= *AOH*OG  *  

Derfor dekomponeres ROIC til OG og AOH de her på niveau 2. De bestemmes således; 

ningNettoomsæt
skatefterskudDriftsover

OG
) ( =  

verdriftsaktinettogns
ningNettoomsæt

AOH
  .

=  

Nedenfor i Figur 20 er OG og AOH opstillet. 

 

FIGUR 20: OG OG AOH FOR 2005 - 2009 

mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009
Driftsoverskud (efter skat) (186)               141           278           426           630           
Nettoomsætning 3.583             3.854        4.861        6.035        6.636        
OG -5% 4% 6% 7% 9%

mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009
Nettoomsætning 3.583             3.854        4.861        6.035        6.636        
Gns. netto driftsaktiver n/a 1.150        941           1.349        2.511        
AOH n/a 3,4            5,2            4,5            2,6             

Kilde: Egen tilvirkning pba. Bilag 3 og Bilag 4 

 

Det ses af ovenstående Figur 20 at OG har været stigende igennem hele analyseperioden. Især 

fra 2005 til 2006 er der sket en stor udvikling. Det er også i denne periode at Vestas er gået 

fra et underskud til et overskud. Fra 2006 til 2009 er OG steget. AOH er udtryk for hvor 

mange gange de gennemsnitlige nettodriftsaktiver omsættes i løbet af et år. AOH bestemmes 

ved nettoomsætningen, som i perioden 2006 til 2009 har haft tocifrede vækstrater og de 
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gennemsnitlige netto driftsaktiver som varierer betydeligt over perioden. De underliggende 

drivere for gennemsnitlige netto driftsaktiver er behandlet i afsnit 4.2.1. Det skal bemærkes at 

i 2009 hvor industrien generelt har haft det svært falder AOH til 2,6 hvor den var 4,5 i 2008. 

Et fald på 41 %. 

 

4.2.3. DuPont-model - Niveau 3 

På DuPont-modellens niveau 3 dekomponeres OG til OGsalg og OGandet og AOH 

dekomponeres til individuelle omsætningshastigheder. 

 

4.2.3.1. Dekomponering af OG 

Overskudsgraden (OG) dekomponeres i OGsalg og OGandet. Det gøres for at isolere OGsalg fra 

alt andet. Nedenfor er opstillet hvorledes de to nøgletal beregnes (Elling & 

Sørensen:2005:15); 

( )
ningNettoomsæt

skatefterskudDriftsover
radOverskudsg sa

sa
lg

lg

  
=  

( )
ningNettoomsæt

skudDriftsover
radOverskudsg an

an
skuddriftsover det

skuddriftsover det

skatefter  
=  

Nedenfor i Figur 21 fremgår OGsalg og OGandet. 

 

FIGUR 21: DEKOMPONERING AF OG 

mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009
Driftsoverskud (efter skat) salg (170)               136           286           455           652           
Nettoomsætning 3.583             3.854        4.861        6.035        6.636        
Overskudgrad salg -4,75% 3,53% 5,89% 7,54% 9,83%

Driftsoverskud (efter skat) andet (16)                 5               (8)             (29)           (22)           
Nettoomsætning 3.583             3.854        4.861        6.035        6.636        
Overskudgrad andet -0,45% 0,13% -0,17% -0,47% -0,33%  

Kilde: Egen tilvirkning pba. Bilag 3 og Bilag 4 

 

Det ses af ovenstående Figur 21 at OGandet er ganske lille. OGsalg udgør dermed størstedelen af 

det totale OG, hvorfor driftsoverskud fra salg efter skat er klart den mest toneangivende faktor 

for overskudgraden. På baggrund heraf kan det sluttes at det er netop nettoomsætningen og 

produktionsomkostningernes størrelse der er særligt vigtige for Vestas. 
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4.2.3.2. Dekomponering af AOH 

Aktivernes omsætningshastighed dekomponeres til individuelle omsætningshastigheder for 

hver type aktiv. Omsætningshastighederne bestemmes her ved (Elling & Sørensen:2005:193); 

...

...
Im1

−−−

+++=

ningNettoomsæt
erHensættels

ingNettoomsæt
rerVarekrdito

ningNettoomsæt
Varelager

ningNettoomsæt
veranlægsaktiMaterielle

ningNettoomsæt
veranlægsaktimaterielle

AOH
 

Figur 22 viser omsætningshastighederne bestemt ved ovenstående formel. For at afstemme til 

AOH bestemt på niveau 2 er det nødvendigt at tage den inverse værdi. Dette skyldes at, i 

modsætning til AOG på niveau står nettoomsætningen her i nævneren.  

 

FIGUR 22: DEKOMPONERING AF AOH 

2005 2006 2007 2008 2009
Driftsaktiver

Goodwill n/a 8% 7% 5% 5%
Færdiggjorte udviklingsprojekter n/a 2% 1% 1% 1%
Software n/a 0% 0% 1% 1%
Udviklingsprojekter under udførsel n/a 2% 2% 3% 4%
Grunde og bygninger n/a 6% 5% 6% 8%
Produktionsanlæg og maskiner n/a 3% 3% 3% 3%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar n/a 3% 2% 2% 3%
Materielle aktiver under udførsel n/a 1% 2% 3% 5%
Kapitalandele i associerede virksomheder n/a 0% 0% 0% 0%
Tilgodehavender hos associerede virksomehder n/a 0% 0% 0% 0%
Andre tilgodehavender n/a 4% 3% 3% 3%
Udskudt skat n/a 4% 3% 2% 1%
Varebeholdninger n/a 20% 20% 23% 25%
Tilgodehavender fra salg n/a 17% 14% 13% 11%
Entrepriserkontrakter n/a 9% 6% 6% 11%
Selskabsskat n/a 0% 1% 1% 1%

Driftsaktiver i alt n/a 80% 69% 71% 83%
Driftsforpligtelser

Udskudt skat n/a 0% 0% 0% -1%
Hensatte forpligtelser n/a -6% -6% -5% -4%
Pensionsforpligtelser n/a 0% 0% 0% 0%
Forudbetalinger fra kunder n/a -7% -2% -2% -2%
Entrepriserkontrakter n/a -11% -19% -20% -15%
Leverandørgæld n/a -17% -17% -16% -16%
Andre gældsforpligtelser n/a -7% -5% -6% -6%
Selskabsskat n/a -1% -1% -1% -1%

Driftsgæld i alt n/a -50% -50% -49% -45%

Netto driftsaktiver (investeret kapital) n/a 30% 19% 22% 38%

1 / Netto driftsaktiver (investeret kapital) n/a 3,4            5,2            4,5            2,6            
Afstemning -                   -             -             -             -              

Kilde: Egen tilvirkning pba. Bilag 3 og Bilag 4 

 



  
 Side 45 af 93 

Det ses af ovenstående Figur 22 at især varebeholdninger, tilgodehavender fra salg og 

entreprisekontrakter slår ud på aktivsiden. Entreprisekontrakter og leverandørgæld slår ud på 

forpligtelsessiden. Hvad angår varebeholdningerne er dette at forvente, da dette har været en 

del af Vestas’s strategi (Vestas årsregnskab:2008:25). Tilgodehavender fra salg er faldet over 

analyseperiode og viser at, på trods af en stigende omsætning er andelen af uafsluttede 

salgstransaktioner ikke stigende. Entreprisekontrakter ses her som en nettobetragtning, som 

viser at der kontinuerligt er en nettoforpligtelse. Denne forpligtelse varierer dog betydeligt. 

Gælden til leverandørerne holder sig som en stabil del af omsætningen, og ses her som et 

udtryk for betalingsbetingelserne som gør sig gældende for Vestas. 

 

4.3. Analyse af risiko 

Analysen af risikoen fokuseres her på variabilitetsrisiko. Vækstrisiko medtages under den 

driftsmæssige risiko. Afsnittet behandles på baggrund af Elling & Sørensen (2005:199-202) 

og gennemføres for at belyse den risiko som investorer løber Variabilitets fokuserer på 

risikoen for at den ønskede ROE ikke opnås. Når risikoen behandles tages der udgangspunkt i 

formlen som for ROE som er opstillet i afsnit 4.2.1. Det er altså risikoen for at et af 

elementerne i formelen varierer så det medfører et fald i ROE. 

 

4.3.1. Driftsmæssig risiko 

Ifølge Elling & Sørensen kan den driftsmæssige risiko beskrives ved spredningen på ROIC, 

som underliggende er drevet af spredningen på overskudgraden og omsætningshastigheden. 

Ydermere drives risikoen på ROIC af den driftsmæssige gearing. Til slut vil der være et 

risikoelement forbundet med Vestas’ vækst.  

 

OGrisiko behandler risikoen for at overskudsgraden ændres. Dette betyder at her behandles 

risikoen for at omkostningerne stiger relativt mere end omsætningen gør, og at virksomheden 

dermed ikke er i stand til at generere det overskud som de forventer. I og med Vestas 

forventer omsætningsvækst må en vis stigning i omkostningerne være at forvente. Dog må det 

samtidig forventes at Vestas er i stand til at realisere stigende stordriftsfordele hvorfor OGrisiko 

forventes at være lille.  
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AOHrisiko vil være drevet af at virksomheden kan opnå en lavere pris eller en lavere mængde. 

Altså at deres realiserede omsætning vil falde. Som behandlet i afsnit 3.2.5 vil det forventes at 

der tilkommer flere konkurrenter, men samtidig forventes det at markedet generelt i det næste 

fem år vil opleve tocifrede vækstrater på mellem 10 % og 17 % (BTM:2010:47). Der ses 

derfor kun ringe risiko forbundet med AOHrisiko. Det samme gør sig gældende for at risikoen 

for at Vestas ikke formår at vokse som forventet. 

 

DGEARrisiko behandler risikoen for at hvis OG og AOH falder, vil det alt andet lige resultere i 

at virksomheden bliver anset for at have problemer. En situation der kan resultere i at det 

bliver sværere at opnå forudbetalinger fra kunder og opnå gunstige betalingsbetingelser fra 

leverandører. Jf. ovenstående anses det for usandsynligt at OG og AOH falder med 

resulterende fald i DGEAR. Et evt. fald i DGEAR vil betyde et fald i ROIC. 

 

4.3.2. Finansiel risiko 

Den finansielle risiko omhandler niveauet for SPREAD som underliggende er drevet af ROIC 

og r. SPREAD vil være en afledt størrelse og vil derfor naturligvis variere. Grundlæggende 

kan det siges at så længe der er en positiv SPREAD; at ROIC er større end r, så har SPREAD 

positiv indvirkning på virksomheden. SPREAD er vist i Figur 19, og det ses her at den over 

analyseperioden har været stigende positiv. ROIC er blevet behandlet i ovenstående afsnit og 

Vestas søger at afdække risikoen ved r via finansielle sikringsinstrumenter (Vestas 

årsregnskab:2009:23). På baggrund heraf udledes at den finansielle risiko for Vestas er af 

begrænset omfang og kontinuerligt søges minimeret. 

 

4.4. Sammenfatning  

Det ses af afsnit 4.2.3 at det er det ordinære salg som er den væsentligste driver for overskud 

for Vestas. Dette sammen med deres produktionsomkostninger. Den største usikkerhedsfaktor 

for Vestas er om de kan realisere den nettoomsætning i forhold til deres 

produktionsomkostninger som de forventer. Endvidere har de en lav finansiel risiko i og med 

de kontinuerligt søger at afdække denne. Samlet har de en lav afledt samlet risiko for at 

egenkapitalen i ikke vokser som forventet. Dette er ikke overraskende for en 

produktionsvirksomhed som Vestas. 
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5. Budgettering  

I forbindelse med budgetteringen af Vestas for den kommende periode er det indledningsvist 

nødvendigt at tage stilling til den eksplicitte budgetperiode samt terminalperioden. 

(Rådgivningsudvalget december 2002:43-44). Her anvendes en budgetperiode på 5 år, 

efterfulgt af terminalperioden. Dette begrundes med, at efter budgetperioden, vil der i 

terminalperioden opleves konstante vækstrater (Elling & Sørensen:2005:35). Der vil blive 

taget udgangspunkt i de i afsnit 4.1 reformulerede resultatopgørelse og balance, jf. Bilag 3 og 

Bilag 4. Endvidere vælges netop denne budgetperiode da den kulminerer med Vestas’s 

målsætning omkring ”Triple 15” i 2015. Som fremhævet i afsnit 4.2.3.1 er det driftsoverskud 

fra salg (efter skat) som er den vigtigste driver for overskudgraden. Derfor vil der blive 

placeret mestendels vægt på denne del af resultatopgørelsen. Den budgetterede 

resultatopgørelse og den budgetterede balance er i Bilag 6 og Bilag 7. 

 

5.1. Den reformulerede resultatopgørelse 

5.1.1. Nettoomsætning 

Vestas har som målsætning ”Triple 15” jf. afsnit 2.3. Derfor har de også en målsætning om at 

have en omsætning på minimum 15 mia. EUR i 2015. I 2009 realiserede Vestas 6.636 mio. 

EUR. I gennemsnit skal Vestas have en vækst på lige omkring 15 % årligt for at realisere 

dette mål. Det virker dog ikke realistisk at Vestas skal være i stand til at vokse med 

udelukkende gennemsnitligt 15 % årligt. Derimod må det anses for værende mere realistisk at 

Vestas er i stand til outperforme markedet, og ellers have de samme vækstrater som BTM 

forventer i den kommende periode. I nedenstående Figur 23 er vist hvorledes udviklingen i 

omsætning kan se ud.  

 

FIGUR 23: BUDGET AF OMSÆTNING 2010E – 2015E 

2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E
Nettoomsætning, realiseret 3.583   3.854   4.861   6.035   6.636   

Vækstrate, realiseret 8% 26% 24% 10%
Vækstrate, marked (BTM) 10,31% 16,70% 21,25% 9,96% 9,56% 9,56%
Vækstrate, forecast 12,06% 18,46% 23,01% 11,72% 11,31% 11,31%

Nettoomsætning, forecast 7.436    8.809    10.836  12.106  13.476  15.000  
�

Kilde: Egen tilvirkning 
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For at Vestas skal realisere deres målsætning om 15 mia. EUR i omsætning i 2015 skal de 

overperforme markedet med 1,76 % -point hvert år i forhold til de estimater som BTM har 

givet (BTM:2010:47). Dette fremgår af ovenstående Figur 23. Uden tvivl er der her tale om 

ambitiøse mål. Endvidere skal der tages hensyn til at Vestas tidligere har mistet store dele af 

det samlede marked til konkurrenter. På det seneste er der kommet flere kinesiske 

konkurrenter ind på markedet. Vestas har dog oprettet fabrikker i Kina for at kunne levere 

hertil, og har vist igennem årene at de kan bibringe markedet med teknisk innovation, hvorfor 

det ikke ses som umuligt at nå deres målsætning. Der er endvidere to faktorer der taler for at 

Vestas er i stand til nå 15 mia. EUR i 2015. Den ene er at det ”kun” er 1,76 % -point deres 

salg skal vokse mere end markedet gør. Det andet er at der i skrivende stund er offentliggjort 

salg fra Vestas på 1.024 MW (www.vestas.com:2010-04-2118) hvilket ikke er et 

fyldestgørende tal. Således ses det at der er en ordre til USA på 250,2 MW ikke fremgår, 

hvilket kan skyldes at forudbetalingen mangler (www.borsen.dk:2010-04-0619). Vestas er 

altså kommet godt fra start i 2010 og må derfor forventes at nå deres mål i 2015. 

 

5.1.2. Produktionsomkostninger eksl. afskrivninger 

Produktionsomkostningerne har fra 2005 til 2009 udgjort en mindre og mindre del i forhold til 

omsætningen. Endvidere mener Vestas selv at stordriftsfordelene vil sætte dem i stand til at 

have en personaletilgang der er mindre end omsætningsvæksten, jvf. afsnit 3.2.1.1. 

Stordriftsfordelene er netop fremhævet som en mulighed i afsnit 3.4.3. Endvidere har Vestas 

også gjort meget ud af deres kvalitetsprogrammer og har sat fokus på deres 

produktionskvalitet. Derfor sættes produktionsomkostningerne eksl. afskrivninger til -76 % i 

2010E, -75,5 % i 2011E og herefter -75 % af omsætningen. 

 

5.1.3. Tilbageførsel af dagsværdireguleringer 

Tilbageførsel af dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter, overført til 

resultatopgørelsen (produktionsomkostninger) har i perioden 2005 til 2009 ligget mellem -0,3 

% og 0,6 % af omsætningen. Da det er noget nær fuldstændig umuligt at forudsige denne 

minimale størrelse antages det her at, i budgetperioden er 0 %. 

 

                                                 
18 http://www.vestas.com/da/investor/meddelelser/offentliggjorte-ordrer.aspx 
19 http://borsen.dk/investor/nyhed/180092/# 
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5.1.4. Forsknings og udviklingsomkostninger eksl. afskrivninger 

Forsknings og udviklingsomkostningerne har historisk ligget lige under -1,5 % af 

omsætningen. Dog er 2009 et år hvor det er faldet til -0,6 % af omsætningen. Det vurderes at 

forskning og udvikling er essentielt for Vestas’s evne til at bibeholde deres konkurrenceevne, 

hvorfor denne andel vil stige fra det ”normale” leje på -1,5 % til -2,75 % i 2015E og blive på 

dette niveau herefter. 

 

5.1.5. Salgs- og distributionsomkostninger eksl. afskrivninger 

Salgs- og distributionsomkostningernes andel af omsætningen er ligeledes steget henover 

perioden. Således er andelen -3,12 % i 2009. Det antages at ”loftet” for disse omkostninger er 

-3,5 % af omsætningen som nås i 2012E. Omkostningerne forventes dermed at stige relativt i 

forhold til omsætningen i 2010E til 2012E hvorefter de vil holde niveauet. 

 

5.1.6. Administrationsomkostninger eksl. afskrivninger 

Administrationsomkostningerne har som de andre omkostninger i dette afsnit været stigende 

henover perioden. Det antages dog at Vestas vil søge at begrænse disse omkostninger da de 

ikke direkte skaber værdi for virksomheden. De udgør -3,65 % af omsætningen i 2009, og det 

forventes at de vil stige til -4 % i 2010E, hvorefter de vil holde sig på dette niveau. 

 

5.1.7. Afskrivninger og andre ikke likviditetskrævende omkostninger 

Af- og nedskrivninger splittes op i materielle og immaterielle afskrivninger. Nedenfor i Figur 

24 ses afskrivningerne, samt deres procentandel af omsætningen. 

 

FIGUR 24: REALISEREDE AFSKRIVNINGER 

2005 2006 2007 2008 2009
Nettoomsætning 3.583         3.854     4.861     6.035     6.636     

Af- og nedskrivninger (materielle) (87)             (90)         (85)         (103)       (158)       
% andel af omsætning -2,43% -2,34% -1,75% -1,71% -2,38%

Af- og nedskrivninger (immaterielle) (36)             (33)         (53)         (32)         (60)         
% andel af omsætning -1,01% -0,86% -1,09% -0,53% -0,90%

Af- og nedskrivninger (total) (123)           (123)       (138)       (135)       (218)       
�

Kilde: Egen tilvirkning 
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I forhold til de materielle afskrivninger har niveauet varieret en del i perioden 2005 – 2009. 

Det ender dog på -2,38 % af omsætningen. Hvad angår de immaterielle afskrivninger har de 

ikke varieret nær så meget, og deres niveau er også betydeligt lavere en de materielle 

afskrivninger. De immaterielle afskrivninger ender i 2009 på -0,9 % af omsætningen. 

Afskrivningerne vedrører primært produktionsomkostningerne og forsknings- og 

udviklingsomkostningerne. Områder hvor der er lagt modsatrettede vækstrater ind. Derfor 

budgetteres der med et mindre fald i deres andele af omsætningen fra 2009 til 2010, hvorefter 

niveauet er konstant. Således at de materielle afskrivninger budgetteres til -2,25 % og de 

immaterielle til -0,75 %. Dette fremgår af nedenstående Figur 25. 

 

FIGUR 25: BUDGETTEREDE AFSKRIVNINGER 

2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E
Nettoomsætning 7.436     8.809     10.836   12.106   13.476   15.000   

Af- og nedskrivninger (materielle) (167)       (198)       (244)       (272)       (303)       (338)       
% andel af omsætning -2,25% -2,25% -2,25% -2,25% -2,25% -2,25%

Af- og nedskrivninger (immaterielle) (56)         (66)         (81)         (91)         (101)       (113)       
% andel af omsætning -0,75% -0,75% -0,75% -0,75% -0,75% -0,75%

Af- og nedskrivninger (total) (223)       (264)       (325)       (363)       (404)       (450)       
�

Kilde: Egen tilvirkning 

 

5.1.8. Skat 

Skat af driftsoverskud fra salg er som behandlet i afsnit 4.1.2 en tredelt størrelse. Den ene del 

fås historisk set fra den ordinære resultatopgørelse, og beregnes via den effektive skattesats i 

Danmark. De to andre dele beregnes af andet driftsoverskud og netto finansielle 

omkostninger, begge før skat. Disse to beregnes på baggrund af selskabsskattesatsen i 

Danmark. Derfor er det her nødvendigt først at tage stilling til henholdsvis den effektive 

skattesats og selskabsskattesatsen i budgetperioden. Selskabsskatten har siden 2007 været 25 

%, og forventes at være det samme i budgetperioden. Den effektive skattesats har siden 2008 

været 28 %. Her forventes ingen ændring i denne sats, hvorfor den i budgetperioden også vil 

være 28 %. 

 

Skat af driftsoverskud fra salg bestemmes ved at addere nettoomsætningen, 

produktionsomkostningerne, forsknings- og udviklingsomkostningerne, Salg- og 

distributionsomkostningerne, administrationsomkostningerne, af- og nedskrivningerne, andre 
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driftsindtægter, kurstab valuta netto og de netto finansielle omkostninger. Disse 

sammenholdes med den effektive skattesats, som er bestemt ovenfor til 28 % i 

budgetperioden. For at nå den samlede skatteeffektiv tillægges skattepåvirkningen af andet 

driftsoverskud og netto finansielle omkostninger. Grundlaget for at bestemme disse to 

størrelse behandles dog først i afsnit 5.1.9 og afsnit 5.1.10. 

 

5.1.9. Andet driftsoverskud 

Andet driftsoverskud består af en mængde forskellige poster. Der er dog flere som det 

vurderes ikke skal budgetteres, budgetteres til 0, da deres værdi er så lav og de kun 

forekomme sporadisk at det vil give et mere retvisende billede ikke at medtage dem. Derfor 

vil disse først blive behandlet, hvorefter de resterende, som vil blive budgetteret, vil blive 

behandlet. 

 

5.1.9.1. Andet driftsoverskud som ikke budgetteres 

De poster som det vurderes ikke skal budgetteres er; 

 

1. Andre driftsindtægter 

2. Andre driftsomkostninger 

3. Valutakursregulering vedrørende omregning til EUR 

4. Skat af egenkapitalbevægelser 

5. Resultat af andre kapitalandele og værdipapirer 

 

Ad 1) Andre driftsindtægter har udelukkende forekommet i 2006, hvor de udgjorde 16 mio. 

EUR. Den gang var der tale om salg af en virksomhed (Vestas årsregnskab:2006:66). En 

handling der ikke ses mulighed for igen. 

Ad 2) Der har ikke været andre driftsomkostninger i analyseperioden hvorfor der ikke ses 

mulighed for at der komme poster af denne type i budgetperioden. 

Ad 3) Vestas realiserede i 2005 en omkostning på 4 mio. EUR, mens de realiserede indtægter 

på 1 og 2 mio. EUR i henholdsvis 2006 og 2009. Det anses derfor for værende for usikkert at 

sige noget om den omkostning som Vestas potentielt kan løbe ind i budgetperioden. 

Endvidere er valutarisici noget som de søger at gardere sig så vidt muligt imod. Derfor 

budgetteres denne post til 0 mio. EUR. 
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Ad 4) Skat af bevægelser på egenkapitalen har varieret meget på trods af den lave størrelse af 

beløb. Den har varieret mellem en omkostning på 10 mio. EUR og en indtægt på 8 mio. EUR. 

Gennemsnittet for analyseperioden er 0,6 mio. EUR, hvorfor denne post budgetteres til 0. 

Dette ses som det mest retvisende.  

Ad 5) Der har ikke været realiseret hverken omkostninger eller indtægter af denne type i 

analyseperioden, hvorfor der ikke ses mulighed for at der kommer sådanne poster i 

budgetperioden. 

 

5.1.9.2. Andet driftsoverskud som budgetteres 

De poster som det vurderes der er behov for at budgettere er; 

1. Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 

2. Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder 

3. Dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter 

4. Kurstab valuta, netto 

 

Ad 1) I 2009 realiserer Vestas 1 mio. EUR fra kapitalandele i associerede virksomheder. Da 

der ikke kan forventes frasalg eller lignende, må det anses for værende nødvendigt at 

budgettere med et lignende resultat i budgetperioden. Af disse årsager budgetteres denne post 

til 1 mio. EUR årligt. 

Ad 2) Vestas har i perioden 2005 til 2009 realiseret en omkostning på 35 mio. EUR til 

valutakursreguleringer vedrørende udenlandske enheder. Eftersom Vestas forventes at 

ekspandere i udlandet i de kommende år, er det en post som må forventes at vokse. Dog skal 

det holdes in mente Vestas kontinuerligt søger at mindske indvirkningen fra valutarisici. 

Gennemsnittet i analyseperioden har været en omkostning på 7 mio. EUR årligt. Det 

budgetteres her at det i 2010E vil være 10 mio. EUR, og at dette beløb vil stige med 2,5 mio. 

EUR årligt indtil det når 20 mio. EUR. Herefter vil det være fladt da det må forventes at 

Vestas på sigt vil være i stand til at holde et konstant niveau i forhold til denne gruppe af 

omkostninger. 

Ad 3) Som det har gjort sig gældende under punkt 2 netop ovenfor, vil der i forhold til 

dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter, kunne forventes en stigning når Vestas i 

budgetperioden bliver yderligere eksponeret overfor internationale valutarisici. Gennemsnittet 

for analyseperioden har været en smule højere end for punkt 2, men det skyldes primært et 
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enkelt stort udsving i 2008. Dette ene udsving må anses for at være enestående hvorfor denne 

post budgetteres til en udgift på 5 mio. EUR årligt i hele budgetperioden. 

Ad 4) Samme forudsætninger som under punkt 3 vil gøre sig gældende her. Derfor 

budgetteres denne post til det samme som under punkt 3. 

 

5.1.10. Netto finansielle omkostninger 

Både finansielle omkostninger og finansielle indtægter har i analyseperioden svinget meget. 

Således har finansielle omkostninger svinget mellem 15 mio. EUR og 43 mio. EUR, og 

finansielle indtægter har svinget mellem 10 og 33 mio. EUR. Dog er det de finansielle 

forpligtelser der er afgørende for de finansielle omkostninger. Figur 26 viser nettorente pr år. 

 

FIGUR 26: RENTE TIL BESTEMMELSE AF NETTO FINANSIELLE OMKOSTNINEGR 

mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009 gns
Netto finansielle forpligtelser i alt (357)        281         614         160         137         167         
Netto finansielle omkostninger før skat (19)          (33)          4             13           (19)          (11)          
r 5,27% -11,74% 0,65% 8,13% -13,87% -6,44%  

Kilde: Egen tilvirkning pba. Bilag 3 og Bilag 4 

 

I ovenstående Figur 26 ses at nettorenten for nettofinansielle omkostninger varierer mellem 

5,27 % i 2005 og -13,87 % i 2009. 2005-værdien er udtryk for en nettofinansiel indtægt og 

2009-værdien er udtryk for en netto finansiel omkostning. Gennemsnittet er -6,44 %. Renten 

for budgetperioden sættes til -6,5 %. De netto finansielle omkostninger bestemmes 

efterfølgende på baggrund af de i afsnit 5.2.4 budgetterede balanceposter. 

 

5.2. Den reformulerede balance 

Den reformulerede balance, jf. Bilag 3, opstilles anderledes således at arbejdsdriftskapitalen, 

anlægskapital, netto driftsaktiver, netto finansielle forpligtelser, minoritetsinteresser og 

egenkapitalen fremkommer. Dette gøres for at adskille disse forskellige elementer, og være i 

stand til lettere at budgettere dem. Den budgetterede balance der tager udgangspunkt i denne 

balance ses i Bilag 6. 
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5.2.1. Arbejdsdriftskapital 

5.2.1.1. Varebeholdninger 

Varebeholdningernes størrelse har især fra 2007 til 2008 ændret sig. Det skyldes at Vestas har 

søgt at opbygge sikkerhedslagre for at være i stand til at imødegå usikre leverancer fra 

underleverandører (Vestas årsregnskab:2008:25). Fra 2008 til 2009 sås der udelukkende en 

mindre fremgang som tolkes som et tegn på at Vestas har opbygget de sikkerhedslagre som er 

nødvendige. I 2009 var varebeholdningernes værdi 1.663 mio. EUR. Der budgetteres her med 

at stigningen tager yderligere af til 2010E som ender på 1.700 mio. EUR hvorefter stigningen 

vil være på 10 mio. EUR årligt. Det forventes dermed at Vestas vil have de nødvendige 

sikkerhedslagre på dette tidspunkt, og der derfor kun vil opleves en minimal stigning i dem, 

som i vid udstrækning skyldes et langsomt udvidet produktprogram. 

 

5.2.1.2. Tilgodehavender fra salg 

Af nedenstående Figur 27 ses det at tilgodehavender fra salg som andel af nettoomsætningen 

er faldet til 2009. Det anses for værende den relativt lavere stigning i salget, og deraf følgende 

fokus på sørge for betaling fra Vestas’s side som har resulteret heri. Dog må det forventes at 

når salget normaliseres vil der i budgetperioden kunne forventes større tilgodehavender fra 

salg. Derfor forventes 2010E at have 10 %. Et tals om vil stige med 1 % -point årligt indtil 15 

% nås. Dette skyldes at omkring de 15 % må anses for at være et normalt niveau for Vestas 

givet de historiske tal. 

 

FIGUR 27: TILGODEHAVDENDER FRA SALG SOM ANDEL AF NETTOOMSÆTNING I 2005 - 2009 

mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009 Gns
Nettoomsætning 3.583     3.854    4.861    6.035    6.636    4.994    
Tilgodehavender fra salg 621        711       660       938       525       691       

% andel af omsætning 17,33% 18,45% 13,58% 15,54% 7,91% 13,84%  

Kilde: Egen tilvirkning 

 

5.2.1.3. Entreprisekontrakter 

Nedenstående Figur 28 viser nettoomsætningen i forhold til netto entreprisekontrakter. Det 

ses at i 2006 til 2008 har andelen været negativ, hvilket er udtryk for at salgsværdien af 

entreprisekontrakterne har været mindre end acontofaktureringen.  
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FIGUR 28: ENTREPRISEKONTRAKTER SOM ANDEL AF NETTOOMSÆTNING I 2005 - 2009 

mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009 Gns
Nettoomsætning 3.583     3.854    4.861    6.035    6.636    4.994    
Entrepriserkontrakter 378        (518)     (750)     (901)     434       (271)     

% andel af omsætning 10,56% -13,44% -15,43% -14,93% 6,54% -5,43%  

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det forventes ikke at salgsværdien af entreprisekontrakter vil være mindre end 

acontofaktureringen i budgetperioden, hvorfor der tages udgangspunkt i 2009-niveauet. Hertil 

forudsættes en mindre stigningen på 0,5 % -point årligt indtil niveauet 8,5 % nås i 2013E. 

Herefter vil niveauet holdes i 2014E og 2015E.  

 

5.2.1.4. Andre tilgodehavender 

Andre tilgodehavender har været en rimelig stabil andel af omsætningen, jf. nedenstående 

Figur 29. Derfor tages der udgangspunkt i gennemsnittet for analyseperioden og niveauet for 

2009. På denne baggrund budgetteres denne post til 3,75 % af omsætningen i hele 

budgetperioden. 

 

FIGUR 29: ANDRE TILGODEHAVENDER SOM ANDEL AF NETTOOMSÆTNING I 2005 - 2009 

mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009 Gns
Nettoomsætning 3.583     3.854    4.861    6.035    6.636    4.994    
Andre tilgodehavender 147        134       170       206       250       182       

% andel af omsætning 4,11% 3,49% 3,50% 3,41% 3,77% 3,63%  

Kilde: Egen tilvirkning 

 

5.2.1.5. Leverandørgæld 

Nedenstående Figur 30 viser leverandørgælden som andel af nettoomsætningen. Det ses at 

andelen er faldet med ca. 1 % -point fra 2007 til 2008 og igen til 2009. Det findes sandsynligt 

at denne tendens i et vist omfang vil fortsætte i budgetperioden. Det antages at dette vil 

fortsætte indtil bundniveauet nås. Bundniveauet antages her at være at alle leverandører har 

løbende måned + én måned betalingsbetingelser, og at som gennemsnitsbetragtning kan det 

antages at løbende måned er 14 dage. Bundniveauet er dermed 12,5 %. 
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FIGUR 30: LEVERANDØRGÆLD SOM ANDEL AF NETTOOMSÆTNING I 2005 - 2009 

mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009 Gns
Nettoomsætning 3.583     3.854    4.861    6.035    6.636    4.994    
Leverandørgæld (520)       (808)     (889)     (1.030)  (1.062)  (862)     

% andel af omsætning -14,51% -20,95% -18,29% -17,07% -16,00% -17,26%
�

Kilde: Egen tilvirkning 

 

På baggrund af ovenstående antagelse vil andelen af leverandørgæld være 15 % i 2010E, 

hvilket vil falde til 13 % i 2012E og 12,5 % i 2013E. Herefter vil bundniveauet være nået. 

 

5.2.1.6. Forudbetalinger fra kunder 

På trods af at bankfinansieringsmarkederne er på vej mod en normalisering anses kundernes 

villighed til at lave forudbetalinger som værende formindskede.  

 

FIGUR 31: FORUDBETALINGER FRA KUNDER SOM ANDEL AF NETTOOMSÆTNING 2005 - 2009 

mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009 Gns
Nettoomsætning 3.583     3.854    4.861    6.035    6.636    4.994    
Forudbetalinger fra kunder (489)       (79)       (82)       (106)     (123)     (176)     

% andel af omsætning -13,64% -2,05% -1,69% -1,76% -1,85% -3,52%  

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det ses af ovenstående Figur 31 at forudbetalingernes andel af nettoomsætningen har udgjort 

en stadig større andel fra 2006 og fremefter. Her budgetteres der derfor med at andelen stiger 

fra 2009 niveau med 0,05 % -point årligt indtil niveauet når 2 %, hvorefter niveauet vil blive 

holdt. 

 

5.2.1.7. Andre gældsforpligtelser 

Gennemsnittet for andre gældsforpligtelsers andel af nettoomsætningen er -6,5 % for 

analyseperioden. Samtidig er gennemsnittet for andre gældsforpligtelser -325 mio. EUR. 

Dette fremgår af nedenstående Figur 32. Der vælges her at budgettere med at gennemsnittet af 

andre gældsforpligtelser på -325 mio. EUR vil blive holdt i budgetperioden. 
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FIGUR 32: ANDRE GÆLDSFORPLIGTELSER SOM ANDEL AF NETTOOMSÆTNING 2005 - 2009 

mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009 Gns
Nettoomsætning 3.583     3.854    4.861    6.035    6.636    4.994    
Andre gældsforpligtelser (334)       (188)     (271)     (395)     (436)     (325)     

% andel af omsætning -9,31% -4,87% -5,57% -6,55% -6,57% -6,50%  

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ovenstående niveau for budgetperioden vil resultere i at andelen af andre gældsforpligtelser 

som andel af omsætningen vil falde igennem budgetperioden. 

 

5.2.2. Anlægskapital 

5.2.2.1. Immaterielle anlægsaktiver 

Nedenfor i Figur 33 er nettoomsætning og immaterielle aktiver i alt omstillet. På baggrund 

heraf er det muligt at bestemme de immaterielle aktivers omsætningshastigheder per år i 

perioden 2005 – 2009. 

 

FIGUR 33: IMMATERIELLE AKTIVERS OMSÆTNINGSHASTIGHED 2005 – 2009 OG GENNEMSNIT 

mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009 Gns
Nettoomsætning 3.583       3.854       4.861        6.035        6.636        4.994            
Immaterielle aktiver i alt 477          478          507           644           812           584               

Omsætningshastighed 7,51        8,07        9,59         9,37         8,17         8,56              

Kilde: Egen tilvirkning pba Bilag 4 og Bilag 6 

 

Det ses af ovenstående Figur 33 at omsætningshastigheden for immaterielle aktiver varierer 

fra 7,51 i 2005 til højdepunktet i 2007 hvor den er 9,59. Herefter falder den relativt meget til 

8,17. Gennemsnit for hele analyseperioden er 8,56. Det forudsættes her at de immaterielle 

anlægsaktivers omsætningshastigheder vil stige svagt fra 2009 til 2010E og i 2011E nå 9,00, 

et niveau de forventes at holde resten af budgetperioden. 2010E forventes at være 8,75. 

 

5.2.2.2. Materielle anlægsaktiver 

Figur 34 nedenfor opstiller nettoomsætningen og materielle aktiver for perioden 2005 til 2009 

samt gennemsnittet for denne analyseperiode. På baggrund heraf er det muligt at bestemme de 

materielle aktivers omsætningshastighed. 
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FIGUR 34: MATERIELLE AKTIVERS OMSÆTNINGSHASTIGHED 2005 – 2009 OG GENNEMSNIT 

mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009 Gns
Nettoomsætning 3.583       3.854       4.861        6.035        6.636        4.994            
Materielle aktiver i alt 466          490          638           1.030        1.461        817               

Omsætningshastighed 7,68        7,87        7,62         5,86         4,54         6,11              

Kilde: Egen tilvirkning pba. Bilag 4 og Bilag 6 

 

Det ses af ovenstående Figur 34 at omsætningshastigheden for materielle aktiver er faldet 

betydeligt igennem analyseperioden. Faldet fra 2008 til 2009 skyldes i vid udstrækning 

investeringer i grunde og bygninger, hvilket antages er kraftigt påvirket er anlæg i Kina. 

Vestas forventer selv at der i 2010E skal investeres i materielle aktiver for 250 mio. EUR 

(Vestas årsregnskab:2009:11). Dette betyder at omsætningshastigheden i 2010E vil falde 

yderligere til 4,35. Det antages at den også i 2011E vil opleve et mindre fald, således at den 

her vil være 4,25. Fra 2012E til 2014E forventes det dog at de største materielle investeringer 

er overstået hvorfor den vil stige igen. Her forudsættes det at den stiger med 0,5 årligt. Fra 

2014E til 2015E vil stigningen dog blive mindre. Her antages 0,25 i stigning. 

 

5.2.2.3. Kapitalandele i associerede virksomheder 

I 2007, 2008 og 2009 har denne post været 1 mio. EUR. Der budgetteres her med at dette 

beløb i 2010E, 2011E og 2012E vil være det samme. Herefter vil det stige til 2 i den 

resterende budgetperiode. 

 

5.2.3. Andre driftsforpligtelser 

Andre driftsforpligtelser består af udskudt skat, hensatte forpligtelser, pensionsforpligtelser og 

selskabsskat. Disse behandles separat nedenfor. 

 

5.2.3.1. Udskudt skat 

Udskudt skat har i analyseperioden svunget betydeligt. Dog er der en tendens til at fra 2006 

og fremefter er den udskudte skat gået fra at være et skatteaktiv til skatteforpligtelse. 2009 er 

således en forpligtelse på 11 mio. EUR. Gennemsnittet for analyseperioden har dog været et 

skatteaktiv på 98 mio. EUR. Dette fremgår af nedenstående Figur 35. På baggrund heraf ses 

der ikke grundlag for at budgettere med udskudt skat. 
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FIGUR 35: UDSKUDT SKAT 2005 - 2009 

mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009 Gns
Udskudt skat 137        159       151       54         (11)         98          

Kilde: Egen tilvirkning 

 

5.2.3.2. Hensatte forpligtelser 

Hensatte forpligtelser er hensat til hvis der er problemer med kundernes møller. I 

nedenstående Figur 36 ses udviklingen af hensættelserne som andel af omsætningen. 

 

FIGUR 36: HENSATTE FORPLIGTELSER OG NETTOOMSÆTNING I 2005 - 2009 

mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009 Gns
Nettoomsætning 3.583     3.854    4.861    6.035    6.636      4.994    
Hensatte forpligtelser (235)       (259)     (300)     (263)     (233)       (258)     

% andel af omsætning -6,55% -6,71% -6,17% -4,36% -3,51% -5,16%
�

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det ses af ovenstående Figur 36 at de hensatte forpligtelser i 2009 var på 3,51 %. Dette tal 

forventer Vestas vil falde til 3 % som følge af at de leverer bedre kvalitets møller. Endvidere 

er dette mål en del af ”Triple 15” målsætningen. Derfor budgetteres der her med 3,4 % i 

2010E og herefter et fald med 0,1 % -point årligt indtil de 3 % nås. 

 

5.2.3.3. Pensionsforpligtelser 

Som det ses af nedenstående Figur 37 har pensionsforpligtelser i analyseperioden været 2 

mio. EUR, kun med undtagelse af 2006 hvor de var 3 mio. EUR. Der ses ikke grundlag for at 

dette niveau ændres hvorfor der i hele budgetperioden budgetteres med 2 mio. EUR i 

pensionsforpligtelser. 

 

FIGUR 37: PENSIONSFORPLIGTELSER 2005 - 2009 

mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009 Gns
Pensionsforpligtelser (2)           (3)         (2)         (2)         (2)           (2)          

Kilde: Egen tilvirkning 

 

5.2.3.4. Selskabsskat 

Balanceposten selskabsskat i et vist omfang varierer med omsætningen. Dog afhænger den 

også af hvor meget skat der betales i løbet af året, reguleringer fra tidligere år og årets resultat. 
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Det antages derfor her at Vestas er i stand til at betale deres selskabsskat i løbet af året og at 

der ikke vil være nogen form for skattemæssige reguleringer fra tidligere år. Derfor 

budgetteres denne post til 0 i hele budgetperioden. 

 

5.2.4. Netto finansielle forpligtelser 

Netto finansielle forpligtelser består af posterne værdipapirer, likvide beholdninger og 

finansielle gældsforpligtelser. De behandles separat nedenfor. 

 

5.2.4.1. Værdipapirer 

Beholdningen af værdipapirer var i 2009 0 mio. EUR, dette på trods af enkelte betydelige 

udsving igennem analyseperioden. Det antages her at beholdningen af værdipapirer vil i 

budgetperioden vil fortsætte med at være 0 mio. EUR. 

 

5.2.4.2. Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger er primært forudbetalinger fra kunder som frigives i takt med 

færdiggørelsen af projekter. På denne baggrund findes det godtgjort at de likvide 

beholdninger vil udvikle sig i samme takt som omsætningen, da en øget omsætning vil betyde 

flere forudbetalte projekter. Nedenfor i Figur 38 

 

FIGUR 38: OMSÆTNING, LIKVIDEBEHOLDNINGEROG OMSÆTNINGSHASTIGHED I 2005 – 2009 

mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009 Gns
Nettoomsætning 3.583       3.854       4.861        6.035        6.636        4.994            
Likvide beholdninger 126          445          764           162           488           397               

Omsætningshastighed 28,37      8,67        6,36         37,25       13,60       12,58            

Kilde: Egen tilvirkning pba. Bilag 4 og Bilag 6 

 

Ovenstående Figur 38 viser udviklingen i de likvide beholdningers omsætningshastighed. 

Gennemsnit for analyseperioden er 12,58 og 2009 var 13,60. På denne baggrund vurderes det 

at denne gruppes omsætningshastigheder vil være 13 i budgetperioden. 

 

5.2.4.3. Finansielle gældsforpligtelser 

Stigningen i finansielle gældsforpligtelser fra 2008 til 2009 skyldes primært øget gæld til 

kreditinstitutioner. Med en betydelig fremgang i salget må det forventes at der ikke vil være 

det samme behov for at optage gældsforpligtelser i fremtiden. Dog må det forventes at Vestas 
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fortsat vil sørge for en form for finansiel gearing. Der budgetteres derfor med det nuværende 

niveau på 350 mio. EUR indtil 2012E hvorefter den vil stige med 10 mio. EUR årligt indtil 

2015E. 
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6. Værdiansættelse 

Værdiansættelsen af Vestas gennemføres på baggrund af det i kapital 5 opstillede budget. I 

nærværende kapitel anvendes den tilbagediskonterede cash flow-model og multiplen 

EV/EBITDA til værdiansættelsen. Multiplerne anvendes for at have et bedre fundament at 

vurdere værdien på. Modellen og multiplerne behandles separat nedenfor. 

 

6.1. Værdiansættelse ved den tilbagediskonterede cash flow-model 

Den tilbagediskonterede cash flow-model anvender det frie cashflow i budgetperioden til at 

vurdere virksomhedens værdi. Modellen fremgår nedenfor (Rådgivningsudvalget af 

2002:2003:44); 
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+

+−
+

+
=

n
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n
t
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WACCgWACC
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hvor det gør sig gældende at; 

EV  = Estimeret værdi (både egenkapital og rentebærende gæld) 

FCF  = Frit cash flow til selskabet (både ejere og långivere) 

WACC  = Vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (både ejere og långivere) 

g  = Konstant vækst i FCF i terminalperioden 

n  = Antal år med (lav/høj) vækst i budgetperioden 

 

6.1.1. Estimering af det frie cash flow i budgetperioden 

Det frie cash flow defineres her som det der er tilbage til dem der har finansieret 

virksomheden; långivere og ejerne. Dette er at aflæse i den budgetterede resultatopgørelse i 

Bilag 7. Nedenfor i Figur 39 fremgår det budgetterede frie cash flow. 

 

FIGUR 39: BUDGETTERET FRIT CASH FLOW FOR 2010E-2015E 

mio. EUR 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E
Frit cashflow 
(Driftsoverskud i alt efter skat) 715        933        1.250     1.420     1.598     1.796     

�

Kilde: Egen tilvirkning 
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6.1.2. Estimering af WACC 

Andet trin i den tilbagediskonterede cash flow model er bestemmelse af de gennemsnitlige 

kapitalomkostninger, herefter WACC. WACC er givet ved (Rådgivningsudvalget 

2002:2003:50); 

ed kEKAtkGAWACC *)1(** +−=  

hvor det gælder at; 

GA = Gældsandel (netto rentebærende gæld) 

EKA = Egenkapitalandel 

kd = Fremmedkapitalomkostninger (lånerente – lang varighed) 

t = Den marginale selskabsskattesats 

ke = Ejerafkastkrav 

De enkelte elementer i WACC bestemmes efterfølgende. 

 

6.1.2.1. Kapitalstruktur (gælds- og egenkapitalandel) 

Der ses her udelukkende på markedsværdier. Markedsværdien viser hvor meget der skal 

”ofres” for at få en ejerandel i virksomheden. Dette er et modsætningsforhold da hele formålet 

jo her at bestemme hvad en ejerandel af virksomheden er værd på markedet 

(Rådgivningsudvalget december 2002:2003:50). Her skal der altså bestemmes 

markedsværdien af gælden og egenkapitalen. Dette for at være i stand til at bestemme hvor 

stor en andel gælden udgør af virksomhedens finansiering og hvor stor en andel egenkapitalen 

udgør af virksomhedens finansiering. Markedsværdien af egenkapitalen estimeres ved at 

multiplicere antallet af aktier med aktiekursen d. 31. december det pågældende år, jf. Figur 1. 

Der ses ikke mulighed for at estimere markedsværdien af gælden, hvorfor den bogførte værdi 

anvendes. Nedenfor i Figur 40 ses egenkapitalen og gælden, og den afledte kapitalstruktur. 

 

FIGUR 40: KAPITALSTRUKTUR 2005 – 2009  

EUR 2005 2006 2007 2008 2009 Gns
Markedsværdien af gælden 492.200.000      174.400.000      150.000.000      123.000.000      351.000.000      258.120.000      
Antal aktier 31. december (stk) 174.911.173      185.204.103      185.204.103 185.204.103 203.704.103      
Aktiekurs 31. december (EUR / stk) 13,90                 32,00                 74,00                 40,70                 42,60                 
Markedsværdien af egenkapitalen (EUR) 2.431.265.305   5.926.531.296   13.705.103.622 7.537.806.992 8.677.794.788   7.655.700.401   
Total værdi 2.923.465.305   6.100.931.296   13.855.103.622 7.660.806.992 9.028.794.788   7.913.820.401   

Gældsandel 17% 3% 1% 2% 4% 3%
Egenkapitalsandel 83% 97% 99% 98% 96% 97%

�

Kilde: Egen tilvirkning pba. Vestas årsregnskab (2009:6) og Figur 1 
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Det ses af ovenstående Figur 40 at Vestas er finansieret ved overvejende at anvende 

egenkapital. Andelen af været svingende igennem analyseperioden og har til tider været stort 

set ikke eksisterende. Igennem de seneste 3 år har andelen af fremmedkapital dog været svagt 

stigende, hvorfor andelen af fremmedkapital her sættes til 5 %. Dette resulterer i at 

egenkapitalandelen er 95 %. 

 

6.1.2.2. Fremmedkapitalomkostninger 

Fremmedkapitalomkostningerne estimeres ved (Rådgivningsudvalget december 

2002:2003:53); 

( ) ( )trrk sfd −+= 1*  

hvor det gælder at; 

rf = Risikofrie rente 

rs = Selskabsspecifikt risikotillæg 

t = Selskabsskattesatsen 

 

Renten på 10-årige danske statsobligationer er på nuværende tidspunkt 3,203 % p.a. 

(www.nationalbanken.dk:2010-04-2620). Denne rente anses som værende den risikofrie rente. 

 

Det selskabsspecifikke risikotillæg vurderes ved at Vestas har credit ratingen BBB fra 

Standard & Poor’s (www.jyskebank.ch:2010-04-1621). Denne rating omsættes til et 

risikotillæg på 1,44 (Petersen & Plenborg:2007:246). 

 

Selskabsskattesatsen er opgivet til 25 % i Danmark (Vestas årsregnskab:2009:84). 

 

På baggrund heraf kan fremmedkapitalomkostningerne estimeres; 

( ) ( )
( ) ( ) .)3%(482,3% 251*% 44,1% 203,3

1*

deck

trrk

d

sfd

=−+=

−+=
 

 

6.1.2.3. Den marginale selskabsskattesats 

Den marginale skattesats sættes her til 25 % som er skattesatsen i Danmark. Dermed sættes 

denne sats til den samme som ved fremmedkapitalomkostningerne. 
                                                 
20 http://nationalbanken.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1280 
21 https://jyskebank.ch/wps/wcm/connect/02dec28041c796b893ffb7d3c2f9d6eb/ 
329092_20100316VestasNewIssue.pdf?MOD=AJPERES 
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6.1.2.4. Ejerafkastkravet 

Ejerafkastkravet estimeres ved (Rådgivningsudvalget december 2002:2003:54); 

( )fmfe rrErk −+= )(β  

hvor det gælder at; 

� = Beta (den systematiske risiko) 

E(rm) = Forventet afkast ved investering i markedsporteføljen 

Da rf er kendt er det udelukkende disse to der her behandles førend ejerafkastkravet beregnes. 

 

Den systematiske risiko kan lægger indenfor nedenfor listede intervaller 

(Rådgivningsudvalget december 2002:2003:55); 

� = 0 � Risikofri investering 

� < 1 � Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 

� = 1 � Investering med samme risiko som markedsporteføljen 

� > 1 � Investering med større risiko end markedsporteføljen 

Det må dermed forventes at � her er over 1. Her inddrages Daily Finance som bestemmer � 

for Vestas til 1,89 (www.dailyfinance.com:2010-04-2622). At �-værdien for Vestas skal ligge 

i den høje ende understreges af Business.dk (www.business.dk:2009-04-0223) som fremhæver 

at Vestas stiger mere end markedet når det går godt og har det sværere end markedet når det 

går dårligt. 

 

I forhold til det forventede afkast på markedsporteføljen bestemmes denne via det risikotillæg 

i forhold til en risikofri investering. Her antages denne risikopræmie at være 4 % 

(Rådgivningsudvalget december 2002:2003:60). På baggrund heraf kan ejerafkastkravet 

beregnes; 

( )
( ) dec.) (3 % 763,10% 489,1% 203,3
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e
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6.1.2.5. Beregning af den estimerede WACC 

På baggrund af afsnit 6.1.2.1 til afsnit 6.1.2.4 er det muligt at beregnet WACC; 

dec.) (2 % 36,10% 763,10*% 95%) 251(*% 482,3*% 5

*)1(**

=+−=
+−=

WACC

kEKAtkGAWACC ed  

                                                 
22 http://www.dailyfinance.com/quotes/vesta-wind-systems-p/vwsyf/nao 
23 http://www.business.dk/boersnyt/vestas-aktien-i-hopla 
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6.1.3. Estimering af terminalværdien 

Modellen arbejder med antagelsen om at virksomheden eksisterer for evigt. Dette virker dog 

ikke helt realistisk, og det stiller endvidere krav om at der opstilles et budget der lige så 

langsigtet (Rådgivningsudvalget december 2002:2003:68). Af denne årsag gennemføres selve 

budgetteringen i en kortere defineret periode og det uendelig perspektiv håndteres ved at 

indlægge en terminalperiode efter den eksplicitte budgetperiodes ophør. Terminalperioden 

benævnes ved en konstant g, som viser væksten (growth) efter terminalperioden.  

 

I de sidste budgetår er der argumenteret for en vækst i salget på 11,31 %. På trods af at de 

markeder som Vestas bevæger sig på må anses for at være præget af høj vækst anses det for 

urealistisk at denne vækst kan fortsætte. Der vil ske konsolideringer på markedet, og på et 

tidspunkt vil den oparbejdede kapacitet for produktion af vindmøller kunne opfylde behovet. 

Samtidig vil den høje indtjening være med til at tiltrække nye konkurrenter som vil presse g 

ned. Med en inflation på omkring 2 % vil g som hovedregel ligge mellem 0 % og 5 % 

(Rådgivningsudvalget december 2002:2003:74). Det vurderes her at g vil være 4 % idet der er 

langsigtede tilkendegivelser for vækst i markedet og � er større end 1, hvilket også 

tilkendegiver muligheden for større vækst grundet den større end markedsmæssige risiko. Det 

vurderes at på den korte bane vil inflationen være godt 1,5 % (Danske Bank:marts 2010:7) 

 

6.1.4. Estimering af markedsværdien af virksomhedens nettogæld 

Som i forbindelse med estimering af WACC er det her ikke muligt at bestemme 

markedsværdien af nettogælden. Derfor antages det her at markedsværdien af gælden er den 

sammen som den bogførte værdi. Den bogførte værdi af nettogæld er jf. Bilag 6 137 mio. 

EUR. 

 

6.1.5. Værdiansættelse ved tilbagediskonteret cash flow 

På baggrund af afsnit 6.1.1 til afsnit 6.1.4 er det nu muligt at bestemme værdien af Vestas. Da 

værdiansættelsen af Vestas sker per d. 2010-04-25 er det nødvendigt at tage hensyn hertil når 

det frie cash flow og terminalværdien tilbagediskonteres. Værdien af Vestas bestemmes her til 

493 DKK per aktie d. 2010-04-25 hvilket fremgår af nedenstående Figur 41; 
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FIGUR 41:VÆRDI AF VESTAS BESTEMT VED DCF 

Terminal-
periode

Tilbagediskonteret cash flow for Vestas (mio. EUR) 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E
DO 715          933            1.250     1.420     1.598     1.796     
NDA 3.553       4.289         5.090     5.731     6.207     6.743     
ROIC 20% 22% 25% 25% 26% 27%
RIDO (ROIC-WACC)*NDA 347          489            723        826        956        1.097     
Diskonteringsfaktor 1,0698     1,1806      1,3029  1,4378  1,5867  
Tidpunkt 0,68         1,68           2,68       3,68       4,68       

PV af RIDO 325          414            555        575        602        
Samlet PV af RIDO til 2014E 2.471       
TV 17.268   
PV af TV 10.883     
Virksomhedsværdi 13.354     
Bogført værdi af NFF 137          
Værdi af egenkapital 13.491     
Værdi af minoriteter 0
Værdi af egenkapital (moder) 13.491     

Antal aktier (mio stk.) 204          
Værdi per aktie (€) 66            
Kurs DKK / € 7,44
Værdi per aktie (DKK) 493           

Kilde: Egen tilvirkning (fremgangsmåde fra Elling & Sørensen (2003:237-240) 

 

Lukkeværdien af Vestas’s aktie var d. 2010-04-23 340,90 DKK (www.omx.dk:2010-04-2624). 

Da denne dag var en fredag er den tilsvarende den værdi som aktien ville have d. 2010-04-25 

da denne dag er en søndag. I forhold til den her bestemte værdi er forskellen 152 DKK, eller 

45 %. For at belyse de mulige grunde hertil gennemføres nedenfor en følsomhedsanalyse af 

værdiansættelsens elementer. 

 

6.1.6. Følsomhedsanalyse 

Værdiansættelsen via den tilbagediskonterede cash flow model består af få elementer. 

Formlen for modellen ses i afsnit 6.1, og det ses her at den består af i alt tre elementer; 

WACC, FCF og g. Det er derfor ønskværdigt at belyse hvor stort indflydelse selv mindre 

ændringer i disse elementer har i forhold til den endelige værdiansættelse af Vestas. Nedenfor 

er dette gennemført. Det undlades at gennemføre følsomhedsanalyser af de underliggende 

bestanddele for hvert element. 

 

                                                 
24 http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/Historiske_priser/?Instrument=CSE3258 
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6.1.6.1. Følsomhedsanalyse af g 

Af nedenstående Figur 42 fremgår den aktiekurs som vil være resultatet ved hver given værdi 

af g. Her er det valgt at belyse g når denne varierer mellem 3 % og 5 % i trin på 0,25 %. En 

variation på blot 0,25 % -point betyder en ændring af aktiekursen på mellem +/- 3 %. Hvis der 

ses på en ændring af g på +/- 1 % -point ændres aktiekursen med mellem 11 % og 15 %. 

Aktiekursen er altså ganske følsom overfor determineringen af g. Den valgte g som her er sat 

til 4 % er fremhævet i figuren. 

 

FIGUR 42: FØRSOMHEDSANALYSE AF G 

g Aktiekurs Ændring, %
3,00% 439          -11%
3,25% 451          -9%
3,50% 464          -6%
3,75% 478          -3%
4,00% 493          
4,25% 509          3%
4,50% 527          7%
4,75% 546          11%
5,00% 567          15%

�

Kilde: Egen tilvirkning 

 

6.1.6.2. Følsomhedsanalyse af WACC 

Nedenfor i Figur 43 er følsomhedsanalysen af WACC gennemført. Dette er sket ved at lade 

WACC stige og falde i trin på 0,25 % og herefter anføre den heraf afledte aktiekurs. Blot ved 

disse små ændringer forekommer der relativt store ændringer i aktiekursen. Her ses der at +/- 

0,25 % -point i forhold til den beregnede WACC betyder at aktiekursen varierer med +/- 6 %. 

Som det sås i forbindelse med følsomhedsanalysen af g er der altså tale om en betydelig 

følsomhed overfor ændringer i WACC. 
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FIGUR 43: FØLSOMHEDSANALYSE AF WACC 

WACC Aktiekurs Ændring, %
8,86% 716        45%
9,11% 669        36%
9,36% 627        27%
9,61% 589        20%
9,86% 554        12%
10,11% 522        6%
10,36% 493        
10,61% 466        -6%
10,86% 440        -11%
11,11% 417        -15%
11,36% 395        -20%
11,61% 375        -24%
11,86% 356        -28% �

Kilde: Egen tilvirkning 

 

6.1.6.3. Følsomhedsanalyse af det frie cash flow 

Ved ændring i det frie fremtidige cash flow før tilbagediskontering er det muligt at belyse 

følsomheden i modellen tredje element. Dette er gennemført i nedenstående Figur 44. 

 

FIGUR 44: FØLSOMHEDSANALYSE AF FRIE CASHFLOW 

Ændring i frit cash flow Aktiekurs Ændring, %
-10,00% 444         -9,90%
-7,50% 456         -7,42%
-5,00% 468         -4,95%
-2,50% 481         -2,47%
0,00% 493         
2,50% 505         2,47%
5,00% 517         4,95%
7,50% 529         7,42%
10,00% 542         9,90%

�

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det ses af ovenstående Figur 44 at en ændring i det frie cash flow i vid udstrækning medfører 

en tilsvarende procentuel ændring i den resulterende aktiekurs. Følsomheden her er dermed 

langt mindre en den følsomhed som sås i forbindelse med de to andre elementer af modellen; 

WACC og g. 

 

6.1.6.4. Følsomhedsanalyse af WACC og g samlet 

I afsnit 6.1.6 er det blevet vist at WACC og vækstfaktoren g er de mest følsomme elementer i 

den tilbagediskonterede cash flow værdiansættelsesmodel. Af denne årsag kombineres 

følsomhedsanalyserne for WACC og g, hvilket er gjort i nedenstående Figur 45. 
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FIGUR 45: SAMLET FØLSOMHEDSANALYSE AF WACC OG G 

WACC
8,86% 9,11% 9,36% 9,61% 9,86% 10,11% 10,36% 10,61% 10,86% 11,11% 11,36% 11,61% 11,86%

3,00% 612         577         545        515         488         462        439        417        396        376        358      341      325         
3,25% 635         597         563        532         503         476        451        428        406        386        367      349      332         
3,50% 659         619         583        549         518         490        464        439        417        395        376      357      339         
3,75% 686         643         604        568         536         506        478        452        428        406        385      366      347         

g 4,00% 716         669         627        589         554         522        493        466        440        417        395      375      356         
4,25% 748         698         653        612         574         540        509        480        454        429        406      385      365         
4,50% 785         730         681        637         597         560        527        496        468        442        418      395      375         
4,75% 826         766         712        664         621         582        546        513        483        456        430      407      385         
5,00% 873         806         747        695         648         605        567        532        500        471        444      419      396         

�

Kilde: Egen tilvirkning 

 
 
Figur 45 viser aktiekursens følsomhed overfor ændringer i både WACC og g. Som i de 

tidligere gennemførte følsomhedsanalyser af WACC og g justeres begge elementer i trin på 

0,25 %. Det anses her for sandsynligt at begge elementer kan variere med 0,5 % -point hvilket 

betyder at intervallet som aktiekursen kan bestemmes indenfor kan aflæses af figuren. 

Aktiekursen kan således aflæses til minimum at være 417 og maksimalt være 597. I forhold til 

den realiserede aktiekurs d. 2010-04-25 betyder det en afvigelse mellem 23 % og 76 %.  

 

6.2. Værdiansættelse ved multiplen EV/EBITDA 

Anvendelsen af multipler er en såkaldt relativ værdiansættelsesmetode hvilket betyder at 

værdien af virksomheden bestemmes ved at sætte den i forhold til andre sammenlignelige 

virksomheder (Rådgivningsudvalget december 2002:2003:93). Her vælges det umiddelbart at 

sammenligne Vestas med Suzlon, Gamesa, Siemens, Goldwin, og Repower. Disse er udvalgt 

da de er på listen fra BTM over de største producenter i 2009 og da de er medtaget hos 

www.infinancials.com i deres peergruppe.  

 

FIGUR 46: VÆRDIANSÆTTELSE VED MULTIPLEN EV/EBITDA 

EV/EBITDA
2010 (e)

Xinjiang Goldwin Science 19,78         
Gamesa Corp Technologica 6,53           
Siemens AG 7,96           
Suzlon Energy Limited 11,59         
Repower Systems AG 8,29           
Gns 10,83         

�

Kilde: Egen tilvirkning pba. http://www.infinancials.com25 

                                                 
25 http://www.infinancials.com/Eurofin/multiples.jsp?mode=current&company_id=30 
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I ovenstående Figur 46 er peergruppens forventede EV/EBITDA for 2010 opstillet, samt er 

deres gennemsnit beregnet nederst. Det ses at gennemsnitligt er EV/EBITDA 10,83. Dog skal 

det anføres at Goldwin med deres meget høje multiple trækker gennemsnittet væsentligt i 

vejret. Normalt kræver nærværende værdiansættelsesmetode også en grundig viden om de 

enkelte selskaber som indgår i peergruppen. Her har det dog ikke været muligt at gennemgå 

de enkelte selskaber minutiøst hvorfor tilgangen her mest minder om en quick and dirty 

tilgang til værdiansættelse af Vestas. Dog må det i et vist omfang forventes at kilden anvendt i 

Figur 46 besidder den nødvendige viden om selskaberne til at sammensætte peergruppen. Da 

Goldwin har en så markant anderledes EV/EBITDA end resten af peergruppen antages det her 

at der er særlige omstændigheder som gør at Goldwin opnår denne. Disse omstændigheder 

gør sig øjensynligt ikke gældende for resten af peergruppen og det anses derfor som nyttigt at 

se på gennemsnittet for peergruppen uden Goldwin. Uden Goldwin er gennemsnittet kun 

8,59. På trods af at data til Figur 46 er hentet d. 2010-05-06 antages det er at de er identiske 

med data fra 2010-04-25. 

 

En fair EV/EBITDA for Vestas anses derfor her for at være 8,59. EBITDA for første budgetår 

er i Bilag 7 estimeret til 1.241 mio. EUR. Dette gøres ved at addere nettoomsætningen, 

produktionsomkostninger eksl. afskrivninger, forsknings og udviklingsomkostninger eksl. 

afskrivninger, salgs- og distributionsomkostninger eksl. afskrivninger og 

administrationsomkostninger eksl. afskrivninger. 

 

Markedsværdien af netto rentebærende gæld er estimeret i Bilag 6 til 222 mio. EUR i 2010E. 

På baggrund heraf kan værdien af egenkapitalen estimeres. Dette er gjort i nedenstående Figur 

47. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
169SD&pgselected=International%20Peers 
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FIGUR 47: BESTEMMELSE AF AKTIEKURS FOR VESTAS VED EV/EBITDA MILTIPLE 

Multiple fra peergruppe 8,59           
Nettoomsætning (mio. EUR) 7.436         
Produktionsomkostninger eksl afskrivninger (mio. EUR) (5.652)       
Forsknings og udviklingsomkostninger eksl afskrivninger (mio. EUR)(112)          
Salgs- og distributionsomkostninger eksl afskrivninger (mio. EUR) (200)          
Administrationsomkostninger eksl afskrivninger (mio. EUR) (232)          

EBITDA (mio. EUR) 1.241         
EBITDA * multiple (mio. EUR) 10.657       
Netto rentebærende gæld (mio. EUR) 222            
Estimeret egenkapital (mio. EUR) 10.435       
Antal aktier (mio. stk.) 204            
Estimeret aktiekurs (EUR) 51,23         
Aktiekurs (DKK, v. EUR = 7,44 DKK) 381,12       

�

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Af ovenstående Figur 47 ses det at aktiekursen for Vestas kan bestemmes til 381,12 DKK ved 

EV/EBITDA multiple. Aktiekursen d. 2010-04-25 var 340,90 DKK, jf. afsnit 6.1.5. Her er der 

altså en difference på 40,22 DKK, eller 12 % i forhold til den realiserede aktiekurs. 

 

6.3. Sammenfatning 

D. 2010-04-25 var den realiserede aktiekurs for Vestas 341 DKK. Ved værdiansættelse via 

den tilbagediskonterede cash flow-model var det muligt at bestemme aktiekursen 493 DKK, 

altså en afvigelse på 45 %. Ved værdiansættelse ved multiplen EV/EBITDA metoden var det 

muligt at bestemme værdien af en Vestas aktie d. 2010-04-25 til 381 DKK, her en afvigelse i 

forhold til den realiserede aktiekurs på 12 %. 

 

Det blev vist at den tilbagediskonterede cash flow-model har væsentlige følsomheder overfor 

enkelte elementer i formlen. Her er der blevet fokuseret på WACC og g. Selv mindre udsving 

i disse elementer har betydelig indflydelse på aktiekursen. Ved følsomhedsanalyse hvor både 

WACC og g varieres med +/- 0,5 % -point vil den resulterende aktiekurs variere mellem 417 

og 597 DKK. Det sigende er dog her at, på trods af disse følsomhedsanalyser fremkommer 

fortsat en aktiekurs, og dermed værdi af Vestas, som er højere end den realiserede kurs. 
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7. Konklusion 

Hovedspørgsmålet som denne opgave søger at besvare er ”Hvad er værdien af Vestas Wind 

Systems A/S opgjort til værdien af aktierne per d. 2010-04-25?”. For at være i stand til at 

besvare det spørgsmål er det i problemformuleringen fundet nødvendigt at først behandle 

Vestas’s omverdensforhold og interne forhold. Herefter er det fundet nødvendigt at se på den 

regnskabsmæssige udvikling, for på denne baggrund at være i stand til at opstille det budget 

for den kommende periode som selve værdiansættelsen af Vestas gennemføres på baggrund 

af. 

 

I Vestas’s makroomgivelser ses der et meget stærkt internationalt fokus på at nedbringe 

udledningen af CO2 og andre lignende gasarter. Samtidig har finanskrisen resulteret i at 

dokumentationskravet til vindmølleprojekter er steget betydeligt hvilket er til fordel for 

Vestas. Dog ses der også lavere priser på olie, kul og gas som er konkurrerende energikilder. 

Denne tendens må forventes ikke at fortsætte når verdensøkonomien opnår et øget 

aktivitetsniveau. Den teknologiske udvikling går mod stadigt større og mere effektive møller, 

hvilket vil forbedre konkurrencesituationen for vindmøller. I dag ses det at vindmøller er lidt 

dyrere end traditionelle energikilder i forhold til pris per produceret MW. 

 

Vindmølleindustrien er præget af relativt få store producenter, men markederne er lukrative 

hvorfor det må forventes at flere producenter vil komme til i de kommende år. Her har Vestas 

dog en stor fordel i deres erfarings- og stordriftsfordele som de har erhvervet igennem mange 

år i branchen og mange producerede møller. Vestas’s leverandører besidder en vis 

forhandlingsstyrke overfor Vestas. Denne forhandlingsstyrke opvejes dog i nogen grad af 

Vestas’s vigtighed for leverandørerne. Der er således flere leverandører der har Vestas som en 

meget vigtig kunde. Kunderne på den anden side har betydelig forhandlingsstyrke overfor 

leverandørerne i branchen, herunder Vestas. Det skyldes at der er flere internationale 

producenter som tilbyder møller. Endeligt vurderes det at truslen fra substituerende produkter 

er minimal hvilket skyldes at andre ”grønne” energiformer i lige så høj grad er 

komplementerende produkter som de er substituerende. Det er altså hele paletten af ”grønne” 

energiformer, herunder vindenergi, der skal hjælpe til med at nedbringe CO2 udslippet. 

 

Internt har Vestas stort fokus på deres kvalitetsprogrammer som ses som vigtige for at de kan 

overkomme de kvalitetsproblemer som de fortsat kæmper med. Samtidig har de en lang 
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tradition for teknologisk innovation som leverandørerne nu også involveres i. I forhold til 

Vestas’s markeder er de i stigende grad godt placeret når det kommer til deres 

produktionsfaciliteter som er placeret netop på deres markeder. 

 

Regnskabsmæssigt er der her fokuseret på perioden 2005 – 2009. Det er i opgaven vist at 

ROE for Vestas i perioden er steget fra 11 % i 2005 til 23 % i 2009. Samtidig er deres 

overskudgrad gået fra i 2005 at være -5 % til at være 9 % i 2009. Den største driver for denne 

overskudgrad er salget. Andre driftsindtægter har kun ringe indflydelse herpå. Som forventet 

af en produktionsvirksomhed er den væsentligste faktor for at Vestas er i stand til at 

opretholde deres resultater, deres evne til at holde deres omsætning og deres direkte 

produktionsomkostninger relativt i forhold til hinanden. 

 

Budgetperioden for analysen sættes til 2010 – 2015 hvor det sidste år betragtes som 

terminalperioden. Budgettet opstilles på baggrund af den gennemførte strategiske analyse og 

regnskabsanalyse. Det forventes at Vestas er i stand til at outperforme markedet i forhold til 

omsætningen. Dette ved at realisere stigninger i salget på markedsvæksten + 1,76 % -point. 

Dette samtidig med at produktionsomkostningerne grundet erfarings- og stordriftsfordele vil 

falde i forhold til det nuværende niveau. På denne baggrund forventes det at Vestas er i stand 

til at realisere deres målsætning om at have en omsætning på 15 mia. EUR i 2015. 

 

Værdiansættelsen gennemføres på baggrund af det opstillede budget og der er anvendt den 

tilbagediskonterede cash flow-model og multiple modellen EV/EBITDA. Ved anvendelse af 

den tilbagediskonterede cash flow-model bestemmes aktiekursen for Vestas d. 2010-04-25 til 

493 DKK. Ved at gennemføre følsomhedsanalyser på denne kurs i forhold til 

modelelementerne WACC og g bestemmes resultatintervallet for kursen til at spænde fra 417 

DKK til 597 DKK. I forhold til den realiserede kurs d. 2010-04-25 på 341 DKK. Ved denne 

model bestemmes værdien af aktien dermed til at være værdisat til mellem 23 % og 76 % for 

lavt på markedet. Ved EV/EBITDA modellen er det muligt via en peergruppe at bestemme 

værdien af Vestas-aktien til 381 DKK. Her er der dermed tale om at Vestas-aktien er værdisat 

12 % for lavt på markedet. Begge modeller fremkommer dermed med resultater som er højere 

end den realiserede kurs. Her skal det konkluderes at værdien af en Vestas-aktie bør 

værdiansættes til mellem 381 DKK og 597 DKK, hvor den realiserede kurs på markedet d. 

2010-04-25 var 341 DKK.  
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8. Forkortelsesforklaring 

KW Kilo Watt 
MW Mega Watt 
GW Giga Watt 
Mio. Millioner 
Mia. Milliard 
Vestas Vestas Wind Systems A/S 
BTM BTM Consult ApS 
 
OG Overskudsgrad 
AOH Aktivernes Omsætningshastighed 
ROE Egenkapitalens forrentning (return on equity) 
ROIC Afkast på netto driftsaktiver (return on invested capital) 
DGEAR Driftsmæssig gearing 
FGEAR Finansiel gearing 
r Netto finansielle omkostninger i procent 
SPREAD ROIC – r 
g Vækst / growth 
WACC Vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger 
FCF Frit cash flow 
GA Gældsandel 
EKA Egenkapitalsandel 
kd Fremmedkapitalomkostninger 
t Marginal skattesats 
ke Ejerafkastkrav 
rf Risikofrie rente 
rs Selskabsspecifikt risikotillæg 
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Bilag 1 – Geografisk opdeling af Vestas og levering af 
MW i perioden 2005 - 2009 

FIGUR 48: MW LEVEREAT AF VESTAS FORDELT PÅ GEOGRAFISKE MARKEDER I 2005 - 2009 

MW leveret
2009 2008 2007 2006 2005

Europa
Spanien 762          650          551 168 244
Italien 419          376          378 90 167
Tyskland 320          449          419 788 472
Grækenland 177          152          56 62 110
Frankrig 157          253          139 199 59
Polen 145          48            39 40 11
Sverige 144          120          59 2 41
Storbritannien 122          82            114 196 94
Tyrkiet 111          150          41 1 0
Portugal 84            36            14 237 115
Bulgarien 64            9              14 -          -          
Danmark 57            22            8 11 24
Belgien 49            10            -          8 16
Irland 45            9              61 41 63
Rumænien 43            -          -          -          -          
Holland 26            242          156 222 100
Ungarn 25            37            2 16 -          
Tjekkiet 22            6              6 8 -          
Kroatien -          42            -          -          -          
Østrig -          14            14 20 91
Litauen -          -          16 -          -          
Øvrige europa -          -          -          -          8
Total Europa 2.772       2.707       2.087      2.109      1.615      

Nord- og Sydamerika
USA 749          1.345       1.288 654 683
Canada 380          285          110 416 194
Brasilien 51            79            -          -          -          
Chile 94            -          18 -          -          
Aruba 30            -          -          -          -          
Uruguay -          10            
Total Nord- og Sydamerika 1.304       1.719       1.416      1.070      877         

Asien/Oceanien
Kina 584          596          458 379 77
Indien 97            162          150 393 344
Azerbaijan 2              -          -          -          -          
Australien -          159          75 79 225
Japan -          80            97 63 18
Taiwan -          76            30 46 -          
Sydkorea -          73            38 100 4
Filippinerne -          8              -          -          25
New Zealand -          -          151 -          -          
Total Asien/Oceanien 683          1.154       999         1.060      693         

Afrika
Kenya 5              -          -          -          -          
Total Afrika 5              -          -          -          -          

Total verden 4.764       5.580       4.502      4.239      3.185       

Kilde: Egen tilvirkning pba Vestas årsregnskaber (2009:26, 2008:25, 2007:13, 2006:11 & 2005:47) 
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Bilag 2 – Resultatopgørelse, balance og relevante noter 
FIGUR 49: RESULTATOPGØRELSE 2005-2009 

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december for koncernen
mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009
Omsætning 3.583             3.854        4.861        6.035        6.636        
Produktionsomkostninger 3.498             3.393        4.036        4.856        5.195        
Bruttoresultat 85                  461           825           1.179        1.441        

Forsknings- og udviklingsomkostninger 73                  93             124           119           92             
Salgs- og distributionsomkostninger 43                  70             99             181           232           
Administrationsomkostninger 85                  113           159           211           261           
Andre driftsindtægter -                 16             -           -           -           
Bruttoresultat (116)               201           443           668           856           

Andel af resultat i associerede virksomheder 0                    -           -           -           1               
Finansielle indtægter 16                  10             19             66             14             
Finansielle omkostninger 58                  50             19             20             62             
Resultat før skat (158)               161           443           714           809           

Selskabsskat 33                  50             152           203           230           
Årets resultat (191)               111           291           511           579           

Fordeles således:
Aktionærer i Vestas Wind Systems A/S -                 111           291           511           579           
Minoritetsinteresser -                 -           -           -           -           

-                 111           291           511           579           

Resultat pr aktie (EPS)
Årets resultat pr. aktie (EUR) 1,1 0,61 1,58 2,77 2,94
Årets resultat pr. aktie (EUR), udvandet 1,1 0,61 1,57 2,76 2,94

Kilder:
Vestas årsregnskab 2009, side 64, 66-67, 82, 84  123
Vestas årsregnskab 2008, side 45-48, 62 & 64
Vestas årsregnskab 2007, side 41-44 & 59-60
Vestas årsregnskab 2006, side 57-61 & 65-67  

Kilde: Egen tilvirkning pba. Vestas årsregnskaber 2005 - 2009 
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FIGUR 50: BALANCE 2005 – 2009 (1/2) 

Balance 31. december fro koncernen - Aktiver
mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009
Goodwill 322    320          320          320          320          
Færdiggjorte udviklingsprojekter 89      69            48            60            99            
Software 1        8              34            62            73            
Udviklingsprojekter under udførsel 66      81            105          202          320          
Immaterielle aktiver i alt 477    478          507          644          812          

Grunde og bygninger 217    230          261          433          661          
Produktionsanlæg og maskiner 139    128          143          159          230          
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 95      99            116          167          216          
Materielle aktiver under udførsel 15      33            118          271          354          
Materielle aktiver i alt 466    490          638          1.030       1.461       

Kapitalandele i associerede virksomheder 3        0              1              1              1              
Tilgodehavender hos associerede virksomehder 0        0              -          -          -          
Andre tilgodehavender 5        11            13            25            16            
Værdipapirer 9        11            -          -          -          
Udskudt skat 140    162          154          63            110          
Andre langfristede aktiver i alt 157    185          168          89            127          

Langsfristede aktiver i alt 1.100 1.152       1.313       1.763       2.400       

Varebeholdninger 698    881          1.107       1.612       1.663       
Tilgodehavender fra salg 621    711          660          938          525          
Entrepriserkontrakter 378    329          260          482          1.032       
Andre tilgodehavender 143    123          157          181          234          
Selskabsskat 19      14            35            49            93            
Værdipapirer -     -          -          121          -          
Likvide beholdninger 126    445          764          162          488          
Kortfristede aktiver i alt 1.985 2.502       2.983       3.545       4.035       

Aktiver i alt 3.085 3.654       4.296       5.308       6.435       

 

Kilde: Egen tilvirkning pba. Vestas årsregnskaber 2005 - 2009 
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FIGUR 51: BALANCE 2005 – 2009 (2/2) 

Balance 31. december fro koncernen - Egenkapital og forpligtelser
mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009
Aktiekapital 24           25           25           25           27           
Øvrige reserver 0             6             (3)            (78)          (41)          
Overført resultat 938         1.231      1.494      2.008      3.378      
Egenkapital i alt 962         1.262      1.516      1.955      3.364      

Udskudt skat 3             3             3             9             121         
Hensatte forpligtelser 89           99           107         85           82           
Pensionsforpligtelser 2             3             2             2             2             
Finansielle gældsforpligtelser 441         163         125         14           339         
Langfristede forpligtelser i alt 535         268         237         110         544         

Forudbetalinger fra kunder 489         79           82           106         123         
Entrepriserkontrakter -          847         1.010      1.383      598         
Leverandørgæld 520         808         889         1.030      1.062      
Hensatte forpligtelser 146         160         193         178         151         
Finansielle gældsforpligtelser 51           11           25           109         12           
Andre gældsforpligtelser 334         188         271         395         436         
Selskabsskat 50           33           73           42           145         
Kortfristede forpligtelser i alt 1.589      2.125      2.543      3.243      2.527      

Forpligtelser i alt 2.124      2.393      2.780      3.353      3.071      

Egenkapital og forpligtelser i alt 3.085      3.654      4.296      5.308      6.435      

 

Kilde: Egen tilvirkning pba. Vestas årsregnskaber 2005 - 2009 
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FIGUR 52: AF- OG NEDSKRIVNINGER, FINANSIELLE INDTÆGTER OG FINANSIELLE OMKOSTNINGER 2005 -2009 

Af- og nedskrivninger
mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009
Af- og nedskrivninger på langsfristede aktiver specificeres således:
Afskrivninger, immaterielle aktiver 30           33           29           32           60           
Nedskrivninger, immaterielle aktiver 6             -          24           -          -          
Afskrivninger, materielle aktiver 85           86           84           103         151         
Nedskrivninger, materielle aktiver 2             4             1             -          1             
Avance og tab på afhændede materielle aktiver -          -          -          6             

123         123         138         135         218         

-og er omkostningsført således:
Produktionsomkostninger 70           68           62           89           122         
Forsknings- og udviklingsomkostninger 36           37           58           29           52           
Salgs- og distributionsomkostninger 3             3             7             1             25           
Administrationsomkostninger 13           15           11           16           19           

123         123         138         135         218         

Finansielle indtægter
mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009
Valutakursreguleringer -          -          -          33           -          
Værdipapirer (obligationer) -          -          -          1             -          
Indlån, tilgodehavender og værdipapirer: -          -          -          -          -          
-Renteindtægter 5             7             14           28           6             
-Øvrige finansielle indtægter 1             3             2             4             2             
Ikke-effektiv andel af pengestrømsafdækning -          -          3             -          6             
Ikke-effektiv andel af dagsværdiafdækning -          -          -          -          -          
Dagsværdireguleringer af afledte finansielle instrumenter 10           -          -          -          -          

16           10           19           66           14           
-          -          -          -          -          

Finansielle omkostninger
mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009
Valutakursreguleringer 24           7             4             -          29           
Finsielle forpligtelser, som måles til armortiseret kostpris:
-Renteomkostninger 31           37           13           9             14           
-Øvrige finansielle omkostninger 3             4             2             -          17           
Ikke-effektiv andel af pengestrømsafdækning -          -          10           -          
Ikke-effektiv andel af dagsværdiafdækning -          -          -          -          
Ændring af diskontering vedrørende hensatte forpligtelser 2             -          1             2             

58           50           19           20           62            

Kilde: Egen tilvirkning pba. Vestas årsregnskaber 2005 - 2009 
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FIGUR 53: SELSKABSSKAT 2005 - 2009 

Selskabsskat
mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009
Aktuel skat af årets resultat 63           76           145         99           154         
Udskudt skat af årets resultat (40)          (31)          5             105         62           
Skat af årest resultat 23           45           150         204         216         
Ændring i selskabsskatteprocent 2             -          12           -          -          
Regulering vedrørende tidligere år (netto) 9             5             (10)          (1)            14           
Selskabsskat i resultatopgørelsen 33           50           152         203         230         

Skat af totalindkomstposter vedrørende udskudt skat (5)            3             1             (10)          8             
Skat af totalindkomst (5)            3             1             (10)          8             

Opgørelse af effektiv skatteprocent:
Selskabsskattesats i Danmark 28% 28% 25% 25% 25%
Regulering vedrørende tidligere år -5% 3% -2% 0% 2%
Afvigelser i udenlandske dattervirksomheders skattesats i forhold til dansk skattesats (netto)-4% 8% 9% 3% 1%
Ikke fradragsberettigede omkostninger 0% 0% 0% 0% 0%
Ikke skattepligtige indtægter 0% 0% 0% 0% 0%
Reservation vedrørende fremførbare underskud -37% -10% -1% 0% 0%
Ændring i selskabsskatteprocent -1% 0% 3% 0% 0%
Andet -2% 2% 0% 0% 0%
Effektiv skatteprocent -21% 31% 34% 28% 28%

 

Kilde: Egen tilvirkning pba. Vestas årsregnskaber 2005 - 2009 

 
FIGUR 54: EGENKAPITALOPGØRELSE 2005 - 2009 

Egenkapitalopgørelse 1. januar - 31. december for koncernen (uddrag af)
mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009
Egenkapital 1. januar 1.162      962         1.262      1.516      1.955      
Valutakursregulering vedørende omregning til EUR (4)            1             -          -          2             
Valutakursregulering vedrørende udelandske enheder 8             (3)            (10)          (43)          13           
Tilbageførssel af dagsværdireguleringer af afdæknings-

instrumenter, overført til resultatopgørelsen 
(produktionsomkostninger) (10)          9             (3)            (4)            38           

Dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter (9)            4             4             (38)          (8)            
Skat af egenkapitalbevægelser 5             (3)            (1)            10           (8)            
Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen (9)            6             (10)          (75)          37           
Årets resultat (192)        111         291         511         579         
Totalindkomst i alt (200)        117         281         436         616         

Kapitalforhøjelse -          192         -          -          802         
Omkostninger ved kapitalforhøjelse -          (6)            -          -          (10)          
Erhvervelse af egne kapitalandele -          (3)            -          -          
Aktiebaseret vederlæggelse -          -          3             3             2             
Erhvervelse af egne aktier -          -          (30)          -          (1)            
Øvrige kapitalbevægelser -          183         (27)          3             793         

Egenkapital 31. december 962         1.262      1.516      1.955      3.364      

 

Kilde: Egen tilvirkning pba. Vestas årsregnskaber 2005 - 2009 
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Bilag 3 – Reformuleret balance 
FIGUR 55: REFORMULERET BALANCE 2005 - 2009 

Reformuleret balance 31. december fro koncernen - Aktiver
mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009
Driftsaktiver

Goodwill 322          320          320          320          320          
Færdiggjorte udviklingsprojekter 89            69            48            60            99            
Software 1              8              34            62            73            
Udviklingsprojekter under udførsel 66            81            105          202          320          
Grunde og bygninger 217          230          261          433          661          
Produktionsanlæg og maskiner 139          128          143          159          230          
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 95            99            116          167          216          
Materielle aktiver under udførsel 15            33            118          271          354          
Kapitalandele i associerede virksomheder 3              0              1              1              1              
Tilgodehavender hos associerede virksomehder 0              0              -          -          -          
Andre tilgodehavender 147          134          170          206          250          
Udskudt skat 140          162          154          63            110          
Varebeholdninger 698          881          1.107       1.612       1.663       
Tilgodehavender fra salg 621          711          660          938          525          
Entrepriserkontrakter 378          329          260          482          1.032       
Selskabsskat 19            14            35            49            93            

Driftsaktiver i alt 2.950       3.199       3.532       5.025       5.947       
Driftsforpligtelser

Udskudt skat 3              3              3              9              121          
Hensatte forpligtelser 235          259          300          263          233          
Pensionsforpligtelser 2              3              2              2              2              
Forudbetalinger fra kunder 489          79            82            106          123          
Entrepriserkontrakter -          847          1.010       1.383       598          
Leverandørgæld 520          808          889          1.030       1.062       
Andre gældsforpligtelser 334          188          271          395          436          
Selskabsskat 50            33            73            42            145          

Driftsgæld i alt 1.631       2.218       2.630       3.230       2.720       
Netto driftsaktiver (investeret kapital) 1.319       981          902          1.795       3.227       

Netto finansielle forpligtelser
Værdipapirer 9              11            -          121          -          
Likvide beholdninger 126          445          764          162          488          

135          455          764          283          488          

Finansielle gældsforpligtelser 492          174          150          123          351          
Netto finansielle forpligtelser i alt (357)        281          614          160          137          

Egenkapital 962          1.262       1.516       1.955       3.364        

Kilde: Egen tilvirkning pba. Bilag 2 
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Bilag 4 – Reformuleret resultatopgørelse 
FIGUR 56: REFORMULERET RESULTATOPGØRELSE 2005 - 2009 

Reformuleret resultatopgørelse for koncernen
mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009
Nettoomsætning 3.583        3.854        4.861        6.035        6.636        
Produktionsomkostninger eksl afskrivninger (3.428)      (3.325)      (3.974)      (4.767)      (5.073)      
Tilbageførssel af dagsværdireguleringer af afdæknings-

instrumenter, overført til resultatopgørelsen 
(produktionsomkostninger) (10)           9               (3)             (4)             38             

Bruttofortjeneste 145           538           884           1.264        1.601        
Forsknings og udviklingsomkostninger eksl afskrivninger (37)           (56)           (66)           (90)           (40)           
Salgs- og distributionsomkostninger eksl afskrivninger (39)           (67)           (92)           (180)         (207)         
Administrationsomkostninger eksl afskrivninger (71)           (98)           (148)         (195)         (242)         
Af- og nedskrivninger (123)         (123)         (138)         (135)         (218)         
Driftsoverskud fra salg - før skat (125)         194           440           664           894           
Skat af driftsoverskud (45)           (57)           (154)         (209)         (242)         
Driftsoverskud fra salg - efter skat (170)         136           286           455           652           

Andet driftsoverskud
Andre driftsindtægter -           16             -           -           -           
Resultat af kapitalandele i associerede virksomehder 0               -           -           -           1               
Andre driftsomkostninger -           -           -           -           -           
Valutakursregulering vedørende omregning til EUR (4)             1               -           -           2               
Valutakursregulering vedrørende udelandske enheder 8               (3)             (10)           (43)           13             
Dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter (9)             4               4               (38)           (8)             
Skat af egenkapitalbevægelser 5               (3)             (1)             10             (8)             
Resultat af andre kapitalandele og værdipapirer
Kurstab valuta, netto (24)           (7)             (4)             33             (29)           
Andet driftsoverskud i alt, før skat (22)           7               (11)           (38)           (29)           
Skat på driftsoverskud 6               (2)             3               10             7               
Andet driftsoverskud i alt, efter skat (16)           5               (8)             (29)           (22)           

Driftsoverskud i alt efter skat (186)         141           278           426           630           

Netto finansielle omkostninger efter skat
Finansielle omkostninger (35)           (43)           (15)           (20)           (33)           
Finansielle indtægter 16             10             19             33             14             
Ikke resultatførte finansielle poster -           -           -           -           -           
Netto finansielle omkostninger før skat (19)           (33)           4               13             (19)           
Skattefordel fra netto finansielle omkostninger 5               9               (1)             (3)             5               
Netto finansielle omkostninger efter skat (14)           (24)           3               10             (14)           

Resulat (200)         117           281           436           616           

Minoritetsinteressers resultatandel
Total indkomst (200)         117           281           436           616           

Totalindkomst fra egenkapitalopgørelsen (200)         117           281           436           616           
TJEK 0               0               -           -           -            

Kilde: Egen tilvirkning pba. Bilag 2 
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Bilag 5 – BTM forecast waterfall-model 
 

FIGUR 57: BTM FORECAST / REALISERET 1998 - 2009 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1998 2.597   3.205   3.670    4.135      5.080        5.590          

1999 3.192   4.010   4.445    4.615      5.620        6.570          

2000 4.495   6.255   6.885    8.015      8.480        10.130           

2001 6.824   7.520   9.905    10.405    12.175         14.430           

2002 7.227   8.965   9.260    9.710         11.045         12.300           

2003 8.344   8.035   9.740      10.395       13.450         13.685           

2004 8.154   10.295   12.465    13.260       15.605         17.605          

2005 11.407   13.300   15.000    16.625       20.190       24.415          

2006 15.016   18.800   21.980    25.730     28.835       33.500         

2007 19.791   26.565   32.295   39.455     44.835      50.785         

2008 28.190   30.625  36.640   43.820    51.390      58.520         

2009 38.103  42.030  49.050  59.475    65.400      71.650          

Kilde: Egen tilvirkning pba. BTM (1998 – 2009) 

 
FIGUR 58: BTM FORECASTAFVIGELSE (%) 1999 - 2009 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2.009       Avg
1998 0% 22% 65% 42% 49%

1999 12% 54% 57% 48% 24%

2000 9% 5% 4% -4% 13%

2001 -4% -16% -22% -6% 4%

2002 -7% -12% 17% 36% 61%

2003 1% 17% 44% 47% 106%

2004 11% 20% 49% 81% 116% 28%

2005 13% 32% 70% 89% 19%

2006 5% 28% 48% 11%
2007 6% 18% 6%
2008 24% 3%

�

Kilde: Egen tilvirkning pba. BTM (1998 – 2009) 
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Bilag 6 – Budget balance 
FIGUR 59: BUDGET BALANCE 

mio. EUR 2009 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E

Varebeholdninger 1.663      1.700      1.710       1.720       1.730       1.740       1.750       
Omsætningshastighed 3,99       4,37       5,15        6,30        7,00        7,74        8,57        

Tilgodehavender fra salg 525         744         969          1.300       1.574       1.887       2.250       
% andel af omsætning 7,91% 10,00% 11,00% 12,00% 13,00% 14,00% 15,00%

Entrepriserkontrakter 434         521         661          867          1.029       1.145       1.275       
% andel af omsætning 6,54% 7,00% 7,50% 8,00% 8,50% 8,50% 8,50%

Andre tilgodehavender 250         279         330          406          454          505          563          
% andel af omsætning 3,77% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75%

Leverandørgæld (1.062)    (1.116)    (1.234)     (1.409)     (1.514)     (1.685)     (1.876)     
% andel af omsætning -16,00% -15,00% -14,00% -13,00% -12,50% -12,50% -12,50%

Forudbetalinger fra kunder (123)       (141)       (172)        (217)        (242)        (270)        (300)        
% andel af omsætning -1,85% -1,90% -1,95% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00%

Andre gældsforpligtelser (436)       (325)       (325)        (325)        (325)        (325)        (325)        
% andel af omsætning -6,57% -4,37% -3,69% -3,00% -2,68% -2,41% -2,17%

Arbejdsdriftskapital i alt 1.251      1.661      1.940       2.343       2.706       2.998       3.337       

Immaterielle aktiver i alt 812         763         979          1.204       1.345       1.497       1.667       
Omsætningshastighed 8,17       9,75       9,00        9,00        9,00        9,00        9,00        

Materielle aktiver i alt 1.461      1.710      2.073       2.281       2.306       2.344       2.500       
Omsætningshastighed 4,54       4,35       4,25        4,75        5,25        5,75        6,00        

Kapitalandele i associerede virksomheder1             1             1              1              1              1              1              
Anlægskapital i alt 2.274      2.473      3.053       3.486       3.652       3.842       4.168       

Udskudt skat (11)         -         -          -          -          -          -          
Hensatte forpligtelser (233)       (253)       (291)        (347)        (375)        (404)        (450)        

% andel af omsætning -3,51% -3,40% -3,30% -3,20% -3,10% -3,00% -3,00%
Pensionsforpligtelser (2)           (2)           (2)            (2)            (2)            (2)            (2)            

Selskabsskat (52)         -         -          -          -          -          -          
Netto andre driftsaktiver (298)       (255)       (293)        (349)        (377)        (406)        (452)        

Netto driftsaktiver (NDA) 3.227      3.879      4.699       5.480       5.981       6.433       7.053       

Værdipapirer -         -         -          -          -          -          -          
Likvide beholdninger 488         572         678          834          931          1.037       1.154       

Omsætningshastighed 13,60     13,00     13,00      13,00      13,00      13,00      13,00      
Finansielle gældsforpligtelser (351)       (350)       (350)        (350)        (360)        (370)        (380)        
Netto finansielle forpligtelser 137         222         328          484          571          667          774          

Minoritetsinteresser -         -         -          -          -          -          -          

Egenkapital 3.364      4.101      5.027       5.964       6.552       7.100       7.826        

Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 7 – Budget resultatopgørelse 
FIGUR 60: BUDGET RESULTATOPGØRELSE  

mio. EUR 2009 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E
Nettoomsætning 6.636     7.436     8.809     10.836   12.106   13.476   15.000   

Vækstrate 9,96% 12,06% 18,46% 23,01% 11,72% 11,31% 11,31%
Produktionsomkostninger eksl afskrivninger (5.073)   (5.652)   (6.651)   (8.127)   (9.079)   (10.107) (11.250) 

% andel af omsætning -76,45% -76,00% -75,50% -75,00% -75,00% -75,00% -75,00%
Tilbageførsel af dagsværdireguleringer af afdæknings-

instrumenter, overført til resultatopgørelsen 
(produktionsomkostninger) 38 -        -        -        -        -        -        
% andel af omsætning 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Bruttoresultat 1.601     1.785     2.158     2.709     3.026     3.369     3.750     

Forsknings og udviklingsomkostninger eksl afskrivninger (40)        (112)      (154)      (217)      (272)      (337)      (413)      
% andel af omsætning -0,60% -1,50% -1,75% -2,00% -2,25% -2,50% -2,75%

Salgs- og distributionsomkostninger eksl afskrivninger (207)      (200)      (193)      (187)      (180)      (174)      (168)      
% andel af omsætning -3,12% -3,25% -3,40% -3,50% -3,50% -3,50% -3,50%

Administrationsomkostninger eksl afskrivninger (242)      (232)      (223)      (214)      (206)      (197)      (189)      
% andel af omsætning -3,65% -4,00% -4,00% -4,00% -4,00% -4,00% -4,00%
Af- og nedskrivninger (materielle) -158 (167)      (198)      (244)      (272)      (303)      (338)      

% andel af omsætning -2,38% -2,25% -2,25% -2,25% -2,25% -2,25% -2,25%
Af- og nedskrivninger (immaterielle) -60 (56)        (66)        (81)        (91)        (101)      (113)      

% andel af omsætning -0,90% -0,75% -0,75% -0,75% -0,75% -0,75% -0,75%
Driftsoverskud fra salg før skat 894        1.018     1.323     1.766     2.005     2.257     2.530     
Skat (238)      (288)      (374)      (498)      (566)      (636)      (713)      

Effektiv skattesats 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Selskabsskattesats i Danmark 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Driftsoverskud fra salg efter skat 656        730        949        1.268     1.440     1.620     1.817     

Andet driftsoverskud
Andre driftsindtægter -        -        -        -        -        -        -        
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 1            1            1            1            1            1            1            
Andre driftsomkostninger -        -        -        -        -        -        -        
Valutakursregulering vedrørende omregning til EUR 2            -        -        -        -        -        -        
Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder 13          (10)        (13)        (15)        (18)        (20)        (20)        
% andel af omsætning 0,20% -0,13% -0,14% -0,14% -0,14% -0,15% -0,13%
Dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter (8)          (5)          (5)          (5)          (5)          (5)          (5)          
% andel af omsætning -0,12% -0,07% -0,06% -0,05% -0,04% -0,04% -0,03%
Skat af egenkapitalbevægelser (8)          -        -        -        -        -        -        

% andel af omsætning -0,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Resultat af andre kapitalandele og værdipapirer -        -        -        -        -        -        -        
Kurstab valuta, netto (29)        (5)          (5)          (5)          (5)          (5)          (5)          

-0,44% -0,07% -0,06% -0,05% -0,04% -0,04% -0,03%
Andet driftsoverskud i alt, før skat (29)        (19)        (22)        (24)        (27)        (29)        (29)        
Skat på andet driftsoverskud 7            5            5            6            7            7            7            
Andet driftsoverskud i alt, efter skat (22)        (14)        (16)        (18)        (20)        (22)        (22)        

Driftsoverskud i alt efter skat 634        715        933        1.250     1.420     1.598     1.796     

Netto finansielle omkostninger efter skat (19)        (14)        (21)        (31)        (37)        (43)        (50)        
Netto finansielle omkostninger før skat (19)        (14)        (21)        (31)        (37)        (43)        (50)        
Skattefordel fra netto finansielle omkostninger 5            4            5            8            9            11          13          
Netto finansielle omkostninger efter skat (14)        (11)        (16)        (24)        (28)        (32)        (38)        

Resulat 620        705        917        1.227     1.392     1.566     1.758     

Minoritetsinteressers resultatandel
Total indkomst 620        705        917        1.227     1.392     1.566     1.758      

Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 8 – Vestas’s markedsandele 
FIGUR 61: VESTAS MARKEDSANADELE 

Virksomhed 2005 2006 2007 2008 2009
Acciona (ES) 0,0% 2,8% 4,4% 4,6% 0,0%
Bonus (DK) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Dongfang (PRC) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,5%
Ecotécnia (ES) 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Enercon (GE) 13,2% 15,4% 14,0% 10,0% 8,5%
Gamesa (ES) 12,9% 15,6% 15,4% 12,0% 6,7%
GE Wind (US) 17,7% 15,5% 16,6% 18,6% 12,4%
Goldwind (PRC) 0,0% 2,8% 4,2% 4,0% 7,2%
MA DE (ES) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Mitsubishi (JP) 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Nordex (GE) 2,6% 3,4% 3,4% 3,8% 0,0%
Repower (GE) 3,1% 3,2% 0,0% 0,0% 3,4%
Siemens (DK) 5,5% 7,3% 7,1% 6,9% 5,9%
Sinovel (PRC) 0,0% 0,0% 3,4% 5,0% 9,2%
Suzlon (IND) 6,1% 7,7% 10,5% 9,0% 6,4%
Vestas (DK) 27,9% 28,2% 22,8% 19,8% 12,5%
Others 5,0% 4,6% 10,5% 17,6% 18,5%

�

Kilde: Egen tilvirkning pba. BTM (2006, 2007, 2008, 2009 & 2010) 

 


