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• Executive Summary 
In this report you will find a strategic analysis and valuation of Vestas Wind Systems A/S (In 

this dissertation; The company), as of May 10, 2009. Informations due after this date will not 

have an effect on our estimated value of the company. 

 

We have in our preparation of the task had no other information available than what is publicly 

known. We searched our information in magazines, corporate communications, official 

websites and not least in its annual reports. In particular the annual report for 2008. 

 

The company was founded in Lem, Denmark in 1898, and is the market leader among 

alternative energy with a market share 19,8% in 2008. 

 

The work performed… 

We will estimate the value by using following methods; 

• Pest Analysis – To analyze the environment (external factors) 

• Porters Five Forces – To analyze on the branche (external factors) 

• Porters Valuechain – To analyze on the internal values of the company 

 

We will sum up the above-mentioned analyses in a SWOT-analysis to asses the Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, and Threats for the Company. We will use this information to 

estimate our assumptions to the budget later on. 

 

To asses the financial results of the company, we will analyse the financial statements from 

2004-2008, using level 1 and 2 in the Dupont-model. Like the strategic analysis, we will use 

the prior years financial statements as a basis to calculate our budget assumptions. 

 

To estimate the value of the company, we will use the FCFE-, FCFF-, and the RIDO-model. 

Comparing these three methods, should give us the optimal basis, to estimate the value. We 

will have to calculate CAPM, and WACC, before we can use the above mentioned valuation 

methods. 
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Summing up… 

The strategic analysis of external factors indicate that the market for wind turbines is very 

favourable. We estimate that the external world circumstances could affect Vestas future 

growth positively. The global financial crisis temporarily creates a financial problem for 

investors, but the demand for wind energy will increase as both the political climate, several 

economic factors, social and technological factors will influence the market positively in the 

future. 

 

The branche, we asses to be extremely good primarily due to the growing climate problem, 

which puts a greater focus on business while the wind is many steps ahead in development 

compared to alternative energy sources. What reduces the market's attractiveness is increasing 

competition coupled with a dynamic market, which requires considerable resources, both 

material and intangible. 

 

Vestas has optimized the company's value chain in previous years, and our assessment is that 

the company continue to have good internal basis to maintain its leading market position. The 

company has clearly formulated objectives and we consider that there is consistency between 

the company's mission, vision and strategic plans and objectives. We also make this 

assessment due to some impressive financial statements since 2006-2008. 

 

The conclusion… 

We worked out our budget, based on our results in the strategic analysis, and what seems 

realistic due to, prior years statements, the company’s expectations, and the financial crisis.  

By using the above mentioned valuation methods, we found that the stock market is 

underestimated. Our results shows a value between EUR 66 and EUR 73 or DKKR 494 and 

DKKR 543. The stock market as of  May 1, 2009, shows a value on EUR 52 or DKKR 385. 

That is a underestimation on at least 30%.  

 

Our recommendation to investors is that, Vestas shares can become a very profitable 

investment. As we analyzed in the strategic analysis the share is very sensitive to even the 

smallest political actions, and we can therefore not recommend the share as a short-term 

investment. 
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1 Indledning 
 

1.1 Forord 

Aktiemarkedet har på bare et år siden primo 2008 været igennem nyere tids største nedgang 

som følge af den globale finanskrise. Det er endnu uvist, hvornår den globale krise vender, og 

det er let for den enkelte investor at lade sig forvirre af de mange forskellige profetier fra 

økonomerne.  

 

Når økonomerne udtaler sig om den enkelte aktie, vurderer de dels virksomhedens interne og 

dels eksterne forhold. Det er disse forhold, som under den globale krise er så svære at 

forudsige, da ingen med sikkerhed ved, hvor langt ned vi skal.  

 

Aktien for Vestas A/S er for mange en interessant aktie på grund af det stigende fokus på 

klimaområdet. Det er samtidig også en aktie, som er utrolig let påvirkelig af eksterne faktorer, 

da de opererer i et utroligt dynamisk marked.  

 

Fokusset på Vestas og alternativ energi i det hele taget er ikke blevet mindre efter den nye 

amerikanske præsidents Barack Obamas tiltræden i januar 2009. Han prioriterer den globale 

finanskrise og klimaproblemerne højest på sin dagsorden. Det er derfor sandsynligt, at der 

stilles strengere krav til CO2-udslip, når Kyotoaftalen skal fornyes på klimatopmødet i 

København december 2009. 

 

Som nævnt er det under finanskrisen vanskeligt at forudsige Vestas’ interne og eksterne 

forhold, som er med til at værdiansætte aktien. For investor skal der ud over disse forhold 

skabes indsigt i andre faktorer som f.eks. de fremtidige planer for vækst, strategier og 

markedsposition, og investor må foretage en kritisk vurdering af, om virksomheden har et 

tilstrækkeligt ressourcegrundlag for at opnå målene. Vurderinger der kræves en endnu mere 

kritisk tilgang under den finansielle krise. 

 

Da aktiemarkedet som nævnt er meget nervøst og reagerer kraftigt på de mindste nyheder, er 

det sandsynligt, at den enkelte aktie kan være enten over- eller undervurderet. 
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Vi finder det derfor interessant og meget relevant at få belyst, hvordan aktien ud fra de gængse 

værdiansættelsesmetoder er værdiansat sammenholdt med værdien på Fondsbørsen.  

 

1.2 Problemformulering 

Som nævnt i forordet er det under den finansielle krise interessant at kigge på, hvordan 

aktierne er værdiansat i forhold til de gængse værdiansættelsesmetoder og dernæst vurdere, om 

aktien er over- eller undervurderet. Formålet med denne fremstilling er derfor: 

 

At foretage en fundamentalanalyse af Vestas A/S  

og efterfølgende vurdere investeringspotentialet for investor. 

 

Fundamentalanalysen opdeles i to hovedgrupper: En strategisk analyse og dernæst en 

regnskabsanalyse. Fundamentalanalysens formål at kunne vurdere Vestas’ fremtidige 

indtjeningsmuligheder med henblik på at kunne foretage en værdiansættelse af selskabet. 

Derved kan investeringspotentialet vurderes ud fra en sammenligning af markedets kursværdi 

og den beregnede værdi. 

 

Den strategiske analyses formål er at analysere, hvorledes værdiskabelsen i virksomheden 

skabes. Dette måles ved de ikke-finansielle værdidrivere, der omfatter eksterne forhold, interne 

forhold samt konkurrence- og vækststrategier. 

 

Regnskabsanalysens formål er at analysere, hvorledes værdiskabelsen realiseres (i kroner på 

bundlinien). Dette måles ved de finansielle værdidrivere.  

 

På baggrund af fundamentalanalysen vil vi udarbejde og præsentere et budget for selskabet, der 

danner rammen for værdiansættelsen af selskabet. Vores beregnede værdi af selskabet vil vi 

derefter sammenligne med nuværende markedsværdi, og således kan vi besvare vores 

problemstilling: Er selskabet et interessant investeringspotentiale? 

 

For overskuelighedens skyld har vi oplistet vores delspørgsmål under hver hovedgruppe. 

Spørgsmålene vil blive besvaret i de respektive delkonklusioner og sammenfatninger, og 

bidrage til vores endelige hovedkonklusion om værdiansættelsen af Vestas A/S: 
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1.2.1 Strategisk analyse 

1. Hvilke eksterne faktorer, som Vestas ikke direkte kan påvirke, står virksomhedens 

overfor i dag? 

2. Hvilke udfordringer har Vestas på brancheniveau? 

3. Hvordan er det eksterne marked for vindenergi særligt set i forhold til den finansielle 

krise? 

4. Hvad er Vestas’ kernekompetencer og er disse optimale? 

5. Hvilke vækststrategier satses der på, og findes disse tilstrækkelige for at fastholde en 

førende markedsposition? 

1.2.2 Regnskabsanalyse 

1. Hvilket afkast har selskabet genereret i analyseperioden, og hvordan er udviklingen i 

genereret afkast?  

2. Hvordan er niveauet for egenkapitalens forrentning i analyseperioden og hvorledes har 

udviklingen været? 

3. I hvilket omfang benytter Vestas finansiel og driftsmæssig gearing? 

4. Hvordan er selskabets evne til at skabe indtjening, og hvilken udvikling viser 

overskudsgraden i selskabet? 

5. Hvordan er selskabets evne til at tilpasse investeret kapital til aktiviteten, og hvorledes 

har aktivernes omsætningshastighed udviklet sig? 

1.2.3 Budgettering og værdiansættelse 

1. Hvad er den retvisende budgetteringsperiode? 

2. Estimering af retvisende fremtidige budgettal? 

3. Hvad er afkastkravet fra investor? 

4. Hvad er den teoretiske værdi af Vestas A/S, og hvordan er denne værdi sammenholdt 

med værdien på Fondsbørsen? 

 

Hvordan vi vil besvare ovenstående delspørgsmål, vil vi redegøre for under Metodevalg. 

1.3 Metodevalg 

For at kunne besvare delspørgsmålene, som er listet op under problemformuleringen, har vi 

valgt at benytte os af gængse analysemodeller og metoder. 

Som oven for har vi opdelt metodevalg under hver enkelt hovedgruppe: 
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1.3.1 Strategisk analyse 

Vi vil i den strategiske analyse anvende følgende modeller: 

 

1. Porters Værdikæde 

2. PEST Analyse 

3. Porters Five Forces  

4. SWOT analyse 

 

Vi vil starte vores analyse fra toppen og dermed begynde analysen med at analysere de 

eksterne faktorer. 

 

Disse vil med udgangspunkt i PEST og Five Forces blive analyseret for at klarlægge Vestas’ 

muligheder og trusler. Vi vil anvende PEST analysen til at analysere på makroniveau og 

dernæst komme ned på brancheniveau i Five Forces analysen. 

 

Vi vil efter at have analyseret på makro- og mikroniveau bevæge os ned på virksomhedsniveau 

med udgangspunkt i Porters Værdikæde og på den måde sammenfatte, hvordan Vestas’ interne 

forhold og kompetencer danner grundlaget for at operere i markedet.  

 

Ovenstående analysemodeller og resultaterne heraf skal til slut summeres op i SWOT-analysen 

suppleret med en fyldestgørende sammenfatning på den strategiske analyse. 

 

1.3.2 Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalyseperioden er sat til 5 år. Det vurderes normalt at være en tilstrækkelig lang 

periode at kunne basere en analyse på. Regnskaber fra 2004-2008 har tillige været tilgængelige 

på Vestas hjemmeside. Udgangspunktet for regnskabsanalysen er kun de officielle koncern-

regnskaber. Vi har ikke haft adgang til interne regnskaber. 

 

Regnskaberne reformuleres til analyseformål. Alle nøgletal er beregnet ud fra de reformulerede 

regnskaber. Regnskabsanalysen struktureres med udgangspunkt i DuPont-pyramiden.  
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1.3.3 Budgettering og Værdiansættelse 

Vi vil fastlægge budgettet ud fra udarbejdede budgetforudsætninger, som vi fastlægger dels ud 

fra den strategiske analyse og de historiske tal (regnskabsanalysen) samt dels ud fra ledelsens 

forventninger og egne budgettal. Den strategiske analyse vil vi anvende til at se kritisk på 

forventningerne til fremtiden, som danner rammen om det endelige budget. 

 

Ud fra budgettet og resultaterne i regnskabsanalysen vil vi i selve værdiansættelsen, tage 

udgangspunkt i følgende værdiansættelsesmodeller: Cash flow modellen og residualind- 

komstmodellen.  

 

1.4 Afgrænsning og opgavestruktur 

Som skæringspunkt har vi valgt 1. maj 2009, hvilket er få dage efter offentliggørelsen af 

kvartalsregnskabet for første kvartal 2009. Oplysninger offentliggjort efter denne dato vil 

således ikke indgå i værdiansættelsen. 

 

Vi har i vores udarbejdelse af opgaven ikke haft andre informationer tilgængelige end, hvad er 

er offentligt kendt. Vi har søgt vores informationer i tidsskrifter, selskabsmeddelelser, officielle 

hjemmesider og ikke mindst i selskabets årsrapporter – i særdeleshed årsrapporten for 2008. 

 

Vi vil afgrænse os fra at beskrive de anvendte teorier dybdegående, da vi forudsætter, at 

opgavelæser besidder et fagligt niveau, som overflødiggør dette. 

 

I vores eksterne analyse har vi valgt kun at fokusere på væsentlige markeder, da specifikke 

oplysninger om mindre markeder ikke er offentligt tilgængelige. Dette giver analysen en mere 

dybdegående tilgang, hvilket vi finder retvisende for at kunne konkludere på de respektive 

områder i analysen. 

 

Regnskabsanalysen er gennemført for de to øverste niveauer i pyramiden, da de eksternt 

tilgængelige regnskaber ikke er tilstrækkeligt informative til at gennemføre analysen på tredje 

niveau. I forhold til de i problemformuleringen opstillede delspørgsmål vurderes det imidlertid 

også for tilstrækkeligt at gennemføre analyse på niveau 1 og 2. 
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Budgetforudsætningen for forventet omsætning er fundet ved at estimere en forventet salgspris 

pr. leveret MW udregnet på baggrund af historiske tal. Afsætningsmængden er vurderet ud fra 

forventet vækst i MW – en prognose foretaget af BTM Consult, men også set i sammenhæng 

med Vestas’ egne forventninger. Resultater fra sidste kvartalsregnskab og den strategiske 

analyse inddrages naturligvis også. 

 

Budgettet fortages på koncernniveau og ikke på de enkelte segmenter, da dette ikke findes 

relevant i forhold til værdiansættelsen af Vestas A/S. 

 

Indledningsvist gives en beskrivelse af virksomheden med henblik på at skabe større kendskab 

og forståelse for virksomheden set i et historisk lys. Opgaven derefter er struktureret således: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fordeling af afsnit mellem forfattere: 
Samarbejdet har fungeret således, at én af os har lavet udkast til afsnit, hvorefter den anden har 
gennemlæst og redigeret afsnittet. Herefter har vi diskuteret afsnittets indhold færdigt. 
Opgavens afsnit om budget, værdiansættelse samt indledning og konklusion er udarbejdet i 
fællesskab. 
 
Hasse:  Vestas Story, Porters 5 forces analyse, værdikædeanalyse, koncernstrategier 
 og budget tekstdel 
 
Pernille:  Konkurrenter i markedet, (under 5 forces), PEST analyse, regnskabsanalyse og 

værdiansættelse tekstdel 
 
Begge:  Indledning, budget, værdiansættelse og konklusion  
 
 

Problemformulering 
 

Regnskabsanalyse 
 

Budgettering og værdiansættelse 
 

Strategisk analyse 
 

Konklusion 
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2 The Vestas story1... 
 

Vi vil i det følgende opridse Vestas’ historie: Om hvordan det hele startede fra en lille smedje i 

det mørke Vestjylland, til den verdensomspændende vindmøllemastodont Vestas er i dag… 

2.1 Den tidligste historie 
Eventyret startede i Lem, Vestjylland tilbage i 1898, hvor H.S. Hansen etablerer sin dengang 

ydmyge smedje. På dette tidspunkt var smedjeindustrien begrænset, men i de kommende år 

oplever byen en eksplosion i smedjevirksomheder, og H. S. Hansens mange initiativer og idéer 

gør hans smedje til en fremragende forretning. 

 

I 1928 introduceres sønnen Peder Hansen til foretagendet. Far og søn specialiserer sig nu i 

stålindustrien og etablerer sammen ”Dansk Staalvindue Industri”. Virksomheden fremstiller og 

leverer stålvinduesrammer til industribyggeriet. 

 

Virksomheden opnår stor succes, men med 2. Verdenskrig kommer opbremsningen for 

stålbranchen. De mange restriktioner fra besættelsesmagten giver en massiv mangel på stål, og 

virksomhedens eksistensgrundlag trues. Produktionen går ganske enkelt i stå. 

 

Efter krigens afslutning i 1945 træder Peder Hansen ud af familieforetagendet og etablerer 

sammen med ni andre Vestjysk Stålteknik A/S, som efter kort tid forkortes til Vestas. Der 

påbegyndes nu produktion af gummivogne, tankvogne, markskær, plovskær, sprøjtemaskiner 

samt andre maskiner til landbruget. 

 

Vestas oplever nu, at de nødvendige reinvesteringer, som er nødvendige efter krigen – ikke kun 

i Danmark, men hele Europa - skaber en stor efterspørgsel, hvilket bliver starten for Vestas på 

eksportmarkederne. Særligt i Finland, Tyskland og Belgien oplevedes en stor efterspørgsel. 

Op igennem 1950’erne udvider virksomheden produktionen til også at omfatte andet end bare 

landbrugsmateriel. Efterspørgslen kommer fra B&W, hvor Peder Hansens bror på daværende 

tidspunkt var underdirektør, og opgaven består i at udvikle en ny type ladeluftkølere. Dette 

bliver nu, sammen med landbrugsvognene, Vestas’ hovedprodukt. 

 

                                                
1 www.vestas.com/da/om-vestas/historie/ 
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I 1959 køber Peder Hansen de ni andre medejere ud af Vestas og sælger ved samme lejlighed 

dele af landbrugsproduktionen fra.   

 

1960’erne bliver for alvor årtiet, hvor Vestas får sat sit fodfæste på eksportmarkedet. Fokus 

bliver stadig mere og mere på eksport, og man begynder nu at producere hydrauliske kraner til 

lette lastvogne. 

 

Succesen er ikke til at komme uden om, da man i samarbejde med en eksportør formår at 

eksportere 96% af alle fremstillede kraner til 65 lande rundt om i hele verden. 

2.2 Oliekriser og alternativ energi 
Oliekrisen i 1970’erne rammer Vestas’ eksporteventyr, da produkterne bliver dyre at producere 

og dermed svære at afsætte, fordi oliekrisen globalt sætter sine spor i verdenssamhandlen. Den 

anden oliekrise i 1978 bliver dog startskuddet til, at man i Vestas begynder at eksperimentere 

med at anvende alternativ energi i stedet for fossile brændstoffer.  

 

I 1978 produceres den første vindmølle, som får øgenavnet piskeriset; dette er nemlig, hvad 

den ligner. ”Piskeriset” er ingen succes, og der  bliver efterfølgende eksperimenteret med den 

tre-vingede model, som fortsat er grundmodellen for vindmøllen , som vi kender den i dag. 

 

Omverdenen tager godt imod forsøget med alternativ energi, og Vestas oplever et boom i 

efterspørgslen på vindmøller op igennem 80’erne. Vestas etablerer den første vindmøllefabrik 

på 12.000 m2 i Lem, hvor det hele startede tilbage i 1898, og har nu  800 ansatte. 

 

I 1980 begynder den egentlige serieproduktion af en 55 kilowatt (kW)-Mølle, og den bliver 

produceret i en serie af 80 stk. Til sammenligning har de nye møller idag en produktion på 3 

megawatt (MW) pr. mølle, og der bliver i snit sat en ny mølle op i verden hver 3. time. Det 

svarer til, at den største mølle i dag producerer 54 gange så meget strøm, som den ”lille” 55 

kW mølle tilbage i 80’erne. 

 

Som de første serieproducerede møller produceres og sættes op, bliver Vestas nu kontaktet af 

amerikanske Zond inc., som udviser stor interesse for at teste Vestas’ møller. Dette bliver 

starten på et nyt samarbejde, da testen forløber godt, og der på samme tidspunkt indføres en 
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vindmølle-venlig lovgivning både i USA og Danmark.  Vestas får nu for alvor fodfæste i USA, 

og ordrerne vælter fortsat ind. 

 

Vestas’ produktion af møller er nu så stor, at det bedre kan betale sig at holde produktionen af 

glasfiberkomponenterne inde i huset for derved også at kunne sikre kvaliteten af møllerne. I 

1983 er glasfiberproduktionen så stor, at man selv kan producere møllevingerne, hvilket øger 

Vestas’ konkurrenceevne, da afhængigheden af omverdenen mindskes.  

 

Samme år etableres Vestas North America Ltd., som skal stå for at markedsføre og sælge 

Vestas’ produkter på den anden side af Atlanten. I 1985 er resultatet heraf over 2.500 solgte 

vindmøller, hvilket ses som meget tilfredsstillende. 

 

I 1985 øger Vestas igen afstanden til konkurrenterne ved at udbyde den første pitchregulerende 

mølle, senere kendt under OptiTip®. Teknologien består i et program, der selv indstiller 

hældningen til den aktuelle vindhastighed, så denne udnyttes optimalt og producerer maksimal 

energi. 

2.3 Krise & konsolidering 
1985/1986 bliver overgangen til Vestas’ første rigtige krise. De lempelige skatteregler inden 

for alternativ energi i USA bliver vendt på hovedet,  hvilket rammer Vestas meget hårdt, da 

virksomheden er stort repræsenteret på det amerikanske marked. Der igangsættes 

redningsplaner, men i efteråret 1986 begæres betalingsstandsning.  

 

Markedet redder Vestas, da deres produkter er i topklasse, og en reetablering sættes i værk:  

Vestas bliver genskabt, og får i slutningen af 1986 deres første store ordre på en 

vindmøllepark, som skal blive skulderklappet og kvalitetsstemplet og sikre Vestas i fremtiden. 

 

Efter krisen frasælges store dele af koncernen, så fokusset udelukkende er på vind-energi.  Ud 

fra disse tiltag etableres i slutningen af 1986 Vestas Wind Systems A/S. 

 

Starten af 90’erne er gode år for Vestas. Der vindes flere og flere ordrer, og der opnås flotte 

økonomiske resultater: I 1990 får Vestas sin største ordre hidtil på 342 møller til en 

vindmøllepark i Californien.   
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I 1992 leverer Vestas sin vindmølle nr. 1000 til det danske marked, og omsætningen stiger med 

35 % til kr. 631 mio. i forhold til 1991-regnskabet. 1992 skal samtidig blive året, hvor Vestas 

som den første vindmølleproducent, bliver ISO 9002-certificeret. En kvalitetscertificering, som 

giver slutbrugeren en garanti for en ensartet kvalitet på alle producerede møller. 

 

Flere, særligt mindre, vindmøllevirksomheder kommer ind på markedet, og det kan mærkes i 

1994. Selvom Vestas dette år præsenterer sit hidtil bedste regnskab med et overskud på kr. 41 

mio., mistes der mindre markedsandele i Tyskland, men også i USA, som er et vigtigt marked 

for Vestas, kan den øgede konkurrence mærkes. For at komme den øgede konkurrence til livs 

indgås et joint-venture med den spanske vindmølleproducent Gamesa. 

 

1995 bliver året med en masse omstruktureringer efter indgåelse af samarbejdet med spanske 

Gemesa. Året er dog mere kendt for Vestas’ første opførsel af en havvind-møllepark, nemlig 

parken i Tunø Knob i Kattegat. Vestas formår på bare fem dage at få stillet alle de ti 

vindmøller op, som parken skal bestå af. 

 

Vindenergien får samme år atter et friskt pust, da International Atomic Energy Agency udtaler 

i en rapport, at vindkraft vil være fuldt ud konkurrencedygtigt med traditionelle energikilder 

senest i 2010. 

 

Året efter, i 1996, modtager Vestas Kong Frederik IX’s hæderspris for fortjenstfuld indsats for 

dansk eksport. Offentligheden har fået øjnene op for vindenergi, og ikke mindst for Vestas. 

2.4 Globalisering 

I 1996 begynder ordrerne for alvor at komme fra markeder, som hidtil ikke har vist sig særligt 

attraktive. Kina og Italien står for hhv. 56 og 63 vindmøller inden for et år. Derudover vindes 

der markedsandele på det ellers faldende tyske marked, men mest bemærkelsesværdigt er det 

spanske marked, hvor Gamesa (Joint Venture) står for betydelige ordrer. Året bliver ligefrem 

betegnet som det spanske eventyr. 

 

90’erne har dermed vist sig fra sin særdeles gode side, og i 1997 skrives der historie med det 

hidtil største vindmølleprojekt på dansk jord: Ikke mindre 35 vindmøller af typen V44-600kW 

opføres i samarbejde med Nordjyllandsværket, der skal forsyne ikke færre end 10.000 

husstande med strøm.  
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Vestas’ fremgang fortsætter, og behovet for kapitaludvidelse resulterer i en notering på 

Københavns Fondsbørs i 1998. Kapitalen skal hovedsageligt bruges på investeringer på 

eksportmarkedet til både produktion og montage. 

 

Ud over nye investeringer på eksportmarkedet indgås nyt Joint Venture med Italienske Wind 

Energy System Taranto S.p.a., som er et nystartet selskab, men bliver en del af Vestas’ 

udvikling på det italienske Marked. 

 

Ultimo 1998 har Vestas en markedsandel, målt på MW, på 22,1 %, hvilket gør dem til 

markedsleder inden for alternativ energi. 

 

Årene frem i slutningen af 90’erne og starten af 2002 stormer Vestas frem alle steder, og det 

vil ingen ende tage. Nye rekordordrer sættes, og omsætningen skyder i vejret, akkurat som 

Vestasaktien , der i 1999 kan fremvise årets største kursstigning. Aktien optages tillige i det 

meget prestigefyldte KFX-index, der omfatter de 20 mest omsatte aktier i Danmark. 

 

I 2001 vinder Vestas ordren til verdens største havvindmøllepark ved Horns Rev i Nordsøen, 

der udgør en ordrestørrelse på 1 mia. kr. og udgør en kapacitet på 160 MW, svarende til at 

kunne forsyne 150.000 husstande med strøm.2  

 

Resten af året byder på stor travlhed, og nye, hidtil ukendte markeder betrædes - deriblandt 

Costa Rica, Iran, Frankrig, Portugal og Polen. Travlheden ses ligeså i halvårsregnskabet, hvor 

nettoomsætningen fordobles i forhold til året før, og resultat før skat stiger 35 % til 401 mio. 

kr. 

 

Vestas’ Joint Venture med spanske Gamesa ophører i efteråret 2001, da de to virksomheders 

strategier går hver sin vej. 

 

De tørre facts for Vestas ved udgangen af 2001 er, at markedet for vindenergi nu er oppe på 51 

%, svarende til 6.824 MW. Vestas’ markedsandel er vokset til 24,1 %, og virksomheden 

leverer dermed 1.645 MW, hvilket er en fordobling i forhold til året før. 

 

                                                
2 www.hornsrev.dk 
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Der beskæftiges nu 5.240 medarbejdere, hvoraf 825 arbejder i udenlandske datterselskaber, og 

både antal medarbejdere og finansielle nøgletal vokser i 2002, da vindenergi fortsat stormer 

frem. 

 

I 2002 påbegyndes opsætningen af offshore-projektet i Horns Rev, og Vestas får på baggrund 

af de gjorte erfaringer i Horns Rev profileret sig som verdens førende producent af Offshore 

vindmøller. 

 

Vestas bliver valgt som leverandør til betydelige offshore-projekter, blandt andet i Belgien og 

England hvor sidstnævnte står for en ordre på 30 stk. V80-2,0 MW offshore vindmøller. 

 

Dette bliver det første offshore-projekt i England nogensinde. Vestas’ seriøse indtræden i 

Storbritannien og markederne omkring ender i 2002 med seriøse investeringer i en fabrik i den 

skotske by Campbeltown på 10.000 M2, der kapacitetsmæssigt skal gøre Vestas klar til at 

servicere de voksende markeder i Irland og Storbritannien. 

 

Vestas ser fortsat et større og større potentiale i alternativ energi, og med en god 

markedsspredning og et solidt produktprogram ser Vestas sig godt rustet til fremtiden, på trods 

af at det største marked, USA, oplever faldende forventninger til væksten i 2003. 

 

Samme år prøveopstilles Vestas’ nye prototype V90-3,0 MW. Denne betegnes som den nye 

generation af vindmøller, der skal kunne leve op til energibehovet, men møllen skal 

gennemtestes frem til 2004, før en serieproduktion kan igangsættes. 

 

I 2003 og 2004 fortsættes fremgangen for Vestas, ikke mindst på det tyske marked som igen 

bliver verdens største. Vestas står for 23 % af de samlede leverancer af alternativ energi til 

Tyskland, som i 2003 var på 2.675 MW. 

 

Der vindes fortsat store vindmølleprojekter til bl.a. Egypten, Australien og USA samtidig med 

endnu et offshore-projekt til Storbritannien, som er nr. 2 ud af 18 planlagte.  

Prototypen af den nye generation vindmølle V90-3,0 MV færdigtestes og lanceres sammen 

med V90-1,8 MV og V90-2,0. Med de nye vindmøller viser Vestas, at de er den ubestridte 

spiller på markedet til at udvikle vindmøller, der er med til at sænke kostprisen pr. produceret 

kW-time. 
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2.5 Nyeste historie 

De nye typer revolutionerende vindmøller overgås dog af begivenheden den 12. december 

2003, som bliver en milepæl i vindmølleindustriens historie: Fusionen med en af de andre 

førende producenter på markedet, NEG Micon, som kommer til at overskygge det første halve 

år af 2004. 

 

Efter fusionen opsiger adm. direktør Svend Siggaard sin stilling med virkning fra 1. maj 2005, 

og han afløses af nuværende direktør (CEO) Ditlev Engel. 

 

Op til sin indtræden offentliggør Ditlev Engel 26. maj 2005 sin strategiske handlingsplan, som 

strækker sig frem til 2008. Handlingsplanen ”The Will to Win”  indebærer revolutionerende 

ændringer for hele Vestaskoncernen. Herunder en helt ny mission og vision som bygger på, at 

Vestas ikke bare er et alternativ til fossile brændstoffer, men er en direkte konkurrencedygtig 

energikilde på niveau med olie og gas. 

 

Vi vil komme yderligere ind under denne strategi under ”Koncernstrategi”. 

 

I 2005 fortsættes Vestas’ markante markedsudvikling, og en ny vingefabrik indvies i 

Australien, samtidig med at en lignende fabrik begyndes opført i Kina, hvor der mærkes en 

stigende efterspørgsel efter alternativ energi. Ved den kinesiske fabriks færdiggørelse i 2006 

bliver produktionskapaciteten allerede udvidet til det dobbelte, da efterspørgslen fortsat skyder 

i vejret. 

 

Den følgende periode fra 2005-2007 bliver årene, hvor ordrerne bliver af større og større 

omfang. I 2005 vindes den største ordre til dato, nemlig levering af 800 MW-vindmøller til det 

amerikanske selskab Horizon Wind Energi. Store ordrer strømmer ligeså til fra markeder som 

Spanien, Tyskland, Italien, Frankrig og New Zealand. 

 

Den positive ordretilgang fortsætter i 2007, inklusive en stor ordre - igen fra USA - på 56 stk. 

V80.1,8MW-Vindmøller. 

 

I udgangen af 2007 har Vestas installeret over 33.500 vindmøller, fordelt i 62 lande på 5 

kontinenter, og Vestas installerer nu en vindmølle i gennemsnit hver 5. time døgnet rundt! 
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De mange vindmøller genererer over 50 millioner MWh om året svarende til strøm nok til at 

forsyne millioner af husstande verden over!  

 

I 2009 er Vestas fortsat markedsleder med en markedsandel på 23 % og 38.000 installerede 

vindmøller. De er førende inden for branchen med fortsat at udvikle den nyeste teknologi og 

ikke mindst for at markedsføre vindenergi som fremtidens moderne energi, der udbyder 

løsninger med fokus på at skåne klimaet. 

 

Netop klimafokuset og restriktionerne for CO2-udledning, der er indført de senere år, er 

positive tendenser for Vestas, da dette vil øge fokusset på alternativ energi. 

 

Konkurrencen er dog skærpet, ikke alene fra europæiske spillere som Siemens, men også fra 

Kina, som er begyndt at komme med på vognen.  

2.6 Koncernstruktur 
Vi vil nedenfor kort redegøre for Vestas’ koncernstruktur, som den er organiseret i dag, og 

forsøge at danne et billede af, hvordan enhederne påvirker hinanden. 

 

            Figur 2.1 – Vestas’ koncernoversigt3 

                         
 

                                                
3 www.vestas.dk 
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Vestas-koncernen er bygget op omkring det altoverskyggende moderselskab Vestas Wind 

Systems A/S, som pt. er beliggende i Randers, men som flyttes til Århus senest 2011, da 

faciliteterne i Århus bedre vil kunne tiltrække og fastholde den kvalitetsrige arbejdskraft, som 

Vestas er meget afhængig af. 

2.6.1  Produktionsenheder 

Koncernen består i 2009 af 4 globale produktionsenheder4, nemlig Vestas Nacelles A/S, Vestas 

Blades A/S, Vestas Control Systems A/S og Vestas Towers A/S. Disse er hvert et selvstændigt 

forretningsområde med fabrikker repræsenteret i store dele af verden5. 

 

Vestas er repræsenteret med lokalproduktion i alle de lande, de opererer i. Dermed vil en 

investering i produktionsfaciliteter blive planlagt, når et nyt marked viser sig attraktivt.  

 

Vindmøller, og komponenter deraf, er utrolig dyre ikke mindst at fragte, men også 

produktionsomkostninger er oftest billigere i udlandet. Derfor et det et led i Vestas’ strategi at 

etablere lokalproduktion i videst mulige omfang for at minimere transportomkostninger, men 

også udgifter til arbejdskraft. 

 

Yderligere håndteres dermed også valutakursrisikoen, da denne risiko minimeres, når 

køb/produktion og salg foregår i samme valuta. Vestas’ konkurrenceevne  vil således være 

mindre sårbar over for de relative kurssvingninger mellem valutaerne på de forskellige 

markeder i Amerika, Europa og Asien.  

2.6.2 Salg og  serviceenheder 

Salg & Servicedelen varetages af 8 globale salgs- og serviceenheder6: Vestas America, Vestas 

Central Europe, Vestas Northern Europe A/S, Vestas Asia Pacific A/S, Vestas China A/S, 

Vestas Mediterranean A/S, Vestas Offshore A/S, og Vestas Spare Parts & Repair A/S, som alle 

har regionale kontorer rundt om i verden, på samme vis som produktionsenhederne7. 

 

Salg/Service enhederne er dog repræsenteret i et større omfang rent geografisk, da kendskabet 

til hvert enkelt geografisk segment varierer utroligt meget. Det er derfor vigtigt, at Vestas er 

                                                
4 Vestas Årsrapport 2008, side 94 
5 Jf. Bilag 1: Side 94-95 fra årsrapport 2008 
6 Vestas Årsrapport 2008, side 94 
7 Jf. Bilag 1: Side 94-95 fra årsrapport 2008 
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tæt på kunden og opnår indgående kendskab til f.eks. kulturelle/politiske/lovgivningsmæssige 

forhold. 

 

Figur 2.2  Oversigt over Vestas’ salg/service-enheder verden over. 

 
  Kilde: http://www.vestas.com/da/om-vestas/find-vestas.aspx 

 

Ud over produktions- og salgsfunktionerne har Vestas 3 specialområder, nemlig Corporate 

Functions, Vestas Technology R&D A/S og Vestas People & Culture.  

 

Vestas People & Culture blev etableret i forbindelse med ”The Will to Win” 8 (dette uddybes 

under koncernstrategi). Enheden varetager den interne kommunikation på tværs af 

forretningsområderne. Derudover varetages rekruttering, personaleudvikling og internationalt 

samarbejde for at gøre koncernen mere smidig. 

 

Der skulle dels skabes klare ansvars- og kommunikationslinjer og dels en corporate identity på 

alle niveauer. Der skulle skabes synergi-effekter, især over bestemte funktioner, og fokus var at 

udvikle en kultur for vidensdeling og erfaringsudveksling, som er Vestas’ vigtigste aktiv. 

 

Vestas Technology R&D A/S er et andet udspring af ”The Will to Win”  9.  Meningen var, at 

Vestas Technology skulle styrke koncernens innovationsindsats væsentligt samt  fastlægge en 

aktiv patentpolitik til beskyttelse af koncernens egenudviklede teknologier. 

 

Technology/Innovation er et utroligt vigtigt område, som der investeres store summer penge i, 

for at Vestas hele tiden kan effektivisere sine produkter og udbyde de nyeste faciliteter og den 

                                                
8 Jf. Bilag 2: Strategisk Handlingsplan 2005-2008 
9 Jf. Bilag 2: Strategisk Handlingsplan 2005-2008 
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nyeste teknologi på markedet10. Derved søges tillige at minimere garantiomkostninger, der er 

et led i overordnet koncernstrategi. 

 

Forretningsområdet udvider løbende sin tilstedeværelse, senest november 2008 i Singapore 

som fortsat udvides til at rumme over 300 ingeniører. Også i England og USA er nye 

udviklingscentre ved at blive opført. Vestas opretter disse centre lokalt i verden for at tiltrække 

den mest kompetente arbejdskraft, udvide samarbejdet med lokale leverandører i forbindelse 

med tests samt for at kunne udbyde skræddersyet teknologi til det pågældende marked. 

 

3 Strategisk analyse af Vestas 
Med det formål at kunne vurdere de fremtidige indtjeningsmuligheder i Vestas og dermed 

foretage en egentlig værdiansættelse af virksomheden udarbejdes først en strategisk analyse af 

virksomheden. Denne er i dette kapitel struktureret således, at virksomhedens eksterne forhold 

analyseres først og dernæst de interne forhold i virksomheden. 

3.1 Eksterne forhold 
En strategisk analyse af de eksterne forhold (omverdenen) er en analyse af virksomhedens 

finansielle formåen på baggrund af de faktorer, der har/kan have indflydelse på værdiskabelsen 

i virksomheden. Disse værdiskabende faktorer benævnes finansielle værdidrivere, og de kan 

sammenfattes i syv generiske værdidrivere (uprioriteret rækkefølge), der udgøres af11: 

 

1. Konkurrencefordelsperioden 

2. Salgets vækstrate 

3. Overskudgraden 

4. Effektiv skatteprocent 

5. Arbejdskapitalen 

6. Anlægskapital 

7. Kapitalomkostninger 

 

                                                
10 Vestas Årsrapport 2008, side 20 
11 Jens O. Elling og Ole Sørensen: ’Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang’; 
    2. Udgave Gjellerup forlag 2005  
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Disse værdidrivere måler, hvorledes værdiskabelsen realiseres (i kroner på bundlinien), men 

derimod ikke, hvorledes denne skabes. Hvorledes værdiskabelsen skabes måles ved de ikke-

finansielle værdidrivere, der omfatter eksterne forhold, interne forhold samt konkurrence- og 

vækststrategier. 

 

Forskellige analyser vil nedenfor blive anvendt til analyse af hhv. eksterne (omverdenen og 

branchen) og interne forhold (ressourcer & kompetencer) samt konkurrence- og 

vækststrategier. 

 

3.1.1 PEST analyse for Vestas 
En PEST analyse gennemføres med det formål at analysere, hvilke eksterne forhold der kan 

påvirke virksomhedens fremtidige muligheder for finansiel værdiskabelse. Det er en analyse af 

de faktorer fra omverdenen, der forventes at have indflydelse på de finansielle værdidrivere og 

dermed på de fremtidige forventninger til virksomhedens præstationer. Disse eksterne faktorer 

fra omverdenen står virksomheden overfor uden mulighed for selv direkte at kunne påvirke. 

3.1.1.1 Politiske forhold (P) 

Fra politisk side er der på globalt plan stor fokus på at reducere brugen af fossile brændstoffer 

med henblik på at reducere det globale menneskeskabte CO2-udslip, der beviseligt er en 

væsentlig årsag til de registrerede klimaforandringer på kloden (FN’s klimaplanels rapporter). 
Politisk er der derfor stor fokus på at fremme vedvarende energi, der kan sikre en fortsat 

bæredygtig vækst i verdensøkonomien og sikre jordens klima. 

 
I december 1997 blev Kyoto-aftalen blev indgået i Kyoto, Japan. Aftalen er en international 

aftale, hvis formål er at beskytte jordens klima. De lande, der tiltræder traktaten forpligter sig 

dermed til at begrænse og senere reducere udslippet af CO2 og fem andre drivhusgasser. 

Aftalen indebærer, at de globale udslip af drivhusgasser skal reduceres med 5,2 % i forhold til 

1990-niveau frem til perioden 2008–2012. Kyoto-aftalen er underskrevet og ratificeret af 184 

medlemmer af FN Klima Konvention12.   
 
 

                                                
12 http://en.cop15.dk/news/view+news?newsid=876 
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3.1.1.1.1 Europa og Danmark 

I Europa har EU vedtaget et direktiv for vedvarende energi. I december 2008 blev EU’s klima- 

og energipakke godkendt i forhandlinger mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen. 

Tilbage står den formelle vedtagelse, der forventes i foråret  2009. Pakken består af fire dele - 

CO2-kvotehandelsdirektivet, CO2-byrdefordeling, direktiv om udskilning og lagring af CO2 

og VE-direktivet. 

 

VE-direktivet, der omfatter perioden 2013-2020, udmønter EU’s målsætninger om, at 20 

procent af EU’s energiforbrug i år 2020 skal komme fra vedvarende energi (VE), og CO2-

udslippet skal reduceres med 20 % i f.t. 1990. EU’s andel af VE er i dag 8,5 procent13. VE-

direktivet er bindende for dansk energipolitik frem til 2020. 

 

I Danmark har regeringen i 2007 fremlagt deres langsigtede visionære energipolitik, hvor 

visionen er, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler – kul, olie og 

naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi14. I februar 2008 indgik Folketinget en 

bred aftale om den danske energipolitik i årene 2008-201115. 

 

Aftalerammens formål er at nedbringe Danmarks afhængighed af fossile brændsler, kul, olie og 

gas, og at andelen af vedvarende energi i forhold til bruttoenergi-forbruget skal udgøre 20 % i 

2013. Andelen af vedvarende energi i elforsyningen i den danske elproduktion til indenlandsk 

anvendelse var i 2007 på 28 % - heraf bidrog vindkraft med 19,7 %16. 

 

Aftalen indeholder konkrete initiativer til vedvarende energi – herunder forhøjet støtte til 

opførsel af nye vindmøller på land og udbud af to havvindmølleparker til 2012. Danmark har i 

dag installeret 3.150 MW vindkraft, hvoraf 420 MW er vindmøller placeret til havs (juli 2008). 

 

Derudover indeholder aftalen tillige konkrete initiativer til andre konkurrerende former for 

vedvarende energi – biogas, varmepumper til erstatning af oliefyr, tilskud til mindre VE-

teknologier som solceller og bølgekraft. 

                                                
13 www.danskenergi.dk; Direktiv om vedvarende energi af Annette Schneider den 11/12 2008 
14 En visionær dansk energipolitik, januar 2007 
15 Aftale af 21. februar 2008 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, 
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om den danske energi-politik i 
årene 2008-2011. 
16 www.kemin.dk 
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Skatteteknisk fokuseres på grønne afgifter. CO2-afgiften forhøjes, og den seneste skattereform, 

der blev vedtaget februar 2009, understøtter de energipolitiske målsætninger. Endvidere er 

midlerne til forskning og udvikling fordoblet. 

 

I 2003 blev el-markedet liberaliseret og markedskræfterne på el-markedet har påvirket el-

priserne – jf. nedenstående figur 3.1. 

 

 Figur 3.1 El-prisen 2000-2009 

               
  Kilde: Energistyrelsen 

 

Før 2003 ses tydeligt en stigende tendens, men siden 2003 har el-priserne tilnærmelsesvist 

været uændrede – dog volatile (omkring 275 kr/MWh) – frem til 2008. I 2008 sker en kraftig 

stigning, der formentlig skal forklares med den konstaterede stigning på brændstoffer – specielt 

olien. I 2009 er el-prisen igen omkring 300 kr/MWh. 

 

Der er endvidere store forventninger til det internationale klimatopmøde (COP15), der skal 

afholdes i København december 2009. Det er et af de vigtigste internationale topmøder i nyere 

tid, fordi der efter planen i Købehavn skal indgås en ny klimaaftale. Den nye aftale vil 

erstatte/forlænge Kyoto-aftalen fra 1997, der trådte i kraft  2005, og den vil blive afgørende 

for, om det lykkes at løse den globale klimakrise, verden står overfor.  
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Desuden er det er en unik chance for Danmark til at sætte et fingeraftryk på den globale 

klimapolitik. Samtidig får danske energivirksomheder en sjælden og gylden mulighed for at 

vise verden, hvad de har at byde på inden for energieffektivitet og bæredygtighed. 

3.1.1.1.2 USA 

Uden for Europa er der specielt nye blæsende vinde i USA, efter Obama-administra- tionen er 

kommet til, idet den nytiltrådte præsident har langt større fokus på at adressere 

klimaforandringerne og fokusere på vedvarende energi. USA glimrer ved ikke at deltage i 

Kyoto-aftalen fra 1997, men med Obama-administrationen forventes det, at USA deltager 

aktivt i kommende forhandlinger og indgår i en ny klimaaftale. USA ønsker tillige at nedbringe 

deres afhængighed af importeret olie fra OPEC landene og dermed stabilisere 

energiforsyningerne. 

 

USA har med sit enorme areal og rigelige vindressourcer et stort potentiale for at kunne 

producere masser af energi fra vinden. Ifølge det amerikanske energiministerium kan 20 % af 

USA’s energi komme fra vind i 2030. Det vil dog kræve, at der vedtages langsigtede politiske 

incitamenter til at fremme investeringer i vedvarende energi både på føderalt og delstatsniveau. 

 

I februar 2009 blev en økonomisk støttepakke vedtaget. I denne pakke indgik en forlængelse af  
den altafgørende skatteordning for vindmølleproducenter i USA - den såkaldte PTC-ordning, 

der nu er forlænget frem til ultimo 2012. Det er ifølge Vestas Group Government Relations 

første gang i USA, at så meget lovgivningsmæssig stabilitet opleves i USA, da PTC ordningen 

tidligere kun blev forlænget 1-2 år ad gangen, hvilket indebar væsentlige risici og stor 

usikkerhed for investorer og producenter som Vestas.  

 

Erfaringer viser, at PTC ordningen har afgørende betydning for investeringsniveauet i USA. 

Tidligere, hvor kongressen svigtede ved ikke at få vedtaget en forlængelse, inden aftalen udløb,  

medførte det en ’boom-and-bust’-cyklus17, hvor producenterne afholdt sig fra at investere i 

produktionsfaciliteter til skade for vindenergiens forsyningskæde. 

 

                                                
17 www.vestas.dk 
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Elselskaberne i USA stilles over for krav om, at en vis procentdel af den producerede energi 

skal komme fra vedvarende energikilder – en såkaldt Renewable Portfolio Standard (RPS). 

RPS har selvsagt tillige stor betydning for markedets udvikling i USA.  

 

Stater, der allerede har en RPS, oplever stigende investeringer i vindindustrien. Der vurderes 

derfor sammenhæng mellem de politiske tiltag og de gennemførte investeringer. I dag har 26 

stater vedtaget en RPS for at stimulere markedet for vedvarende energi. 

 

En nationalt vedtaget RPS vil kunne give en langsigtet forudsigelighed i markedet, hvorved 

industrien bedre vil kunne tiltrække kapital til yderligere investeringer og drage fordele af 

stordriftsfordele, der vil kunne nedbringe omkostningsniveauet.  

 

For ganske nylig har præsident Obama i en tale, han holdt på en vindmøllefabrik i USA, netop 

fremhævet Danmark som forbillede for USA i deres ambitioner om at øge deres produktion af 

vedvarende energi. 

3.1.1.1.3 Kina18 
I Kina opleves  nærmest eksplosiv vækst – og stadig høje vækstrater trods finanskrise – og 

sammenholdt med en fortsat høj vækst i befolkningstallet forventes det, at behovet for 

elektricitet vil stige med næsten 5 % årligt. I 2030 forventes Kina at være verdens største el-

forbrugende nation. Der er derfor megen bevågenhed omkring, hvorledes denne udfordring 

håndteres, således at behovet i Kina opfyldes uden samtidig at forværre de globale 

miljømæssige problemer. Vindkraft vil kunne være en del af løsningen på denne udfordring. 

 

Ifølge Kinas egne beregninger har landet et vindpotentiale på 250 GW onshore og 750 GW 

offshore, og landet kan være det største globale vindmarked allerede om 3-5 år.  

I januar 2006 vedtog Kina Lov om Vedvarende Energi, der sætter nationale mål for installation 

af vindkraft:  5 gigawatt (GW) i 2010 og 30 GW er målet for 2020. Ambitionerne er imidlertid 

meget mere; den Nationale Udviklings- og Reform Kommission (NDRC) har anslået, at hele 

100 GW potentielt set kan være installeret i landet i 2020. 

 

                                                
18 Afsnittet baseret på markedsinformation fra Vestas:  
http://www.vestas.com/da/moderne-energi/politiske-initiativer/markedsinformation/kina.aspx 
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Ifølge Kinas National Energy Administration er Kina godt på vej til at nå målet om 100 GW, er 

er tre gange mere end det oprindelige mål fra 2006 loven. Kapaciteten i Kina er i dag 12,5 

GW19 

 

NDRC har endvidere i deres klimaprogram og plan for udviklingen af vedvarende energi i 

Kina opstillet mål for andelen af vedvarende energi af det samlede energiforbrug, som skal 

udgøre 10 % i 2010 og 15 % i 202020. 

 

Regeringen stiller tillige kapital (265 mia. USD) til rådighed for den videre udvikling af 

vedvarende energi i Kina – svarende til 10 % af Kinas BNP i 2006. 

 

Trods de positive initiativer på området eksisterer fortsat flere barrierer for at kunne udnytte 

det fulde potentiale i Kina. Der savnes langsigtede nationale støttesystemer, der kan yde 

sikkerhed for investorer, sikre bedre finansieringsmuligheder og  stimulere til innovation og 

forskning. En efficient udnyttelse af vindenergi kræver tillige store investeringer i udbygning 

og opgraderinger af elnettet samt implementering af tekniske standarder for at sikre høj og 

ensartet kvalitet i markedet. 

 

Kina deltager i Kyoto-samarbejdet, men grundet landets status som udviklingsland er Kina 

ikke bundet til at reducere sin udledning af drivhusgas, på trods af at landet mængdemæssigt 

har den største udledning i verden. Et væsentligt spørgsmål på det kommende klimatopmøde er 

derfor, hvor meget Kina – og også Indien – er villige til at reducere deres CO2-udslip21. 
Miljøbeskyttelse er dog officielt en central del af den kinesiske regerings politik22 – 

spørgsmålet er imidlertid, hvor meget Kina konkret vil bidrage med.  

3.1.1.2 Økonomiske forhold (E) 

Verdensøkonomien ligger fortsat underdrejet af den globale finanskrise, der har store 

konsekvenser for både den økonomiske vækst og udbuddet af kapital. Den økonomiske vækst 

har efter en lang periode med høje vækstrater efter IT-krisen i 2000 været faldende siden 2007. 

I 2008 var hele verdensøkonomien præget af lavkonjunktur og endog negative vækstrater, og 

                                                
19 RB-Børnsen, 21/4 2009: Vestas vil være aggressive i Kina 
20 http://en.ndrc.gov.cn/policyrelease/P020071227502260511798.pdf  (p.25) 
21 http://en.cop15.dk/news/view+news?newsid=876 
22 http://en.ndrc.gov.cn/policyrelease/P020071227502260511798.pdf (p 32) 
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scenariet forventes at forsætte i 2009 og formentlig ind i 2010. En undtagelse er Kina, hvor den 

økonomiske vækst nok er faldende, men fortsat positiv.  

 

Finanskrisen og den finansielle ustabilitet har skabt nervøsitet på kapitalmarkederne og som 

følge deraf svære kreditbetingelser. Ifølge Goldman Sachs23 kan det medføre en stor nedgang i 

det globale vindmøllemarked i år på 15-20 %, da projektfinansiering på globalt plan er stærkt 

begrænsede efter hovedudbyderne af kapital har trukket sig fra finansmarkederne. Det kan få 

konsekvenser for Vestas, da vindmølleprojekter ofte finansieres med over 80 % 

fremmedkapital.  

 

I både USA og EU føres lempelig pengepolitik for at sætte gang i efterspørgslen. Men på trods 

af at renteniveuaet således igen er faldende, og der dermed skabes favorable lånevilkår, så 

bevirker finanskrisen, at mulighederne for at lånefinansiere fortsat er ringe, da 

kapitalmarkederne endnu er meget nervøse og forsigtige, og bankerne er derfor 

tilbageholdende med deres udlån. 

 

De mange politisk vedtagne bank-pakker samt det lave renteniveau forventes at kunne forbedre 

kapitalmarkederne, da den lave rente øger efterspørgslen efter kapital. Renten på den 

toneangivende, lange danske 10-årige obligation er i dag på det laveste niveau i 3 år – 3,38 %. 

Værdier for mange milliarder er imidlertid forduftet, hvorfor udbuddet af kapital er væsentligt 

reduceret, og kapitalen i dag kan forventes at være væsentlig mere risikoavers end for blot få år 

siden.  

 

Markedet for vindmøller er dog i god vækst – specielt set i lyset af det positive politiske klima 

skitseret ovenfor.  Finansuroen skaber de svære finansieringsproblemer, der kan bremse 

igangsætning af nye projekter, indtil de finansielle markeder atter retter sig. Goldman Sachs 

vurdering er da også, at de finansielle begrænsninger kun vil dominere på kort sigt. 

 

Ditlev Engel udtaler i f.m. præsentation af årsrapporten 2008:  

 

                                                
23 Nyhedsbureauet Direkt; børsen.dk; Goldman Sachs udhuler Vestas 2009-prognose, 20/3 2009 
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“Der  er  ikke  tale  om  et  efterspørgselsproblem,  der  er  tale  om  et 

finansieringsproblem.  Det  politiske  klima  har  aldrig  været  bedre  for 

vindmøller, og det finansielle har aldrig været værre.”24 

 

Også ifølge Greengate Power Corporation25 er vurderingen, at vindmølleindustrien vil komme 

stærkt ud på den anden siden af finanskrisen, da de nuværende vanskeligheder med at hente 

projektkapital kun er et kortsigtet problem. Så snart krisen løsner sig, er vurderingen, at penge 

igen vil strømme over i vedvarende energiprojekter. Både i USA, Canada og EU håndteres 

effekten af recessionen gennem investeringer i infrastruktur og fokus på at adressere 

klimaforandringerne. 

 

Finanskrisen kan ifølge analytiker fra Gudme Raaschou få konsekvenser for væksten i 

vindmølleindustrien. Den stabile stigning i olieprisen over en længere periode fra 2003-2008 - 

og de meget høje oliepriser i 2008 (se figur 2.2 på næste side) - har haft positive effekter på 

vindmølle-efterspørgslen, da vedvarende energi lettere har kunnet konkurrere mod de høje 

oliepriser. Med høje priser på de traditionelle fossile brændstoffer kan investeringer i alternativ 

vedvarende energi bedre betale sig. 

 

Figur 3.2 Olie-prisen 2000-2009 

               
    Kilde: Energistyrelsen 

                                                
24 Børsen.dk: Vestas/CIO: Sk for 2009 er i bankerne hænder, 12/2 2009. 
25 Børsen.dk: Greengate Power/CEO: Vindindustrien slår stærkt tilbage, 22/12 2008 



HD (R) hovedopgave  maj 2009          Pernille Siegumfeldt og Hasse Hedberg 

  31 
 

3.1.1.3 Sociale og kulturelle forhold (S) 

Det globale energiforbrug er kraftigt stigende. Økonomisk vækst skaber øget energi-forbrug, 

og trods den nuværende økonomiske afmatning er væksten historisk set og på langt sigt 2-3 % 

årligt. Sikring af velfærd og velstand  i alle verdens lande kræver stadig stigende udnyttelse af 

klodens energiressourcer, der fortsat udgøres væsentligst af olie og kul. Disse ressourcer er 

imidlertid begrænsede og udtømmes på længere sigt.  

 

Da de største forekomster af olie, naturgas og kul tilmed er koncentreret i få og ofte ustabile 

områder, er forsyningen af de fossile brændstoffer forbundet med en uønsket afhængighed af få 

producentlande og usikre transportveje til søs og over land med faldende leverancepålidelighed 

til følge.   

 

Effekten af de traditionelle brændstoffer på CO2-udledning og drivhuseffekt med både 

menneskelige og økonomiske omkostninger i form af klimaforandringer er yderligere en 

trussel mod de ønskede udviklingsmuligheder i specielt de fattige dele af verden. 

 

Det vel nok vigtigste forhold er den stigende miljø- og klimabevidsthed hos alle forbrugere. 

Kampagner om nedbringelse af CO2 har længe oplyst om konsekvenserne af ukritisk 

udnyttelse af fossile brændstoffer og skabt et fokus på energirigtig adfærd helt ud til hver 

enkelt forbruger – specielt i den rige del af verden, som jo også står for langt størstedelen af  

CO2-udledningen. 

3.1.1.4 Teknologiske og miljømæssige forhold (T) 

Miljømæssigt er der som tidligere nævnt stor fokus på vedvarende energi, der ikke udleder 

drivhusgasser og således ikke yderligere bidrager til øget drivhuseffekt til skade for klodens 

klima. I Danmark er vindenergi og biomasse de vigtigste vedvarende energikilder.  

 

Den teknologiske udvikling inden for energi har derfor fokuseret på vedvarende energi, og som 

ovenfor nævnt er der stor global politisk interesse for fortsat at støtte og sikre stadig 

teknologisk udvikling inden for dette område for at kunne indfri de internationale politiske 

ambitioner om at basere en stadig større andel af energiforbruget på vedvarende energi. 

 

Som følge af at der i en årrække er gennemført omfattende forskning og udvikling, har 

vindkraftens konkurrenceevne udviklet sig gunstigt over de seneste 20 år. Den stærkere 
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konkurrenceevne skyldes især designoptimering bedre viden om vindforhold og 

serieproduktion af mange møller af samme type. Udvikling af stadig større vindmøller, der kan 

generere flere MWh,  har tillige betydet væsentlige omkostningsreduktioner. Ifølge 

energistyrelsen nærmer vindkraftens konkurrence de konventionelle elproduk-tionspriser. 

 

Såvel det teoretiske og praktiske vidensniveau er højt i Danmark sammenlignet med andre 

lande, hvor man beskæftiger sig med vindmøllekonstruktion. Vestas har en lang historie bag 

sig og mange års viden og erfaring på området.  

 

Vestas er med i front, når det kommer til forskning og udvikling. Strategiske alliancer og 

samarbejdspartnere samt deltagelse i diverse fora sikrer, at Vestas er helt med i front. 

 

Da antallet af nye pladser for udnyttelse af vindkraft på land er ved at være opbrugt, forventes 

størstedelen af den fremtidige udbygning i Danmark at ske på havet. Udnyttelsen af vind på 

havet er væsentligt mere ressourcekrævende end landmøller, og det er derfor et vigtigt 

indsatsområde for at nedbringe omkostningerne til drift og vedligehold af møller i havet. 

Nyeste udvikling i fundamenter på havbunden kan dog betyde at havvindmøller bliver 

billigere26. 

 

Energi kan ikke lagres, hvilket hindrer en optimal udnyttelse af vind-ressourcen. Den nyeste 

forskning for lagring af elektricitet er imidlertid nået langt med udviklingen af flere metoder til 

at lagre ressourcen.  

3.1.1.5 Sammenfatning på PEST analysen 

Det politiske klima synes særdeles gunstigt for Vestas. Der er øget politisk bevågenhed både i 

Europa, Kina og USA på alternativer til fossile brændstoffer – dels af hensynet til det globale 

miljø og klimaforandringerne, men dels også for at kunne frigøre sig af afhængigheden af 

OPEC landene og den ustabile energitilførsel. 

  

Specielt prisen på olie er meget ustabil og en variabel, der i uønsket stort omfang påvirker 

verdensøkonomien, da langt størstedelen af produktionen er afhængig af olien i produktions-

processerne. 

                                                
26 Ritzau 13/3 2009: Havvindmøller bliver billigere. 
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I USA er PTC ordningen forlænget hele 4 år, og efter præsident-skiftet vurderer vi det for mere 

sandsynligt,  at USA fremover vil deltage i Kyoto-samarbejdet, der vil betyde, at USA skal 

reducere deres CO2-udslip betydeligt. Dette medfører efter vores vurdering også, at en national 

RPS er inden for rækkevidde.  

 

I Kina opleves fortsat en del barrierer, men der er allerede gennemført lovgivning til støtte for 

vindkraft. Kina er med i Kyoto-samarbejdet og den officielle kinesiske holdning er, at Kina, 

som et ansvarligt udviklingsland, tager miljøansvaret og klimaforandringerne alvorligt.  

 

Vestas forretning som producent af vedvarende energi nyder derfor godt af den globale 

politiske fokus og velvillighed, der er for vedvarende energi. 

 

Den globale finanskrise påvirker imidlertid finansieringsmulighederne for investeringer i 

vedvarende energi. Det truer markedet, idet finansmarkederne ikke kan stille med 

projektkapital. Der er imidlertid også hjælp fra politisk side med store og omfattende bank-

pakker, der skal rette op på uligheden på kapitalmarkederne.  

 

Centralbanker verden over fører lempelig pengepolitik, og renten er historisk lav igen  - efter 

nogle år med stigninger grundet inflationsfrygt. Vi vurderer derfor, at 

finansieringsproblemerne er et forbigående  – men dog alvorligt – problem lige nu, der løser 

sig, når finansmarkederne igen finder sig tilrette. Her midt i 2. kvartal 2009 synes der at kunne 

skimtes lys forende af tunnelen – kapitalmarkederne er positiv og kurserne stiger igen på 

børserne.  

 

For blot få år siden var der rigeligt af risikovillig kapital. Finanskrisen har imidlertid reduceret 

udbuddet af kapital, da værdier for milliarder er forsvundet. Derfor må det også forventes, at 

den udbudte kapital er mere risikoavers i dag. Investorerne må forventes at kræve en højere 

risikopræmie, hvorfor afkastkravet af investeringerne er højere i dag. Det stiller store krav til 

vindmøllernes effektivitet. 

 

Olieprisen er en anden væsentlig samfundsøkonomisk størrelse. Den meget volatile pris på olie 

vurderer vi kun som en fordel for vindkraften, der kan produceres til en langt mere stabil pris. 

Men da der jo er tale om substituerende produkter, vil olieprisen påvirke efterspørgsel efter 

vedvarende energi. Da olien er en begrænset ressource, der formentlig vil være udtømt om 50-
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100 år, må det forventes, at olieprisen vil stige igen, hvilket Vestas’ forretning vil drage fordel 

af. 

 

De fossile brændstoffers negative påvirkning er hos forbrugerne efterhånden et accepteret og 

ubestridt faktum efter flere års massive oplysningskampagner.  De grønne miljø- og 

klimabevidste forbrugere har imidlertid ikke alle steder (som det er muligt i Danmark) 

mulighed for selv at vælge, hvilken slags strøm (fra fossile brændstoffer eller vedvarende 

energi) de køber hos deres el-selskab.  Efterspørgslen efter vedvarende energi er formentlig 

langt større end udbuddet i dag. Det er yderligere en væsentlig positiv faktor for Vestas’ 

fremtidige muligheder. 

 

De eksterne forhold vurderes således som favorable for Vestas’ fremtidige muligheder for 

værdiskabelse. 

 

3.1.2 Porters 5 Forces 
Porter sammenfatter en branches indflydelse på en virksomheds evne til at skabe værdi i 5 

kræfter. Disse 5 kræfter er truslen fra indtrængende virksomheder i markedet, konkurrerende 

fra substituerende produkter samt kunders og leverandørers forhandlings- styrke i markedet. 

Disse 5 kræfter vil tilsammen kunne afdække konkurrencesituationen i markedet samt 

rivaliseringen i branchen.  

 

En branches indflydelse på en virksomheds muligheder for værdiskabende aktivitet er ligeledes 

et eksternt forhold, der er relevant at belyse.  

 

De 5 kræfter analyseres i Porters brancheanalyse som mulige ikke-finansielle værdidrivere. Jo 

svagere påvirkningen fra de 5 kræfter er, desto bedre værdiskabende muligheder er der i den 

pågældende branche og således desto større potentiale for høje avancer for den enkelte 

virksomhed. 

3.1.2.1 Truslen fra nye udbydere (”invadører”) 

Truslen fra nye udbydere skal ses i lyset af, hvor attraktiv branchen er ud fra delkonklusionerne 

i de andre elementer af Porters 5 forces. Nye konkurrenter vil komme til, såfremt branchen 
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vurderes attraktiv og muligheden for at skabe en overnormal profit høj.  Nye udbydere vil alt 

andet lige reducere de eksisterende virksomheders indtjeningsmuligheder. 

 

Midt i finanskrisen er det naturligt at forholde sig kritisk over for, om vindmølle-branchen - på 

trods af de ellers gode udsigter - er en attraktiv branche, da alle brancher, i større eller mindre 

omfang, er påvirket af finanskrisen. 

 

Under dette afsnits overskrift vil vi primært afdække følgende elementer i vores vurdering af,  

hvor stor truslen er fra nye udbydere: 

 

1. Kapitalkrav 

2. Stordriftsfordele 

3. Patenter / Teknologi 

4. Adgang til distributionskanaler 

5. Image 

 

Væsentlige investeringer i produktionsanlæg og udviklingscentre er blot eksempler nævnt i 

Vestas’ årsrapport 2008. Kapitalkravene er utrolig høje, og det kræver - hvis ikke 

milliardinvesteringer - så mange millioninvesteringer, hvis man vil konkurrere med de store 

spillere som Vestas, GE Wind Energy m.fl.  

 

Kravene til vindmøllerne bliver stadig større. Dermed er det ikke nok ’blot’ at kunne investere 

i højteknologiske produktionsanlæg, men der skal også være kapital til hele tiden at udvikle og 

forny sig, hvilket giver et højt finansieringsbehov, som er svært at få opfyldt i finanskrisen. 

 

At kapitalkravene er utrolig høje, sætter de allerede etablerede producenter i en gunstig 

position. Truslen vil derfor i højere grad komme fra fusioner og opkøb af allerede etablerede 

producenter, som vil få tilført yderligere kapital på denne måde. 

 

Når vindmølleproducenterne vinder en ordre, er det ikke blot prisen, som er 

konkurrenceparameter. Parametre som leveringsdygtighed (stordriftsfordele), teknologi, 

service- og garantibetingelser og ikke mindst producentens image spiller også en stor rolle. 
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Store vindmølleprojekter er milliardinvesteringer. Derfor vil ovenstående parametre ud over 

prisen blive vurderet for hvert enkelt projekt. En ny aktør vil i mange tilfælde have meget svært 

ved at konkurrere med de store etablerede og erfarne spillere på markedet. Disse aktører 

igennem årene har opbygget et stort know-how, et kendt brand og image, og ikke mindst råder 

de etablerede virksomheder over den nødvendige kapacitet til at kunne levere til disse 

projekter. 

 

Det er svært at produktdifferentiere en vindmølle. Der er udelukkende tale om selve de 

tekniske egenskaber og den udnyttede teknologi, hvilket som tidligere nævnt er svært for en ny 

aktør på markedet at konkurrere mod overfor de store aktører. 

 

Differentiering er dog set sket i form af off-shore møllerne (havvindmøller) - oftest i form at 

havvindmølleparker.  

 

Vestas har været først på dette marked og har off-shore centre, som udelukkende specialiserer 

sig i disse vindmøllertyper. Denne mølletype stiller større krav om driftssikkerhed og minimal 

vedligeholdelse, da adgangen til møllerne er særlig besværlig på havet. 

 

Nye aktører kan være en trussel, hvis de udelukkende specialiserer sig i f.eks. off-shore, og 

hvis de formår at levere et gennemtestet produkt. Dette var årsagen til, at Siemens vandt en 

kæmpe ordre over for Vestas, som var udbudt af danske Dong Energy. 27 

 

Med hensyn til distributionskanalerne i vindmøllebranchen er det svært at komme med en 

konklusion på, om markedet er attraktivt for en ny udbyder. 

 

Vindmøller er selvsagt utrolig dyre at fragte grundet produktets vægt og størrelse. Derfor 

etableres produktionen i de områder, der opereres i for at mindske afstanden til kunden. Tilmed 

opnås både en gevinst i form af omkostningsreduktioner i produktionen, da den lokale 

arbejdskraft som oftest er billigere, og en håndtering af valutakursrisikoen. 

 

Leverandøren af vindmøller vil således selv varetage hele distributionsleddet fra produktion til 

endelig levering, der som nævnt kræver store investeringer. Fordelen derved er, at man ikke er 

                                                
27 http://www.npinvestor.dk/nyheder/derfor-valgte-dong-siemens-frem-for-vestas-183833.aspx 
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afhængig af eksterne distributører, hvilket tillige er dyrt og  yderligere kan besværliggøre 

opfyldelse af den leveringsgrad, som man vil være afhængig af at skulle overholde i branchen. 

 

Om branchen kan tiltrække nye aktører p.g.a. store avancer er tvivlsomt. Det bliver publiceret, 

når danske Vestas vinder en signifikant ordre, netop da konkurrencen er meget hård, og 

prisparameteren er trods andre væsentlige forhold stadig en stor konkurrenceparameter. 

Fremtiden vil - særligt set i lyset af finanskrisen - vise, hvilken producent som forstår at 

reducere omkostningerne for at kunne opretholde en fornuftig avance. 

 

Denne situation må siges at være gunstig for allerede etablerede producenter, da den hårde 

konkurrence kan ”afskrække” nye aktører fra at indtræde. 

3.1.2.2 Konkurrence fra substituerende produkter 

Under ”rivalisering blandt de eksisterende firmaer” blev den snævre konkurrence beskrevet -  

d.v.s. udelukkende udbydere af vindenergi. 

 

Konkurrencen fra substituerende produkter skal ses ud fra den bredere konkurrence; altså hvad 

der ellers kan substituere vindenergi, herunder de traditionelle fossile brændstoffer som olie, 

gas og kul,  men også fra andre vedvarende energikilder som solenergi, vandkraft, biobrændsel. 

 

Følgende forhold vil kunne påvirke konkurrencen fra substituerende produkter; 

1. Den relative pris af substituerende produkter 

2. Stiftelsesomkostninger ved at substituere til det 

3. pågældende produkt 

4. Fremkomst af nye produkter og teknologier 

 

De energikilder, som vindenergi skal substituere, er kilder som gas, olie og kul, der er CO2-

udledende, men også alternative rene energikilder såsom vand-, atom- og solenergi kan erstatte 

de fossile brændstoffer. 
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Figur 3.3 

 
Ovenfor ses de forskellige energikilders udledning af CO2, hvor de store forskelle fra kul og 

gas  til de alternative energikilder som bl.a. vindenergi er visualiseret. Udledningen fra olie er 

imidlertid ikke vist, men den ligger på et niveau mellem kul og gas. 

 

Olien, som altid har været betegnet som den mest verdensafhængige energikilde, er også en dyr 

og miljøfjendtlig energikilde. Trods dette forventes olie at udgøre 80 % af verdens samlede 

energiforbrug frem til 2030, da flere store økonomier afhænger af olien som indtægtskilde28. 

 

Olieprisen har dog været faldende grundet finanskrisen og den deraf følgende faldende 

efterspørgsel29 grundet produktionsnedgang verdens over. Fokus på klimaproblemet og den 

globale opvarmning – både politisk og i forbrugernes bevidsthed – vil dog sandsynligvis 

nedbringe forbruget af olie.  

 

Dette afhænger i høj grad af de tidligere omtalte klimapakker, som i disse tider er under 

udarbejdelse, og som vil blive diskuteret på klimatopmødet i København i december 2009.  

Dette vil kun være fordelagtigt for industri inden for alternativ energi, da CO2-udslippet vil 

forsøges nedbragt ved globale politiske aftaler - sandsynligvis ved øgede grønne afgifter og 

CO2-kvoter samt øgede tilskud til forskning og investeringer i alternativ energi. 

 

                                                
28 http://da.cop15.dk/news/view+news?newsid=907 
29 http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2009/02/17/221218.htm?rss=true 



HD (R) hovedopgave  maj 2009          Pernille Siegumfeldt og Hasse Hedberg 

  39 
 

En anden fordel er, at det længe har været velkendt - allerede under George W. Bush’ 

præsidenttid i starten af det nye årtusinde, at USA vil forsøge at gøre sig uafhængig af 

mellemøsten, hvor størstedelen af landets importerede olie kommer fra, og i stedet skabe bedre 

vilkår for nye teknologier i form af alternativ energikilder30. 

 

Hvorvidt olien kan dække 80 % af det globale energiforbrug frem til 2030 er usikkert, men 

derfor skal olie fortsat ses som en hård konkurrent af et substituerende produkt til vindenergi. 

 

Ved substitution til vindenergi ligger udfordringen primært i, hvordan der substitueres fra 

fossile brændstoffer, som tilmed fortsat er billigere energikilder, til alternative og vedvarende 

energikilder.  

 

Ved at substituere sin energikilde vil dette oftest kræve massive investeringer. Tænk bare på, 

hvad det vil koste, hvis et land vedtager, at blot få procent af al energi skal komme fra f.eks. 

vindmøller. Dette er vindenergibranchens store udfordring, der forhåbentlig vil blive lettet i 

form af de nye klimapakker. 

 

Problemet med vindenergi er, at levetiden endnu ikke er tilfredsstillende nok, og at 

pålideligheden ikke synes tilstrækkelig til, at den er fuldt ud konkurrencedygtig på prisen over 

for fossile brændstoffer. Specielt for andre vedvarende energikilder er problemet, at man ikke 

helt kender den eksakte pris pr. MWh. 

 

Sol- og bølgeenergi (hydro) er endnu ikke udviklet nok til, at prisen er konkurrencedygtig. Den 

er endvidere i mange tilfælde svær at beregne, da udviklingen inden for disse former for 

vedvarende energi slet ikke er så langt fremme endnu22. Ud over dette er der stadig et 

lagringsproblem, som fortsat ikke er løst: Hvor skal energien komme fra, når solen er væk eller 

bølgerne ikke er til stede? På længere sigt kan begge energikilder dog komme i meget snæver 

priskonkurrence med vindenergi, hvis/når teknologien tillader det. 

 

I figuren er atomkraft vist som den mest CO2-besparende energikilde af alle.  Atom-kraft  

bidrager til 17 %31 af verdens samlede omsætning af elektrisk energi, og mange regeringer 

                                                
30 http://www.ens.dk/sw43129.asp 
31 http://da.wikipedia.org/wiki/Kernekraft 
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opererer med udvikling af atomkraft - deriblandt Storbritannien32. Danmark udvikler ikke selv 

disse kraftcentre af politiske årsager, men køber dog en stor del atomenergi fra udlandet. 

Ulempen ved atomkraft er, at den fortsat og med sikkerhed også i fremtiden vil blive mødt af 

massiv modstand fra organisationer mod atomkraft, da affaldet er meget farligt og kun 

langsomt nedbrydeligt, og fordi der er en ikke ubetydelig risiko for radioaktive udslip og andre 

katastrofale ulykker.  

 

Det er uvist, hvordan udviklingen af atomkraftværkerne bliver, men det er højest sandsynligt, 

at a-kraft-værker bliver en stor konkurrent over for vindenergi - både da prisen er overkom-

melig, og udviklingen er så langt fremme. 

3.1.2.3 Købernes forhandlingsstyrke 

Prognoser viser, at efterspørgslen på vindenergi forventes at stige kraftigt – prognoserne 

foreligger frem til 2013, jf. figur 3.4 nedenfor. 

 
 
Figur 3.4 

  
 

Dette vil alt andet lige styrke købernes forhandlingsstyrke, men følgende forhold skal ligeså 

belyses: 

1. Købernes størrelse 

2. Den relative betydning for producentens samlede salg 

                                                
32 http://frost.blogs.berlingske.dk/?p=4 
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3. Muligheden for at substituere med et andet produkt 

 

Klimapakkerne, som er under udarbejdelse i disse tider, vil med garanti også bidrage til 

forøgelse af efterspørgslen på vindenergi. En situation, der naturligt er meget gunstig for 

vindmølleproducenterne, men også en situation som stiller større og større krav til 

producenterne. 

 

Ifølge prognoserne vil køberne blive større, og salgene vil derfor sandsynligvis bestå af større 

ordrer med stor betydning for vindmølleproducentens salg.  At ordrerne meget vel kan 

forventes at bestå af større ordre, skal ses i forhold til den interesse, der er for alternativ energi, 

og at politiske handlinger bidrager til, at der skal investeres massivt i alternativ energi. 

 

Større enkelte ordrer og som følge deraf et færre antal – men større – kunder vil styrke 

kundernes forhandlingsstyrke over for producenterne. 

 

De krav producenterne vil møde vedrører de faktorer, der i dag medfører, at vindenergi ikke 

omkostningsmæssigt er på niveau med andre kendte energikilder - såsom levetiden og 

kvaliteten på vindmøllerne, som ikke vurderes optimale.  

 

Kvalitet var da også en af de afgørende faktorer, som afgjorde, at DONG valgte Siemens 

fremfor Vestas til et stort off-shore projekt33 . 

 

Producenterne ved godt, at faktorer som kvalitet, service og innovation er nøglefaktorer for at 

kunne vinde ordrerne. Vestas skriver også i sin årsrapport for 2008, at der arbejdes intenst på at 

øge møllernes pålidelighed og effektivitet34, ligesom  der investeres massivt i test- og 

overvågningsfaciliteter med det formål at øge vindmøllernes rentabilitet for kunder. 

 

Muligheden for at køberne substituerer til andre produkter, er belyst i afsnit 2.6.3, men 

innovation er tydeligvis også en afgørende faktor for, at vindenergi fortsat skal være den 

foretrukne alternative energikilde. Dette ses særligt i form af nyere og kraftigere vindmøller, 

bl.a. fra Vestas35, men også som allerede nævnt i investering i forskning og udvikling mv. 

                                                
33 http://www.npinvestor.dk/nyheder/derfor-valgte-dong-siemens-frem-for-vestas-183833.aspx 
34 Vestas årsrapport 2009 – Side 17 
35 http://www.business.dk/article/20090211/borsnyt/90211039/ 
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3.1.2.4 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Tidligere er det nævnt, hvor stor en rolle kvalitet kommer til at spille i fremtiden, hvis 

producenterne vil vinde de store ordrer. Derfor er et godt leverandørsamarbejde essentielt at 

have opbygget. 

 

Leverandørernes forhandlingsstyrke vil være stærk, hvis leverandøren har mulighed for at 

integrere forlæns, eller hvis der leveres komponenter, der… 

 

1. …er vanskelige at substituere 

2. …indgår med en værdimæssigt stor vægt hos udbyderen 

3. …er tidsmæssigt kritisk for færdigvaren 

 

Komponenter, som anvendes i vindmølleindustrien, er af høj teknologisk karakter, og tætte 

samarbejder i udviklingen af disse mellem vindmølleproducent og leverandør gør, at mange af 

komponenterne vil være vanskelige at substituere. 

 

Vindmølleproducenterne har investeret mange penge i udviklingen af komponenter til 

produktionen, og en substitution til andre leverandører vil i mange tilfælde være 

omkostningstung, og yderligere vil en masse know-how  gå tabt. 

 

Dermed skal det ikke være sagt, at vindmølleproducenterne ikke har noget at skulle have sagt! 

Kravene bliver fortsat skærpet til komponenternes kvalitet, og leverandørerne vil være nødt til 

at leve op til disse. 

 

Et af Vestas’ hovedpunkter i handlingsplanen ”The Will to Win” var, at der skulle ryddes op i 

leverandørerne, så leverandører,  som ikke levede op til kravene, blev skiftet ud. Der var her 

tale om en langsigtet handling, som på lang sigt vil være gunstig for Vestas. 

 

Det tidsmæssige aspekt har også stor indflydelse. Hvis komponenterne ikke er klar i 

produktionen rettidigt,  vil producenten ikke kunne overholde leveringsgraden, der også er 

utrolig vigtig i vindmøllebranchen.  
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Den stigende efterspørgsel vil efter al sandsynlighed gøre det sværere at få komponenterne i 

tide36. Dette bliver en stor udfordring for producenterne, som Vestas tidligere har forsøgt at 

imødekomme ved at integrere baglæns (opkøb af leverandører). Det skete i 2003 med fusionen 

af NEG Micon 37, hvilket styrkede deres egenproduktion af komponenter for at mindske 

afhængigheden.  

 

Vestas skriver også i sin årsrapport for 2008, at leverandørerne skal være i stand til at levere 

rettidigt, i den rette kvalitet og den rette pris. 

 

Den stigende efterspørgsel, der nævnes i afsnittet ovenfor, forventes ud fra bl.a. Vestas’ 

årsrapport samt fra oplysninger i flere eksterne artikler.  

 

Mange leverandører – som f. eks. LM Glasfiber – mærker dog det modsatte, nemlig at deres 

salg er nedadgående38, og de mærker, at vindmølleproducenterne tømmer lagrene fremfor at 

købe nyt i disse tider. Dette er med til at svække leverandørernes forhandlingsstyrke, da de kan 

risikere at blive presset på deres priser for at få deres produkter afsat. 

 

Leverandørens forhandlingsstyrke vil blive større, hvis de er af en størrelse, som gør forlæns 

integration mulig -  altså opkøb af selve vindmølleproducenterne. Dette vurderes dog ikke 

sandsynligt, da leverandørerne ikke er af en størrelse, som gør dette muligt. 

 

Fusioner/opkøb, som Vestas og NEG Micon i 2003, vil der dog højest sandsynligt komme flere 

af, da vindmølleproducenterne ved at have 100% kontrol over deres nøgleleverandører vil stå 

stærkt konkurrencemæssigt. 

3.1.2.5 Konkurrencesituationen & rivalisering i branchen 

På det danske marked er der ud over Vestas endnu en global medspiller – Siemens Wind 

Power. De to danske virksomheder opretholder i 2008 tilsammen en markedsandel på 26,7 %, 

men er under stort pres fra amerikanske GE Wind (18,6 %), spanske Gamesa Eolica (12,0 %), 

tyske Enercon (10,0 %) og ikke mindst asiatiske producenter fra Kina og indiske Suzlon (6,9 

%)39. 

                                                
36 http://ing.dk/artikel/85972 
37 http://ing.dk/artikel/60330 
38 http://borsen.dk/investor/nyhed/154075/ 
39 Alle tal vedr. markedsandele fra BTM Consult World Market Update 2008, epn.dk 
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 Figur 3.5 Fordeling af markedsandele 2008 på verdens-vindmøllemarked 
 

      
  Kilde: BTM Consult World Market Update 2008, epn.dk 

 

På det globale marked for vindmøller anses konkurrenceformen for differentieret oligopol, der 

er karakteriseret ved få betydningsfulde udbydere og et marked med væsentlige 

adgangsbarrierer. 

 

For 3 år siden sad de to danske mastodonter på 35,3 % af det globale marked. De danske 

producenters (inkl. ca. 200 underleverandører) andel af den akkumulerede installation af 

vindkraft globalt i 2008 udgør dog 36 % - altså mere end hver tredje vindmølle i verden. 

 

Det danske hjemmemarked er mættet, og de seneste 6 år har der stort set ikke været et marked i 

Danmark. Siemens har primo marts indgået verdens største aftale omkring levering af 

havvindmøller til DONG Energy’s kommende offshore vindmølleparker i Nordeuropa.  

 

Grundet de begrænsede landarealer til rådighed for landmøller i Europa er interessen for 

havvindmøller skærpet for at kunne indfri de politiske målsætninger for hele Europa. I 

markedet for offshore vindmøller er driftssikkerheden det primære fokus, og Siemens har i dag 

den europæiske førertrøje på, hvad angår havvindmøller. Simens og DONG Energy har i 

mange år haft et succesfuldt samarbejde omkring konstruktion og drift af offshore møller. 

 

De udenlandske konkurrenter nyder imidlertid alle godt af solide og vækstende 

hjemmemarkeder.  Den amerikanske konkurrent GE Wind, der faktisk har været ude af det 

europæiske marked de senere år, har stået stærkt på eget hjemmemarked, men virksomheden 
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går med en ny større landmølle efter massiv vækst på det europæiske marked og har en 

målsætning om at femdoble salget i Europa i 200940.  

 

Landmøller i Europa er større end i USA grundet de begrænsede landarealer. GE Wind 

opnåede i 2008 en markedsandel på 18,6 % af det globale vindmøllemarked.  GE Wind er slet 

ikke på markedet for havvindmøller, da disse ikke er nødvendige i USA. 

 

Den spanske konkurrent Gamesa noterede tillige fremgang i 2008 og nåede ny rekord for salg 

af kapacitet, men forventer en mindre tilbagegang i 2009.  

 

Nye vindmøllevirksomheder i Kina tegner sig for 16,3 % af verdensmarkedet, men dog 

foreløbig kun med afsætning i Kina, der er i kolossal vækst. De kinesiske producenter sidder 

tungt på hjemmemarkedet med en andel på 75 %, men Vestas opnåede en andel på 10 %. I 

2008 var Kina det næststørste marked for selskabet41. De to kinesiske vindmølle-producenter 

Sinovel og Goldwin er nye på listen for verdens top 10 blandt vindmølle-producenterne.  

 

Når udviklingen i Kina sætter så kraftigt et aftryk på markedsudviklingen, hænger det sammen 

med, at Kina sidste år tegnede sig for 22 % af al vindkraft, som blev opstillet rundt om i 

verden. 

 

BTM Consult har i marts 2009 udgivet en rapport World Market Update om international 

vindenergi status for 2008 og forventninger til 2009-2013.  Ifølge denne har markedet for 

international vindkraft de seneste 4 år oplevet årlige vækstrater på 30 %. I 2008 blev der 

opstillet 28.190 MW, hvilket globalt set svarer til en vækst 42 % i forhold til 2007 (den højeste 

installation nogensinde på eet år).  Vindkraft leverer nu 1,3 % af verdens elforbrug, hvilket jo 

tydeligt indikerer en potentiel forøgelse af  markedet. 

 

Rapporten fra BTM forventer, at der de næste 5 år vil ses en gennemsnitlig årlig vækst i 

efterspørgslen på 15,7 % p.a,  og deres prognose til 2013 indikerer et vindmølle marked med 

værdi omkring 1.500 mia. DKK. Ifølge BTM vil danske leverandører kunne få del i ca. 450 

mia. DKK, hvis deres nuværende markedsstyrke kan opretholdes. 

 
                                                
40 Nyhedsbureauet Direct: GE angriber Vestas i kampen om Europa, 17/3 2009 
41 RB-Børsen 21/4 2009: Vestas vil være aggressive i Kina 
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Vestas er fortsat verdens største producent af vindmøller med 19,8 % af den globale 

markedsandel.  Det er imidlertid en tilbagegang i forhold til 2007, hvor markedsandelen var 23 

% ifølge  BTM Consults. 

 

Et internationalt anerkendt dansk-baseret analysehus Make Consultings vurderer42, at 

finanskrisen vil tvinge vindmarkedet ned i en negativ vækst på 6 % i år. Set i lyset af en vækst 

på 37 % i 2008 er der tale om et gigantisk fald – primært drevet frem af USA og Kina. Specielt 

USA forventes meget alvorligt ramt af krisen i 2009, men Vestas satser stort på det 

amerikanske marked, hvor Vestas strategisk har lagt mange af sine æg – med udviklingscentre 

og nye fabrikker. 

 

Aktieanalytikere fra Danske Bank frygter et fald  på det amerikanske marked på over 30 % i 

2009. Afgørende for hvorledes det amerikanske marked udvikler sig, er, hvor hurtigt den 

amerikanske stimuluspakke slår igennem, og hvor stor effekt lovændringerne kan nå at få i 

2009.  

 

Som tidligere omtalt er markedet for vindmøller i god vækst. Væksten i branchen har været 

meget høj de seneste år – dog er branchen som tidligere nævnt ramt af finanskrisen, der skaber 

finansieringsproblemer og dermed bidrager til lavere vækst i 2008-2009 og måske også i 2010. 

 

Rivaliseringen i branchen er i høj grad kendetegnet ved de enkelte producenters evne til at 

være innovative. Kravene til møllerne bliver hele tiden højere: Der stilles stadig stigende krav 

til investors indtjening på den enkelte mølle og til producentens garantistillelse. Producenternes 

reparationsomkostninger på møllerne skal desuden kunne holdes nede for at fastholde 

producentens konkurrenceevne i branchen.  

 

Virksomhedernes vækststrategier er baseret på både produkt- og markedsudvikling, men også 

integration, både vertikalt og horisontalt, er metoder, der benyttes for at opnå større 

markedsandele. Et eksempel var da Vestas fusionerede med underleverandøren NEG Micon, 

og andre producenter har benyttet samme vertikale integrationsstrategi, ligesom mindre 

producenter på samme måde er blevet opkøbt af eller fusioneret med større producenter. 

 

                                                
42 Refereret fra Dagbladet Børsen, Vestas klar med spareplan, 16/3 2008. 
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Exitbarriererne er naturligt utroligt høje. En stor producent som Vestas ligger inde med store 

og komplekse produktionsanlæg i milliardklassen, der er så specielle, at anlæggene ikke ville 

kunne tjene til andre formål. Disse høje anlægsinvesteringer medfører store faste 

omkostninger, hvilket skaber en hårdere konkurrence om markedsandele. 

 

Som det ses i Vestas årsrapport 2008, er der ligeså høje garantiforpligtelser, der naturligt 

udspringer i de kontrakter, som indgås ved en ordre. 

3.1.2.6 Sammenfatning på Porters 5 Forces 

Vi vil ud fra ovenstående afsnit vurdere forhandlingsstyrken individuelt, og komme til slut 

komme med en samlet vurdering om branchens attraktivitet. 

 

Vi vurderer truslen fra nye udbydere som værende meget lav - særligt p.g.a. de utroligt høje 

kapitalkrav, både til R&D, produktion, salg og distribution. En ny aktør vil være nødsaget til at 

kræve en høj pris for sine vindmøller for at generere et fornuftigt afkast af den investerede 

kapital, hvilket som nævnt ikke er muligt grundet den hårde konkurrence i branchen. 

Spørgsmålet om, hvorvidt en ny aktør vil kunne indtræde med et revolutionerende produkt, 

vurderes således ikke sandsynligt. 

 

Truslen vil i højere grad komme fra opkøb/fusioner fra allerede etablerede store aktører. 

Truslen vil dog også ses fra mindre/mellemstore aktører, der med en stor kapital i ryggen vil 

have ressourcerne til at opkøbe mindre producenter, og på den måde vækste både på 

markedsandel og knowhow, hvilket vil gøre dem til en større trussel over for de rigtig store 

aktører som Vestas og GE Wind Energy. 

 

Vi vurderer,  at konkurrencen fra substituerende produkter er høj - i særdeleshed grundet de 

mange forskellige udbud af vedvarende energikilder. Der forskes og udvikles fortsat intensivt 

på områderne inden for især sol- og vandenergi, som dermed vil kunne substituere vindenergi 

på formentlig relativ kort sigt ovenikøbet.  

 

Fossile brændstoffer vurderes dog fortsat i de næste måske 30-40 år at dække størstedelen af 

verdens samlede energiforbrug, da store økonomier er afhængig af indtægter fra olien.  
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Det bliver dog spændende at se, hvordan billedet ændrer sig efter de vedtagne klimapakker 

både i EU og USA. Klimapakkerne vil helt sikkert tilgodese vedvarende energi – herunder 

vindenergi – og dermed nedbringe konkurrencen fra de traditionelle fossile brændstoffer. 

 

Vi vurderer, at købernes forhandlingsstyrke vil blive større i løbet af de kommende år. Særligt 

set i lyset af de nye politiske tiltag, der vil få efterspørgslen på vindenergi til at stige. Normalt 

vil flere kunder forringe købernes forhandlingsstyrke, men med de krav, der vil blive stillet til 

fremtidens møller i form af højere pålidelighed, kvalitet og tests, vil dette blive opvejet, så 

forhandlingsstyrken i højere grad vurderes at ligge hos køberne. 

 

Samspillet mellem leverandører og særligt de store aktører på vindmøllemarkedet bygger på en 

gensidig afhængighed. Producenterne er afhængige af de gode og stabile leverandører, som 

leverer rettidigt og af høj kvalitet, mens leverandørerne er afhængige af at have en store 

aftagere som f.eks. Vestas.  

 

Samtidig har vindmølleproducenten i udvikling af specialkomponenterne ofte investeret mange 

penge i udvikling af nichékomponenter, der vil gå tabt, hvis de mister leverandøren. 

 

Vestas’ 2007 regnskab var præget af store omkostninger til reparationer og garantier43, hvilket 

der blev sat store tiltag i gang for at få nedbragt. Dette giver indikationer på, at 

forhandlingsstyrken generelt set ligger hos de store vindmølleproducenter, da de grundet til 

deres størrelse kan stille de fornødne krav til leverandørerne.  

 

Den stigende efterspørgsel på vindmøller, der forudsiges ud fra prognoser udarbejdet af 

markedsanalytikere og fra producenterne selv, vil selvfølgelig få efterspørgslen på 

komponenter til at stige hos leverandørerne. Da efterspørgslen på markedet for vindmøller lige 

nu er reduceret primært som følge af lavere oliepriser og finanskrisen, reducerer producenterne 

deres lagerbeholdninger for at reducere pengebindingerne. Derfor vurderer vi, at 

forhandlingsstyrken på markedet for øjeblikket er placeret hos vindmølleproducenterne, da de 

mange underleverandører således ’sulter’ lige nu.  

 

                                                
43 http://ing.dk/artikel/85972 



HD (R) hovedopgave  maj 2009          Pernille Siegumfeldt og Hasse Hedberg 

  49 
 

Konkurrenceintensiteten og rivaliseringen i branchen er således taget til de senere år. Dette 

vurderes ud fra Vestas’ markedsandel, som er reduceret fra 23 % i 2007 til 19,8 % i 2008. De 

kinesiske producenter er en af grundene til denne udvikling, da det kinesiske marked er i høj 

vækst og samtidig tilgodeser de lokale producenter. 

 

Ud over dette er de politiske tiltag skyld i den stigende interesse for alternativ energi, hvilket 

naturligt gør markedet for vindenergi mere attraktivt, da markedet påvirkes positivt af faktorer, 

som analyseret i PEST analysen.  

 

Konkurrencen vurderes derfor kun at blive højere, og det vil for alle producenter gælde om 

ikke at hvile på laurbærrene, men handle proaktivt hvad angår både innovation og udvikling af 

nye vækststrategier. 

 

Ud fra ovenstående individuelle vurderinger konkluderes branchens samlede attraktivitet til 3 

på en skala fra 1-5. 

 

Branchen har utrolig gode fremtidsudsigter primært p.g.a. de stigende klimaproblemer, som 

sætter et større fokus på branchens, samtidig med at vindenergi er mange skridt foran i 

udviklingen i forhold til alternative energikilder. 

 

Det, der reducerer markedets attraktivitet, er den stigende konkurrence kombineret med et 

dynamisk marked, hvori der kræves store ressourcer, både materielt så vel som immaterielt, for 

at kunne operere. 

 

3.2 Interne forhold 
De interne værdidrivere i virksomheden er faktorer som tilrådighedsværende ressourcer, 

kompetencer og virksomhedens forretningsområder. For analytikere er det særdeles relevant at 

analysere og vurdere virksomhedens evne til at kunne udnytte disse fordele 

/ressourcer/kompetencer på en sådan måde, at virksomheden skaber vedvarende 

konkurrencemæssige fordele på markedet og således sikrer en on-going værdiskabende 

aktivitet for investorerne i virksomheden. 
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Helt overordnet set har virksomheden defineret en mission og vision, der udtrykker 

virksomhedens eksistensgrundlag og overordnede mål for virksomhedens aktiviteter.  Med 

grundlag i mission og vision defineres og fastlægges de strategiske handlinger og mål, der skal 

skabe værdi gennem alle virksomhedens processer. 

 

Strategien operationaliserer således de overordnede mål og definerer, hvorledes mission og 

vision skal opfyldes.  Nedenfor præsenteres derfor først Vestas overordnede mission og vision, 

hvorefter Vestas’ værdikæde og strategi belyses i de efterfølgende afsnit.  

3.2.1 Mission 
En virksomheds mission begrunder virksomhedens eksistens og redegør for det overordnede 

formål med dens virke og alle dens aktiviteter.  Missionen beskriver tillige de værdier, der skal 

guide virksomhedens ansatte. Missionen er internt fokuseret. 

 

Vestas’ mission ifølge virksomhedens hjemmeside er som følger: 

 

”Missionen for Vestas slår fast, at ”failure is not an option”. Hvilket på 

bedste vis beskriver vores dedikerede engagement i konstant at forbedre 

vores arbejdsprocesser, sikkerhedsprocedurer og produkter – og i at 

opfange og rette enhver unøjagtighed og uhensigts-mæssighed. Skal 

vindenergien leve op til sit potentiale, er det nødvendigt, at vi kraftigt 

forbedrer vores serviceleverancer, og at vi bruger systemer som fx Six Sigma 

til at opnå nogle endnu mere effektive og stabile vindmøller. 

 

Vi har en systematisk tilgang til risikostyringen og tager risiko-analyser med 

i vores beslutningsprocesser. Dermed er vi altid i stand til at træffe hurtige, 

præcise og faktabaserede beslutninger.” 

 

3.2.2 Vision 
Virksomhedens vision er en konkret formulering af virksomhedens langsigtede målsætninger 

for dens virke. Visionen er eksternt fokuseret og markedsorienteret. 

 

Vestas’ vision er, at … 
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”…vindkraft en dag bliver en lige så vigtig energikilde som de fossile 

brændsler – og vi vil som markedsleder lede branchen frem mod dette mål. 

 

Selvom moderne energi i dag står for mindre end to procent af verdens 

strømproduktion, forventer vi, at dette tal i 2020 vil være steget til 10 

procent. Skal vi nå det mål, kræver det, at den globale produktion af 

vindenergi stiger med 900.000 MW. 

 

Vi ved, at det kan lykkes. For vores forventninger til fremtidig vækst bliver 

understøttet af en række nationale og regionale mål for vindenergi – og vi er 

opsatte på at fastholde moderne energi øverst på verdens agenda. Moderne 

energi kan levere lokal energi overalt på kloden, hvor der er rigeligt med 

vind. Den kan også skabe tusindvis af job og hjælpe miljøet.”44 

 

Mission og vision sætter således det overordnede mål og retning for alle organisationens 

aktiviteter i virksomhedens interne processer.  

 

De værdiskabende processer i virksomheden går gennem flere led – bedst illustreret i Porters 

værdikæde, der er en grafisk illustration af de værdiskabende aktiviteter – fordelt på primære 

aktiviteter og sekundære aktiviteter. 

 

3.2.3 Værdikædeanalyse 
Vestas’ nye koncernstrategi (se afsnit 2.2.4) om at være No. 1 in Modern Energy afspejler sig i 

hele virksomhedens værdikæde, da det er her værdiskabelsen skabes fra forskning & udvikling 

(R&R) salg & service. 

 

Vi vil begrænse os til at fokusere på de aktiviteter, som vi finder relevante for rapporten, da en 

fuldstændig værdkædeanalyse vil være af omfattende karakter.  

 

 

 

 
                                                
44 www.vestas.dk 
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      Figur 3.6  Porters værdikæde 

      
      Kilde: Michael Porter 

 

Nedenfor vil vi beskrive elementerne i Vestas’ værdikæde. 

 

Fokusset vil være på primæraktiviteterne. Hvor vi finder det relevant, vil vi kæde 

støtteaktiviteterne sammen med de primæraktiviteter, disse vedrører. 

3.2.3.1 Primæraktiviteter  

3.2.3.1.1 Indgående logistik 

Leverandørforhold 

Indgående logistik er første led for den endelige værdiskabelse, og det vil derfor være relevant 

at se på Vestas’ leverandørforhold og produktudvikling. 

 

Vestas samarbejde med leverandører er ofte bygget op omkring samarbejdsaftaler, der kan gøre 

det omkostningstungt at skifte leverandør, hvorfor Vestas i høj grad forsøger at integrere sig 

med sine leverandører. 

 

Det nævnes også, at der i de seneste år er faldet meget kritik over kvaliteten af komponenterne, 

som har resulteret i store omkostninger til reparationer og garantier, og som måske har været 

medvirkende til tab af større ordrer p.g.a. denne  negative omtale. 

 



HD (R) hovedopgave  maj 2009          Pernille Siegumfeldt og Hasse Hedberg 

  53 
 

Derfor omtales det i årsrapporten for 2008, at disse forhold skal forbedres. Dette skal gøres via 

en af de nye Must-Win-Battles ”Supplier Quality”, der dels skal forbedre forholdet til 

leverandørerne og dels skal fremme kvaliteten af komponenterne på alle områder. 

 

Tiltaget var bl.a., at Six Sigma principperne blev implementeret. Det er et omfattende 

overvågningssystem af produktionen. Kort fortalt overvåger systemet produktionen via 

dataindsamling, der så skal minimere variation i produktionsprocesserne for at minimere fejl i 

det færdige produkt.   

 

Systemet er fysisk til stede både i Vestas egen produktion og hos leverandørerne, så 

leverandørerne er i stand til at måle på systemets afvigende specifikationer og på den måde 

løbende forbedre kvaliteten i komponenterne. Vestas’ egne folk er ligeså til stede hos 

leverandørerne for at forbedre vidensdelingen samt hurtigt og effektivt at kunne forbedre 

produktionsprocesserne. 

 

Six Sigma er forudsat til at blive implementeret med nøgleleverandører og skal på længere sigt 

være med til at forbedre EBIT-margin ved at nedbringe omkostninger til reparationer og 

garantier.  

 

Det er kendt, at Vestas er meget afhængig af, at leverandørerne leverer rettidigt, og at 

leverancerne  er af en kvalitet, som lever op til Vestas’ høje standarder. En anden ”Must-Win-

Battle” var betegnet ”Sourcing Excellence”45, der skal være med til at styrke og 

professionalisere forholdet til leverandørerne, netop for at imødekomme kravene om rette tid 

og rette kvalitet.  Rettidigheden er samtidig forsøgt afhjulpet ved at have mindst to 

leverandører pr. komponent.46 Dette ses i dag som et billigere alternativ end at skulle opkøbe 

leverandører (vertikal integration) for på den måde at kunne kontrollere komponenttilgangen 

100%.  

 

Da Vestas benytter sig af langsigtede samarbejdsaftaler med leverandørerne er risikoen for 

udsving i råvarepriserne så vidt muligt afværget i disse aftaler47. For en del af Vestas’ 

råvarebehov (bl.a. stål, kobber og kulfiber) indgås langsigtede aftaler i faste priser.  For andre 

                                                
45 Vestas Årsrapport, side 18 
46 Vestas Årsrapport, side 23 
47 Vestas Årsrapport, side 24 
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typer råvarer benytter Vestas hedging – eks. ved indkøb af kobber og nikkel. På denne måde 

vil Vestas kunne lave mere pålidelige tilbud til kunderne, da prisen på f.eks. kobber, stål og 

kulfiber vil være forudsigelige. 

 

Vestas forsøger tillige at indarbejde råvareprisudviklingen i sine salgskontrakter, således at 

kundens endelige projektpris afhænger  af udviklingen i råvarepriserne. Således bærer Vestas 

ikke selv den fulde råvarerisiko. 

Produktudvikling 

Innovation og R&D er essentielt, hvis Vestas skal leve op til at være No.1 in Energy. 

 

Vestas har egene R&D centre, hvor der investeres store summer penge, både på on-shore og 

off-shore delen. Primært fokuseres på, hvordan nye møller udvikles, som kan give den bedste 

rentabilitet for ejerne. 

 

Hvis vi ser på standardmøllesegmentet (on-shore), strækker kapaciteten sig fra 2,0 MW til hele 

4,5MW. Vestas har udviklet en ny V90-mølle med en kapacitet på 3,0 MW, der med den 

samme rotordiameter som konkurrenternes kan udvikle op mod 25 % mere strøm end andre 

møller af samme størrelse. Dette er helt sikkert med til at styrke konkurrencesituationen og 

være en attraktiv investering for nærmiljøet48. 

 

Teknologiudvikling er højt på dagsordenen, for at Vestas skal fastholde sin stærke position på 

markedet. Samtidig er de åbne over for nye samarbejdsaftaler med andre virksomheder også 

fra andre brancher, men hvor forskning i vind er fællesnævneren for samarbejdet. I marts 

måned i år bekræftede Vestas således en samarbejdsaftale med den amerikanske flyproducent 

Boeing49.  

 

Virksomhederne skal sammen finde civile forsknings- og udviklingsprojekter inden for 

områder som aerodynamik, overvågning af materialers tilstand samt produktionsprocesser, 

design og analyse af kompositter. Trods forskellige brancher har begge virksomheder 
                                                
48 http://209.85.229.132/search?q=cache:kmIM6CfWRLsJ:www.andelskassen.dk/~/media/PDF-
dokumenter/Investering/Faktaark/Faktaark_Vestas.ashx+vestas+produktion&cd=7&hl=da&ct=clnk&gl=dk&clien
t=firefox-a 
49 Borsen.dk, Fondsbørsmeddeleser:  ”Vestas Wind Systems A/S: Vestas og Boeing vil samarbejde om 
forsknings- og udviklingsprojekter” & Nyhedsbureauet Direkt: ’Vestas samarbejde med Boeing bekræftet’, 11/3 
2009 
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omfattende know-how på disse områder, og begge virksomheder kan profitere af at vidensdele 

og dele omkostningerne ved forsknings- og udviklings-arbejder.  

 

Bekræftelsen af samarbejdet med Boeing vurderes af Vestas som en vigtig milepæl for 

udviklingen af virksomhedens samarbejder med større aktører inden for traditionel energi- og 

transportindustri. Vestas fastholder gennem samarbejdet med førende forskere deres position 

som den førende leverandør af vindenergiløsninger. 

 

Uafhængig forskning vurderes af Vestas som gode bidrag til nye innovative 

vindenergiløsninger. Dette er grunden til, at store summer investeres i forskningsaftaler med 

universiteter over hele verden.50 

 

Formålet med disse aftaler er, at Vestas har adgang til den nyeste forskning, samtidig med at 

der vil være en lettere adgang til højt kvalificerede medarbejdere, netop gennem disse forskere. 

 

Den nye viden vil indgå i Vestas Technology R&D, som er vindindustriens største forsknings- 

og udviklingscenter, og som samtidig fortsat er i kraftig vækst, ikke mindst på grund af 

investering i ny viden, bl.a. fra universiteterne verden over. 

3.2.3.1.2 Produktion 

Som nævnt under koncernstruktur har Vestas produktionsenheder i alle de regioner, der 

opereres i. Betegnelsen for dette er Geographic Scope. Geographic Scope betyder, at Vestas 

har samlet de fælles værdiaktiviteter, som gør sig gældende for de forskellige geografiske 

markeder i en eller flere koordinerende afdelinger. Vestas samler som nævnt produktionen i 

bestemte lande, mens funktioner som salg/service/indkøb placeres, hvor de findes relevante. 

 

Vestas kan grundet sin størrelse udnytte stordriftsfordele (economics of scale) og dermed i 

højere grad efterleve den del af den nye koncernstrategi, som skal tilgodese kunder og 

aktionærer:  Kunderne ved at nedbringe stykprisen pr. mølle og aktionærerne ved at opnå større 

afkast af den investerede kapital. 

 

                                                
50 www.vestas.dk 
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Vestas’ produktionsapparat er af en sådan størrelse, at en uudnyttet kapacitet kan blive utrolig 

dyr. Vestas kan - henset til ordrernes størrelse og de tidsmæssige horisonter - bedre planlægge 

produktionen og på den måde tilpasse kapaciteten optimalt. 

 

Kvalitet i produktionen beskrives i årsrapporten 2008 under kvalitetsledelse. Området er meget 

vigtigt for Vestas, hvis de vil opnå No.1 titlen. Vestas’ kvalitetsorganisation har ansvar for at 

sikre, at produkterne og processerne altid lever op til de definerede standarder, som forefindes i 

organisationen. 

 

Kvalitetsorganisationen overvåger ligeledes sikkerheden i produktionen, da dette har 

førsteprioritet: Både sikkerhed og selve kvalitetsorganisationen revideres løbende, så 

standarderne altid efterleves. 

 

Løbende effektivisering af produktionen er endnu en ”Must-Win-Battle”, nemlig ”Production 

Excellence”. En central funktion er nedsat for at forbedre produktionen i alle 

produktionsenhederne ved at identificere spild i form af defekter og spildtid og på den måde 

øge output pr. kapacitetskrone. 

 

De nye princip, som ”Production Excellence” løbende implementerer, har resulteret i en øget 

produktion på 45 % på en af de vingefabrikker, som har været ”testfabrik” for tiltaget. 

Systemet Six Sigma, som er beskrevet under indgående logistik,  er også en del af 

produktionseffektiviseringen. 

3.2.3.1.3 Udgående logistik 

Et væsentligt område for Vestas samt et grundlæggende element af en virksomheds udgående 

logistik er distributionsdelen. 

Der henvises til ovenstående afsnit for produktion vedr. Vestas’ Geographic Scope strategi, 

hvor produktionen foregår på de markeder, der opereres i. Vestas har altså et decentraliseret 

produktionsnetværk, som er en nødvendighed for at minimere distributionsomkostninger, men 

også for at kunne nedbringe produktionsomkostningerne i f.t. valutakursrisiko, arbejdskraft 

mv. 

 

Vestas har altså ikke omkostningstunge distributionskanaler, men distribuerer selv direkte fra 

fabrikkerne. 
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3.2.3.1.4 Markedsføring & Salg 

Der henvises til tidligere beskrevet strategi om Geographic Scope, hvor Vestas har lokaliseret 

sine salgsenheder alt efter behovet for lokalkendskab, kulturelle forskelle mv. 

 

For at ridse omfanget af salgsenhederne op henvises til nedenstående tabel og diagram, hvor 

det ses, at salgsdelen udgør hele 34% af samlede antal ansatte, hvilket fastslår vigtigheden af at 

have velfungerende salgsenheder, idet disse altså udgør over 1/3 af organisationen. 

 

Det ses ud fra tabellen, at salgsenhederne er lokaliseret i alle regionerne, hvilket synliggør 

Vestas i markedet, skaber lokale arbejdspladser og sandsynligvis er med til at fremme salget af 

Vestas’ møller lokalt. 

 

        Figur 3.7 Antal forretningsenheder i Vestas 

   Europa 

 

Nord  

og Syd

amerika 

Asien/Ocea

nien  Total 

Produktionsenheder  9.083  411  1.672  11.166 

Salgsenheder  4.157  1.463  1.523  7.143 

Udviklingsenheder  1.092  17  236  1.345 

Øvrige enheder  1.175  0  0  1.175 

Totalt antal enheder  15.507  1.891   3.431  20.829 

        
Kilde: Vestas Årsrapport 2008, side 19 

 
 

Ressourcemæssigt står Vestas utroligt stærkt. De har kapitalressourcer til at udvide og udvikle 

deres salgsorganisatoriske enheder til både nye og eksisterende markeder. Vestas vækststrategi 

baserer sig på organisk vækst gennem fortsat teknologisk udvikling og indtrængning på nye 

geografiske markeder. 
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Især USA vil højst sandsynlig være regionen for nye salgsenheder p.g.a. den nye præsidents 

klimatiltag samt den amerikanske drøm om at frigøre sig af Mellemøstens oliereserver. 

 

Kina vil også være et marked, hvor flere salgsenheder kan blive nødvendigt, da de foreløbige 

tal og prognoser tillige viser stor fremgang på dette marked51, hvor energiforbruget er enormt 

og fortsat kraftigt stigende som følge af den kolossale vækst.  

Selve kundedialogen er endnu et højtprioriteret punkt på dagsordenen, da 2008-tal viste yderst 

utilfredsstillende tal, hvad angår kundeloyaliteten. 

 

Problemet har resulteret i en ”Must-Win-Battle”, hvor målet er et forbedret samarbejde med 

kunderne inden for områderne salg, projektinstallation og service. Samtidig er målet, at 

møllernes oppetid øges. Fokus er møllernes effektivitet og dermed nytteværdi for kunderne. 

 

Kundeloyaliteten måles på en indeksskala, hvor 100 er max. Målet for 2009 er 60. Den seneste 

undersøgelse fra januar 2009 resulterede i et indeks på 52, hvilket er en forbedring fra 2008-

tallets index på katastrofale 46. Målet for 2010 er et loyalitetsindeks på 6552. 

3.2.3.1.5 Service 

Som ovenfor nævnt er kundeloyaliteten fortsat lav. Svaret skal bl.a. findes i servicedelen, som 

ikke anses for at have været optimal. Også i Vestas’ årsrapport for 2007 var den ringe 

kundeloyalitet på dagsordenen, men i 2009 er kundeloyaliteten blevet et mål, som skal 

opfyldes via de nye ”Must-Win-Battles”, som en del af virksomhedens nye koncernstrategi. 

 

De nye tiltag bliver betegnet som ”Service Excellence” og ”Mean Time Between Inspections”. 

Tiltagene har en målrettet optimering af både serviceorganisationens arbejde og møllernes 

daglige drift. 

 

”Mean Time Between Inspections” har allerede resulteret i en halvering af service-besøgene af 

møllerne, hvilket yderligere giver en gevinst på omkostningssiden, idet montørerne nu kan 

servicere dobbelt så mange møller53. 

                                                
51 http://borsen.dk/investor/nyhed/151126/ 
52 Vestas Årsrapport 2008, side 18 
53 Vestas Årsrapport 2008, side 18 
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Overvågning af møllerne har længe været et Vestas varemærke. 11.500 møller54 overvåges, 

hvilket muliggør hurtigere forebyggelse af reparationer og udskiftninger af reservedele. Dette 

resulterer i en mere stabil mølledrift, som derved skaber merværdi for kunden. 

3.2.3.2 Sekundære aktiviteter 

Støtteaktiviteterne, som er nævnt i figur 3.6 (værdikæden), er omtalt under de respektive 

primæraktiviteter, hvor disse relaterer direkte. 

 

Et forhold, som vi finder væsentligt i vores analyse, men som ikke direkte kunne relateres til en 

primæraktivitet, er et forhold omkring Vestas’ bestyrelse. 

 

Bestyrelsen har efterhånden opnået pensionsalderen55, hvilket kan ende med at blive en kritisk 

situation for Vestas, da bestyrelsens samlede kompetence er afhængig af dels, at medlemmerne 

besidder erfaringer inden for bestyrelsesarbejde i en international koncernen og dels at der er 

en vis stabilitet og kontinuitet i bestyrelsen.  

 

Med en gennemsnitsalder for bestyrelsesmedlemmerne på 62 år og en forholdsvis lille 

spredning i aldersfordelingen kan det undre, at der ikke tidligere har været fokuseret på tiltag 

med henblik på at rekruttere nye og yngre bestyrelsesmedlemmer. Dels for at undgå en 

situation, hvor hele bestyrelsen udskiftes på én gang og dels, da det erfaringsmæssigt kan være 

en langvarig proces at rekruttere nye medlemmer med de rette og nødvendige kompetencer. 

3.2.3.3 Sammenfatning på værdikædeanalysen 

Vestas forsøger at optimere alle led i værdikæden, hvilket er meget ressourcekrævende. I den 

nylig implementerede handlingsplan, som indeholder omtalte ”Must-Win-Battles”, forsøger 

alle at optimere værdikæden.  

 

Vestas er i de senere år blevet kritiseret for ikke at levere møller af optimal kvalitet, som har 

påført virksomheden store garanti- og reparationsomkostninger. Grundet de nye tiltag på 

området har Vestas formået at nedbringe deres garantihensættelser betydeligt, og selskabet 

forventer for fremtiden et niveau for garantiforpligtelser på 3-4 % af omsætningen. 

 

                                                
54 Vestas Årsrapport 2008, side 18 
55 http://www.business.dk/article/20090324/borsnyt/109241104/ 
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Et af tiltagene har - udover strenge leverandørkrav- været baglæns integration i værdikæden. 

Vestas står dermed selv for en stor del af produktionen af underkomponenterne til 

vindmøllerne. Dette er et tiltag, der øger kvaliteten af komponenterne, men det påfører 

virksomheden høje faste omkostninger, som stadig vil være der - selv i krisetider, hvor 

ordrebogen er under pres. 

 

På produktudviklingsområdet er Vestas også godt med. Der varsles betydelige investeringer i 

R&D, samtidig med der arbejdes på at fastholde og udvide samarbejdet med førende 

universiteter og desuden rekruttere branchens bedste fagfolk til egne udviklingscentre. Vestas 

er nødt til grundet den stigende konkurrence på markedet fortsat at være førende inden for 

teknologi og udvikling, hvis de vil fastholde deres førende position på markedet. 

 

Vestas kan grundet sin størrelse opnå stordriftsfordele i produktionen, der også er blevet målt 

mere effektiv p.g.a. de nævnte tiltag i analysen. Vestas vil derfor i fremtiden kunne udnytte 

disse fordele og blive mere konkurrencedygtig på prisen, hvilket vil give et større afkast til 

kunderne.  

 

Overordnet set har Vestas styrket leddene i værdikæden de foregående år, og virksomheden har 

derfor et godt internt grundlag for at kunne fastholde sin førende position på markedet i 

fremtiden. 

 

Udfordringen bliver fortsat kundetilfredsstillelsen, som på det interne indeks fortsat figurerer 

på et utilfredsstillende lavt niveau, men Vestas vurderer indekset løbende forbedret efterhånden 

som antallet af fejl på møllerne nedbringes. 

 

3.2.4 Koncernstrategier og strategiske mål 

3.2.4.1 ”The Will to Win” 

Nuværende koncerndirektør Ditlev Engel offentliggjorde allerede før sin indtræden på 

direktørposten Vestas’ nye koncernstrategi: ”The Will to Win”. Dette var en detaljeret 

handlingsplan, som løb fra 2005 til ultimo 2008. Vi vil nedenfor redegøre for grund-

elementerne i ”The Will to Win” og resultaterne deraf samt dernæst redegøre for den fortsatte 

strategi i Vestas i 2009 og frem. 
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De nye tiltag, som fulgte med den nye koncerndirektør Ditlev Engel, gjorde op med den 

tidligere koncernstrategi, som i høj grad baserede sig på størst mulig vækst i salget af MW-

kapacitet. ”The Will to Win” strategi fokuserede primært på lønsomhed i alle led af 

værdikæden og omhandlede blandt andet56: 

 

• Omkostningsreduktioner: Både i form af personalereduktioner, minimering af 

dobbeltfunktioner, fravalg af leverandører, som ikke levede op til de nye krav, og ikke 

mindst effektivisering af produktionsprocesser.  

• På salgssiden skulle bedre salgskompetencer forsøge at udjævne salget over hele året 

samt forhøje priserne på ”Vestas-produktet” og fravælge ordrer, som ikke bidrager til 

den samlede målsætning jf. nedenfor. 

 

For at kunne måle på de mange nye tiltag blev der udarbejdet tre hovedmål (i prioriteret 

rækkefølge)57: 

1. En indtjening før finansielle poster og skat (EBIT-margin) på mindst 10 %. 

2. En nettoarbejdskapital58 på maksimalt 20-25 % af omsætningen. 

3. En verdensmarkedsandel på mindst 35 %. 

 

2005 blev et år, hvor omsætningen steg hele 52 %59, men på grund af leverandørsvigt, grundet 

stor aktivitet i hele markedet, og store garantiforpligtelser over for gamle kunder endte 2005 

med at være et økonomisk hårdt år for Vestas. Opmuntringen kom dog, da 

nettoarbejdskapitalen kom helt ned på 14 %, hvilket blev begrundet med de mange nye tiltag i 

handlingsplanen. 

 

Ved halvårsregnskabet i 2007 realiseres  målene for ”The Will to Win”. Ikke mindst en EBIT-

margin på 21% i forhold til andet kvartal 200660. 

 

                                                
56 Jf. Bilag 2 : Strategisk Handlingsplan 2005-2008 
57 http://www.vestas.com/da/om-vestas/historie/2005-.aspx 
58 Nettoarbejdskapital (NWC) er defineret som varebeholdninger, tilgodehavender og øvrige driftsmæssige omsæt 
ningsaktiver fratrukket leverandørgæld og andre gældsforpligtelser. 
pligtelser samt øvrige driftsmæssige kortfristede forpligtelser 
59 http://www.vestas.com/da/om-vestas/historie/2005-.aspx 
60 http://www.vestas.com/da/om-vestas/historie/2005-.aspx 



HD (R) hovedopgave  maj 2009           Pernille Siegumfeldt og Hasse Hedberg 
 

62 
 

 

Siden ”The Will to Win” blev igangsat i 2005, er tiderne ændret markant. Vindenergi er 

kommet suverænt på verdenskortet som en vedvarende og stabil energikilde, og verdens største 

økonomier efterspørger disse supplementer til olie og gas. 

 

Vestas udbygger fortsat sin verdensposition. Det er tillige en målsætning i  den nye strategi 

fortsat at udbygge positionen samtidig med at fastslå Vestas som førende inden for moderne 

energi. Den nye strategi er ”No. 1 in Modern Energy”. 

3.2.4.2 No. 1 in Modern Energy 

Visse ting ændrer sig ikke i Vestas. Nye markeder skal indtages, og der er fortsat stor fokus på 

innovation. Fokusområder, der er nødvendige, hvis man vil agere på vindenergimarkedet. 

 

Vindenergi er blevet ”accepteret” og anerkendt som den moderne energikilde, bl.a. ved hjælp 

af Vestas’ resultater. Vindenergiens styrker er, at den er finansielt konkurrencedygtig (i forhold 

til andre energikilder), forudsigelig (modsat eksempelvis oliereserverne), uafhængig af kun få 

producenter, hurtig og ren.  

 

Vestas nye strategi går overordnet ud på, at Vestas skal udnytte sin markedsleder-position,  

gøre sig til det førende energibrand samt styrke/fastholde sin position i en højvækstindustri 

med stigende konkurrence. De finansielle tal, som er realiseret de senere år, skal derfor som 

minimum fastholdes61. 

 

Vestas vil være bedst i alle discipliner ved markant at øge professionalismen i det fortsatte 

samarbejde med alle interessenter, sikre konstante teknologiske forbedringer og minimere 

’Costs of Energy’. 

 

For at opnå disse mål og gøre organisationen mere lønsom igennem hele værdikæden er 12 

Must-Win-Battles udarbejdet. 

3.2.4.3 Must-Win-Battles 

Integrationsstrategien, som fulgte med fusionen med NEG Micon i 2003, resulterede i 2008 i 

12 strategiske forandringstiltag, som skal sikre og forbedre Vestas’ konkurrenceevne62. 

                                                
61 Vestas Årsrapport 2008, side 16 
62 Vestas Årsrapport 2008, side 18 
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Tiltagene har fokus på at optimere på 12 forskellige områder af forretningen – heriblandt 

produktkvalitet, driftssikkerhed, samarbejde/integration med leverandører og generel 

omkostningsreduktion – alt sammen for at sikre en forbedret indtjening. 

 

På et allerede meget tidligt stadie i implementeringen af disse tiltag kunne der måles 

forbedringer. Derfor blev der oprettet en koncernstabsfunktion, Vestas Excellence (figurerer 

ikke på fig. 2.1), til udelukkende at fokusere på, at disse ”battles” vindes samt at udvikle nye, 

alt efter hvordan interne og eksterne faktorer påvirker konkurrence-miljøet. 

 

Den nye koncernstrategi er mere vækst- og markedsorienteret end ”The Will to Win” 

strategien. De finansielle mål læner sig som nævnt meget op af de ”gamle mål”, dog i en 

ændret prioritering; 

1. EBIT-margin 

2. Nettoarbejdskapital 

3. Omsætning 

 

Omsætning har erstattet markedsandel, som havde 3. prioritet førhen. Dette er pga. nye 

bonusordninger, som medarbejderne selv har indflydelse på. Prioriteringen i omsætningen vil 

dog have en indirekte effekt på markedsandel, da disse to naturligt hænger sammen. 

 

For 2009 konkretiseres målsætningerne i 3 præcise formuleringer om målsætningen for 3 

generiske værdidrivere. Målene fremgår af selskabets hjemmeside: 

 

”Vores økonomiske mål for 2009 afspejler ambitionen om at fastholde positionen som 

markedsleder inden for moderne energi – mens vi samtidig bevarer fokus på lønsomheden i alt, 

hvad vi gør. Vores mål er at: 

 

• Opnå en EBIT-margin på 11-13 % 
 

• Sikre at nettoarbejdskapitalen højst udgør 10 % af årest overskud ved 
udgangen af 2009 

 
• Få et EBIT på 7.2 mia. EUR 

 
Vestas’ forventninger til 2009 er en omsætning på kr. 54 mia., hvilket vil kræve salg af 7.500 

MW. I 2008 leverede Vestas 5.580 MW. Målet for 2009 er at opnå en markeds- andel på 25 %. 



HD (R) hovedopgave  maj 2009           Pernille Siegumfeldt og Hasse Hedberg 
 

64 
 

 

Driftsindtjeningen (EBIT) ventes at nå kr. 5,9-7,0 mia., og investering- erne vil beløbe sig til 

kr. 8,9 mia.  

 

I 1. kvartal 2009 har Vestas leveret 358 MW ifølge Vestas’s kvartalsregnskab. Omsætning i 1. 

kvartal nåede EUR 1.105 mio. Svarende til en  stigning på 58 % sammenlignet med 1. kvartal 

2008. Vestas løfter kun sløret for ordrer over kr. 250 mio., og sidste år oplyste Vestas om 81 % 

af alle ordrer.63 

3.2.4.4 Sammenfatning på koncernstrategier og strategiske mål 

Vestas har en klar mission og vision for deres virke. Selskabet har tydeligt formuleret 

strategier, der er målrettede og målbare. Vestas vil udnytte sit brand og sin markeds- position, 

og strategien er formuleret enkelt og i få strategiske forandringstiltag/handlingsplaner (de 12 

must-win-battles). Dette gør det lettere at få kommunikeret tiltagene ud i hele koncernen og 

skabe ejerfornæmmelser for tiltagene for alle medarbejdere.  

 

De overordnede kortsigtede mål, som de 12 must-win-battles er midler til at nå, er præciseret i 

3 sætninger, der vurderes realistiske af ledelsen, de er konkrete og målbare. Således vil det 

efterfølgende være muligt at vurdere målopfyldelsesgraden.  

 

3.3 SWOT analyse af Vestas 

Nedenfor præsenteres SWOT for Vestas 
 
Strenght        Weakness       

           
Generelt godt image, som kendetegner et 
godt produkt Utilstrækkelige leverandørforhold   

           

Stor knowhow, især på off-shore markedet 
Offentlig kritik af 
Vestaskomponenter   

           

Globalt repræsenteret    
Fortsat lav 
kundeloyalitet    

           

Lokalkendskab    
Fortsat præget af høje omkostninger til 
reparationer og garantier 

           

                                                
63 Kilde: Vestas selskabsmeddelelse den 28. April 2009 – delårsrapport, 1. kvartal 2009 
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Nye samarbejdsaftaler med leverandører,      
som skal forbedre 
leverandørforhold   

Irreversible investeringer i 
produktionsanlæg 

           

Førende i teknologiudvikling        

           
Kan udnytte stordriftsfordele, som 
nedsætter enhedsomkostningen pr. mølle      

           
Personalepolitikker, som skal tiltrække den 
bedste      

arbejdskraft          

           
Fokus på vækst i indtjening, frem for 
markedsandel      

           
Risikospredning, da der opereres på mange 
markeder      

           
Hjemmebase i Danmark, som er 
kendetegnet ved at være vindenergiens      

oprindelsesmarked        

           
Samarbejde med forskningsinstitutioner og 
andre teknologi virksomheder 
     

Opportunities     Threats       

              
Øget fokus på klimaforandringerne, og 
dermed også vindenergi 

Stigende efterspørgsel, kan risikere at 
besværliggøre 

     
leverandørforhold, mht. kvalitet og 
rettidighed 

            
Øget efterspørgsel afhængig af politiske 
tiltag Stigende råvarepriser    

            

      
Finanskrisen har gjort olien billigere, og 
kan få ind- 

      flydelse, på efterspørgslen af vindenergi. 

            

      
Finanskrisen besværliggøre investeringen 
af vind- 

      
møller, da en investering typisk består af 
80%  

      fremmedkapital.    

            

      
Teknologien fra Sol- og Vandenergi vil 
"overhale" vindenergi 
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Verdensøkonomien er afhængig af forbrug 
af især olie 

            

      
Den prognosticerede efterspørgsel, 
afhænger delvist af 

      at de politiske klimapakker bliver vedtaget 

                
 

3.4 Delkonklusion på den strategiske analyse af Vestas 

Den strategiske analyse af eksterne forhold viser, at markedet for vindmøller er meget gunstigt. 

Vi vurderer, at de eksterne omverdens forhold vil kunne påvirke Vestas fremtidige 

vækstmuligheder positivt. 

 

Den globale finanskrise skaber midlertidigt et finansieringsproblem for investorerne, men 

efterspørgselsforholdene vurderes gunstige i markedet, da såvel det politiske klima, flere 

økonomiske forhold, de sociale og teknologiske forhold vil påvirke markedsforholdene positiv 

i fremtiden. Det lave renteniveau globalt set er positivt for investorerne på et tidspunkt, hvor 

kapitalmarkederne langsomt og forsigtigt synes at komme sig. 

 

Olieprisernes frie fald påvirker Vestas negativt, men bevidstheden om, at oliereserverne er 

knappe og forventningerne om, at olien slipper op om indenfor få generationer, er positive 

faktorer for Vestas fremtidige muligheder. Den lave oliepris betyder tillige, at olieselskaberne 

ikke finder det profitabelt at bore efter nye forekomster i undergrunden eller trække olien op 

fra store dybder.  

 

Brancheforholdene vurderes at have utrolig gode fremtidsudsigter primært p.g.a. de stigende 

klimaproblemer, som sætter et større fokus på branchen samtidig med at vindenergi er mange 

skridt foran i udviklingen i forhold til alternative energikilder. 

 

Det, der reducerer markedets attraktivitet, er den stigende konkurrence kombineret med et 

dynamisk marked, hvori der kræves store ressourcer, både materielt så vel som immaterielt, for 

at kunne operere. 
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Vestas har internt styrket leddene i virksomhedens værdikæden de foregående år, og vores 

vurdering er derfor, at virksomheden også i fremtiden har et godt internt grundlag for at kunne 

fastholde sin førende position på markedet. 

 

Virksomheden har tydeligt formulerede målsætninger og vi vurderer, at der er konsistens 

mellem virksomhedens mission, vision og deres strategiske handlingsplaner og målsætninger. 

 

I fundamentalanalysen udgør den strategiske analyse den ene del, mens regnskabsanalysen 

udgør den anden del. I næste afsnit foretages regnskabsanalysen. 

 

4 Regnskabsanalyse 
 
Med den udarbejdede analyse af de ikke-finansielle drivere skal nu de finansielle drivere 

analyseres. De finansielle drivere måler, hvorledes værdiskabelsen realiseres, og værdi-

skabelsen stammer fra to aktiviteter: Driftsaktivitet samt finansieringsaktivitet.  

 

De finansielle drivere analyseres i en regnskabsanalyse, hvorigennem det afklares, hvorledes 

Vestas har udviklet sig rent økonomisk. Analysen skal afdække de finansielle værdidrivere for 

hver af virksomhedens to værdiskabende aktiviteter.  

 

Regnskabsanalysen er udarbejdet på baggrund af selskabets officielle regnskaber i perioden 

2004-2008. Regnskabsanalysen og den udarbejdede strategiske analyse vil danne grundlag for 

en værdiansættelse af selskabet. 

4.1 Reformulering af regnskabet 

I det officielle regnskab kan de værdiskabende drivere ikke direkte aflæses. Det er således 

nødvendigt at omforme regnskabet (resultatopgørelse, balance og egenkapital- opgørelse)  til 

brug for regnskabsanalyse og værdiansættelse, således at de beregnede nøgletal korrekt måler 

resultatet af virksomhedens aktiviteter. 

 

4.1.1 Egenkapitalopgørelse 

Egenkapitalopgørelsen opsumerer alle de transaktioner, der berører ejernes kapital i 

virksomheden. Egenkapitalen i selskabet påvirkes ikke nødvendigvis alene af nettoresultatet fra 
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resultatopgørelsen.  I årsregnskabet føres nemlig ikke alle transaktioner over resultat-

opgørelsen; f. eks. op- eller nedskrivninger på aktiver, der posteres direkte på egenkapitalen.  

 

Derfor kan en analyse ikke ’kun’ analysere værdiskabelsen på baggrund af nettoresultatet, da 

en række værdistigninger således ikke ville blive medtaget i analyse. 

 

Fremfor nettoresultatet fra resultatopgørelsen til analysen anvendes derfor  totalindkomsten, 

der måler periodens resultat i balancen på grundlag af samtlige værdiændringer, der er posteret 

under egenkapitalen, og således giver et mere retvisende billede af værdiskabelsen i 

virksomheden. 

 

I Vestas egenkapital indgår visse dirty-surplus-poster (valutakursregulering samt 

dagsværdiregulering af afdækningsinstrument for pengestrømmen), der i 2008 regnskabet 

regulerer nettoresultat ned med EUR 75 mio. med hjemmel i IAS 21 og IAS 39. Det svarer til 

knap 15 % af årets resultat, så det er en ikke uvæsentlig regulering. 

 

Egenkapitalopgørelsen både fra den officielle årsrapport 2008 og den reformulerede del er 

vedlagt som bilag 3. 

4.1.2 Balance og resultatopgørelse 

Driftsaktivitet omfatter virksomhedens primære værdiskabende aktiviteter – det er aktiviteter, 

der relaterer sig til produktion og salg af varer og tjenesteydelser til kunderne. Værdiskabelsen 

i virksomheden stammer fra to aktiviteter, som ovenfor nævnt: Driftsaktivitet samt 

finansieringsaktivitet. 

 

Virksomhedens primære kilde til fremtidig værdiskabelse  udgøres af driftsaktiviteten, hvorfor 

posterne i regnskabet klassificeres i driftsaktivitet og finansiel aktivitet. 

 

Den officielle balance reformuleres, således at aktiverne opdeles i driftsaktiver og finansielle 

aktiver, mens passiverne opdeles i driftsforpligtelser og finansielle (rentebærende) 

forpligtelser.  

 

Analysen af driftsaktivitetens værdiskabelse kræver en reklassifikation af resultatopgørelse i 
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poster vedrørende drift og finansiering. Totalindkomsten bestemmes som hhv. overskud fra 

drift og finansiering.  De fleste poster i totalindkomsten stammer fra resultatopgørelsen, men i 

reformuleringen medtages tillige føromtalte ikke-resultatførte poster fra egenkapitalopgørelsen 

– de såkaldte dirty-surplus-poster.  

 

Den reformulerede resultatopgørelse og balance fremgår af hhv. bilag 4 og 5. Det bemærkes, at 

Vestas jf. det officielle regnskab ikke har minoritetsinteresser, hvorfor disse ikke er medtaget. 

4.2 Rentabilitetsanalyse 

4.2.1 Egenkapitalens forrentning og afkastningsgrad 

Rentabilitetsanalysen udarbejdes på grundlag af egenkapitalforrentningen, ROE og de 

underliggende finansielle værdidrivere efter en struktur kendt som DuPont-pyramiden. Denne 

inddeler værdidriverne i tre analyseniveauer,  hvor sammenhængen mellem niveauerne går 

lodret i strukturen. Således dekomponeres analysen på niveau 1 videre ned gennem strukturen 

til niveau 2 og 3. I det følgende vil regnskabsanalysen blive udført for niveau 1 og 2. 

 

Udgangspunktet for rentabilitetsanalysen er egenkapitalens forrentning, ROE, der er lig med 

totalindkomst  (TO) i forhold til den gennemsnitlige egenkapital (EK). ROE er således et 

relativt mål for den værdiskabende aktivitet for ejerne for hver periode. ROE kan jf. figur 3.1 

også beregnes som ROIC + finansiel gearing. 

 

 Figur 4.1: DuPont pyramiden 

 
Kilde: Jens O. Elling og Ole Sørensen; ’Regnskabsanalyse og værdisættelse – en praktisk    

 Tilgang’, Gjellerup forlag, 2005. 
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Således er egenkapitalforrentningen også afhængig af afkastningsgraden, ROIC, der er et mål 

for det generede afkast af hele den nettoinvesterede driftskapital. ROIC er således et udtryk for, 

hvor profitabel virksomheden udnytter de ressourcer – både (nettodriftsaktiverne), den har til 

rådighed til driften og beregnes som driftsoverskuddet efter skat (DO) i forhold til netto 

driftsaktiver (NDA). 

 

 Tabel 1: Nøgletal for rentabilitet og egenkapitalens forrentning for Vestas 

 Formel  2004 2005 2006 2007 2008 

ROE TO /gns. EK -4,7% -18,9% 10,5% 20,2% 25,1% 

ROIC DO /gns NDA -1,7% -11,9% 12,7% 29,9% 29,8% 
   Kilde: Bilag 2 + 3 Egne beregninger 

 

Egenkapitalens forrentning er gennem analyse perioden steget fra -5 % til 25 % og ligger 

(siden 2006) således nu på et meget tilfredsstillende niveau – også sammenlignet med 

markedsrenten.  Efter et dyk i 2005, hvor Vestas afleverede et stort underskud, er det siden gået 

fremad. 2005 blev et år, hvor omsætningen steg hele 52 %64, men på grund af leverandørsvigt, 

grundet stor aktivitet i hele markedet, og store garantiforpligtelser overfor gamle kunder endte 

2005 med at være et økonomisk hårdt år for Vestas.  

 

Udviklingen i ROIC følger ROE, som følge af den i DuPont pyramiden illustrerede 

sammenhæng mellem nøgletallene. Det bemærkes, at ROIC i hele analyseperioden er højere 

end ROE. Afkastet på driftsaktiverne har efter 2005 været positivt og på et pænt niveau 

sammenlignet med markedsrenten. Både i 2007 og 2008 har ROIC været meget høj, hvilket 

indikerer, at Vestas nu formår at udnytte ressourcerne særdeles profitabelt.  

 

Fra 2004-2007 har de NDA faktisk været faldende, hvilket har medvirket til at forbedre ROIC, 

samtidig med en stigende omsætning gennem hele perioden (i alt 155 %), hvilket jo netop er 

udtryk for bedre ressourceudnyttelse. Fra 2007 til 2008 stiger NDA med 43 %, men 

omsætningen er tilsvarende nu meget høj og stiger fortsat, således at rentabiliteten på driften 

fortsat er særdeles profitabel.  

 

                                                
64 http://www.vestas.com/da/om-vestas/historie/2005-.aspx 
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Driftsaktiviteternes værdidrivere sammensættes i ROIC, mens den finansielle gearing (se figur 

3.1) er en sammenfatning af den finansielle aktivitets værdidrivere. 

 

4.2.2 Niveau 1: Finansiel gearing 

Den investerede kapital er finansieret med enten egenkapital eller andre finansielle forpligtelser 

i form af fremmedkapital. Den finansielle gearing, FGEAR, måler forholdet mellem disse 

finansieringskilder og effekten på ROE: 

 

(1)     ROE = ROIC + (FGEAR * SPREAD), hvor SPREAD = ROIC - r 

 

r er de finansielle omkostninger (netto og efter skat) i % beregnet som netto finansie-

ringsomkostninger (NFO) i forhold til de gennemsnitlige netto finansielle forpligtelser (NFF). 

 

FGEAR er netto finansielle forpligtelser i forhold til egenkapitalen og er således et udtryk for, 

hvor stor en andel de rentebærende forpligtelser udgør af egenfinansieringen i virksomheden. 

En mål analogt til soliditetsgraden, men deri medtages alle forpligtelser  - ikke kun de 

rentebærende. 

FGEAR er en værdidriver, der kan generere et højere afkast til ejerne, hvis SPREAD er positiv. 

Hvis SPREAD er positiv tjener virksomheden på at arbejde med gæld, da renteomkostningen 

på gælden er lavere end det driftsmæssige afkast, gælden kan generere.  SPREAD er således 

også en værdidriver, og virksomheden siges at have en positiv gearing, hvis SPREAD er 

positiv. Såfremt SPREAD er positiv er effekten på ROE afhængig af FGEAR – desto større 

andel af rentebærende forpligtelser desto større effekt på ROE. Udtrykt alternativt, så vil en 

virksomhed med et positivt SPREAD kunne geare ROE højere ved at have en høj FGEAR. 

 

Ovenstående sammenhæng er gældende, når der er gennemsnitlige netto finansielle 

forpligtelser i virksomheden.  Det giver kun mening at analysere for gearing, når ROIC er 

positiv, idet r (prisen på kapital) altid vil være positiv. 

 

I tabellen nedenfor er alle variable beregnet.  
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 Tabel 2a: Rentabilitet og drivere for finansiel gearing med NFF 

 2004 2005 2006 2007 2008 

ROIC -1,7% -11,9% 12,7% 29,9% 29,8% 

ROE = ROIC + 
(FGEAR*SPREAD) 
 

-4,7% -18,9% 12,8% - - 

FGEAR * SPREAD 
 -0,0301 -0,0702 0,0017 - - 

FGEAR  
=  gns NFF/gns EK 
 

0,33 0,35 0,03 - - 

 
r = 
NFO / gns NFF 
 

7,4% 8,2% 
75,3%a) 

 

7,8%b) 
  

SPREAD (%) 
=  ROIC – r 

 
-9,1% 

 
-20,1% 

 
4,9% 

  
 

Kilde: Egen tilvirkning – beregnet ud fra det reformulerede regnskab på totalindkomstbasis. 
 

a) I 2006 er NFF primo 363 mEUR og ultimo på -271 mEUR – svarende til et 
gennemsnit i 2006 på 46 mEUR. Vestas går i løbet af 2006 fra at have netto 
finansielle forpligtelser til at have netto finansielle aktiver. I løbet af 2006 er der 
registreret nettofinansieringsomkostninger efter skat på 29 mEUR. I 2006 bliver 
r derfo,r så høj, da gns NFF på 38 mEUR genererer NFO på 29 mEUR.  

b) Da r ikke er realistisk for 2006 benyttes i de fortsatte beregninger en rentesats 
på 7,8 svarende til gennemsnittet for de to foregående år.  

 

På baggrund af tabel 2a konkluderes, at Vestas har haft en negativ finansiel gearing i perioden 

2004-2005. Når ROIC er negativ bliver gearingen selvsagt også negativ. FGEAR har været 

positiv, da den rentebærende gæld udgør godt 30 % af egenkapitalen i både 2004 og 2005, men 

den anden driver (SPREAD) er negativ. Intuitivt kan det tolkes således, at Vestas af 

nettodriftsaktiverne (der er lig med EK + NFF) genererer et negativt afkast, men renten på de 

finansielle forpligtelser er jo positiv. Vestas taber således på at arbejde med gæld, da de lånte 

kroner ikke yder et afkast, der kan dække omkostningerne ved lånet. 

 

I 2006 re-beregnes med en r = 7,8 %. Den mere realistiske rente giver et positivt SPREAD. Da 

FGEAR tillige er positivt – dog væsentligt reduceret fra de tidligere år, opnås en lille gearing, 

således at ROE beregnes til 12,8 %. Denne lille fortjeneste på at arbejde med gæld tilfalder 

egenkapitalen, der således opnår en bedre forrentning end driftsaktiverne. 

 

Vestas har til og med 2006 gns. netto finansielle forpligtelser. Ultimo 2006 overstiger de 

finansielle aktiver dog de finansielle forpligtelser, og Vestas har i 2007 og 2008 netto 
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finansielle aktiver, hvilket indebærer, at den finansielle aktivitet bidrager positivt til den 

samlede indtjening i virksomheden. Vestas opnår således et positivt afkast på 

finansieringsaktiviteterne, RNFA65, i stedet for netto finansielle omkostninger, r.  Når dette er 

tilfældet skal ligning (1) ovenfor omskrives til: 

 

(2)      ROE = ROIC - ((NFA/EK) * SPREAD),  hvor SPREAD = ROIC - RNFA 

 

En positiv gearing (SPREAD>0) vil reducere ROE (bemærk minus tegnet, der i (1) var et 

plus), da en del af ejernes kapital er anbragt i finansielle aktiver (NFA). Hvis de finansielle 

aktiver giver et lavere afkast (udtrykt ved RNFA) end driftsaktiverne (ROIC), så bliver ROE 

lavere end ROIC, da driftsafkastet vægtes ned med afkastet på finansieringsaktiviteten. 

 
Tabel 2b: Rentabilitet og drivere for finansiel gearing med NFA 

2004 2005 2006 2007 2008 

ROIC -1,7% -11,9% 12,7% 29,9% 29,8% 

ROE = ROIC –  
((NFA/EK)*(ROIC-RNFA)) - - 20,2% 25,1% 

RNFA 
= NFI / gns NFA 
 

- - - 0,0% 8,9% 

SPREAD = ROIC - RNFA - - - 29,9% 20,9% 

NFA/EK - - - 0,32 0,22 

NFA/EK*((ROIC-RNFA)) - - - 0,0947 0,0628 

  Kilde: Egen tilvirkning – beregnet ud fra det reformulerede regnskab på totalindkomstbasis. 
 

Som det fremgår af tabel 2b opnår Vestas i 2007 og 2008 større afkast på deres driftsaktiviteter 

end på de finansielle aktiviteter, men da ejernes investeringer også er anbragt i finansielle 

aktiviteter reduceres ROE i forhold til ROIC. Driftsaktiviteterne genererer i 2008 et afkast på 

28,1 øre pr. krone, mens den finansielle aktivitet resulterer i et afkast på 14, 8 øre pr. krone. 

Egenkapitalen maskerer således rentabiliteten fra driften. 

 

                                                
65 RNFA beregnes tilsvarende som netto finansieringsindtægterne (negative netto finansieringsomkostninger efter skat) i 

forhold til de gennemsnitlige netto finansielle aktiver (-NFO/gns. NFA). 
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I 2006 – 2008 har Vestas reduceret deres rentebærende forpligtelser – hovedsageligt ved at 

låne af deres kunder i form af forskud på entreprisekontrakter. I balancen ses tydeligt, at de to 

poster ’forudbetalinger fra kunder’ og ’entreprisekontrakter’ er steget væsentligt. Disse to 

forpligtelser er driftsforpligtelser og indregnes derfor ikke i de finansielle (rentebærende) 

forpligtelser. Derfor opnår Vestas i løbet af 2006 netto finansielle aktiver. ’Forudbetalinger fra 

kunder’ og ’entreprisekontrakter’ er imidlertid rentebærende driftsforpligtelser. Dette 

behandles nærmere nedenfor under driftsmæssig gearing. 

 

4.2.3 Niveau 1: Driftsmæssig gearing 

Som de finansielle forpligtelser kan forøge ROE i forhold til ROIC, kan driftsforplig-telser 

løfte afkastet på netto driftsaktiverne (ROIC) og således også ROE. Driftsmæssig gearing 

(DGEAR) er et udtryk for graden, hvormed driftsforpligtelserne har reduceret investeringen i 

netto driftsaktiver. DGEAR beregnes som driftsforpligtelserne i forhold til netto driftsaktiverne 

(DF/NDA). 

 

Af den reformulerede balance for Vestas i bilagsmaterialet ses, at driftsforpligtelserne i forhold 

til driftsaktiverne stiger fra 42,3 % i 2004 til 74,5 % i 2007, hvorefter forholdet i 2008 falder til 

64,3 % - netop som også udtrykt ved forholdstallet DGEAR. 

 

Driftsforpligtelser er kendetegnet ved, at de ikke er rentebærende. Derfor er det selvsagt en 

strategisk mulighed at udnytte driftsforpligtelserne til finansiering af driftsaktiverne. Desto 

flere driftsforpligtelser en virksomhed har relativt til driftsaktiver desto højere ROIC forudsat, 

at driftsoverskuddet ikke berøres.  

 

Vareleverandører, forudbetalinger fra kunder og posten entreprisekontrakter er alle 

driftsforpligtelser og yder Vestas således en ’rentefri’ kredit. Men denne kredit tager sig 

formentlig betalt af højere leverandørpriser som kompensation for lang kredittid eller lavere 

salgspriser som kompenserer for forskudsbetalinger, hvilket således kompenserer for 

leverandørens/kundens tabte rente.  
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Vareleverandører, forskudsbetalinger fra kunder og entreprisekontrakter er eksempler på 

rentebærende driftsforpligtelser, men renten er implicit og må derfor estimeres66.  

 

Den driftsmæssige gearing opdeles derfor i den del, der kommer fra ’rentebærende’ 

driftsforpligtelser (DF(rb)/NDA) og den del, der stammer fra ’ikke-rentebærende’ 

driftsforpligtelser (DF(irb)/NDA).  

 

Den implicitte rente på de ’rentebærende’ driftsforpligtelser, ir, beregnes som den kortsigtede 

lånerente (KLR) gange de rentebærende driftsforpligtelser (DFrb). For vareleverandører udgør 

ir den mistede kontaktrabat, der ligger skjult i vareforbruget, mens ir f.s.v.a. forudbetalinger fra 

kunder er den reduktion i salgspriserne, der skjules i omsætningen. 

 

Derefter kan afkastet på virksomhedens driftsaktiver ’som om’ der ikke er nogen 

driftsforpligtelser – betegnet ved ROOA, hvor DO justeres for den implicitte rente på de 

’rentebærende’ driftsforpligtelser i tælleren:  

 

 (3)      ROOA = (DO + ir) / DA 

 

Analogt med ligning (1) kan derefter formuleres en ligning for ROIC med bidraget fra 

driftsmæssig gearing: 

(4) ROIC = ROOA +  

  ((ROOA – rrb) * ( DFrb /NDA) + (ROOA - rirb) * (DFirb/NDA)) 

hvor  

 rb = implicit rente ved rentebærende forpligtelser i % (= ri / DFrb) 

 irb = implicit rente ved ikke-rentebærende forpligtelser i % ( pr. def. = 0) 

 

Drivere for den driftsmæssige gearing er hhv. (ROOA – rrb) for de ’rentebærende’ 

driftsforpligtelser og (ROOA - rirb) for de ’ikke-rentebærende’ driftsforpligtelser. Driverne er 

                                                
66 I beregningerne tages ikke hensyn til pensionsforpligtelser, der ligeledes er en rentebærende driftsforpligtelse, da 

lønmodtagerne vil kræve kompensation (rente). for den tabte tidsværdi af deres udskudte løn. Pensionsforpligtelserne er 

imidlertid forsvindende små i forhold til leverandørkreditter og forskudsbetalinger. 
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forskellen mellem afkastet på driftsaktiverne (uden driftsforpligtelser) og renten på 

driftsforpligtelserne – således ’gevinsten’, der tilfalder virksomheden. 

 

 Tabel 3: Rentabilitet og drivere for driftsmæssig gearing 

  2004 2005 2006 2007 2008 

DGEAR (DF/NDA)  0,73 0,97 1,67 2,58 2,17 

DF(rb)/NDA  0,459 0,600 1,193 1,973 1,669 

DF(irb)/NDA  0,276 0,366 0,482 0,603 0,504 
ROOA = 
(DO+ir)/NDA  -0,6% -5,5% 5,5% 9,3% 10,3% 

ROOA – rrb  -2,2% -7,2% 
       

3,8% 7,6% 8,6% 

rrb = ir/DFrb = KLR67  1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 

ROIC = ROOA + 
((ROOA – rrb) * ( DFrb /NDA) + 
 (ROOA - rirb) * (DFirb/NDA)) 
hvor rirb = 0 

-1,7% -11,9% 12,7% 29,9% 29,8% 

implicit renteomkostning (ir) 
 11,9 14,4 22,9 31,0 37,6 

 Kilde: Egen tilvirkning – beregnet ud fra det reformulerede regnskab på totalindkomstbasis. 
 

Vestas har gennem i den analyserede periode en positiv driftsmæssig gearing fra 2006-2008. I 

de første par år, hvor ROOA er negativ er der selvsagt ingen gearing, da driverne er negative. 

Fra 2006-2008 øges den driftsmæssige gearing og med positive drivere opnås en positiv effekt 

på ROIC. Den positive driftsmæssige gearing øger ROIC i forhold til ROOA. Driftsmæssig 

gearing løfter således ROIC over ROOA. 

 

Den samlede gearingsmæssige effekt på ROE, hvor (ROIC – ROOA) er effekten fra DGEAR 

og (ROE – ROIC) er effekten fra FGEAR, kan opgøres således: 

 

(5) ROE = ROOA + (ROIC – ROOA) + (ROE – ROIC) 

 

 

                                                
67 KLR – den kortsigtede lånerente er sat til 1,67 % for i hele perioden. 
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Tabel 4: Vestas samlede gearing 

    DGEAR FGEAR 

 ROE  = ROOA + 
(ROIC-
ROOA) +  

(ROE-
ROIC) 

2004 -4,74%  -0,55% -1,17%  -3,0% 

2005 
-

18,87%  -5,52% -6,33%  -7,0% 

2006 10,52%  5,48% 7,18%  -2,1% 

2007 20,23%  9,27% 20,6%  -9,6% 

2008 25,12%  10,26% 19,5%  -4,7% 
 Egne beregninger. 

 

4.2.4 Niveau 2: Dekomponering af afkastningsgraden 

De underliggende drivere bag ROIC fremgår af DuPont pyramiden at være overskudsgrad og 

aktivernes omsætningshastighed. 

 

Overskudsgraden (OG) udtrykker indtjeningsevnen og således et mål for indtægts-/om-

kostningstilpasningen i virksomheden. OG beregnes som driftsoverskud efter skat (DO) i 

forhold til nettoomsætningen (oms). 

 

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) måler virksomhedens kapitaltilpasningsevne og er et 

mål for, i hvilket omfang virksomheden kan tilpasse den investerede kapital til omsætningen. 

AOH er lig med oms divideret med netto driftsaktiverne (NDA). 

 

Følgende sammenhæng eksisterer mellem nøgletallene: ROIC = OG * AOH 

Rentabiliteten i virksomheden skabes således på baggrund af en kombination af OG og AOH. 

 

       Tabel 5: Dekomponering af afkastningsgrad, niveau 2 

 2004 2005 2006 2007 2008 
ROIC -1.7% -11,9% 12,7% 29,9% 29,8% 
OG -1,1% -4,7% 3,8% 5,8% 6,7% 
AOH 1,5 2,5 3,4 5,2 4,5 

    Kilde: Egen tilvirkning – beregnet ud fra det reformulerede regnskab på totalindkomstbasis. 
 

I perioden er indtjeningsevnen forbedret fra negativ OG i 2004 og 2005 til positiv OG i 2006-

2008. Kapitaltilpasningsevnen er set over hele perioden fra en omsætningshastighed på netto 

driftsaktiverne på 1,5 gange til 4,5 gange – svarende til en tredobling. 
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ROIC er steget mere end 130 % fra 2006 til 2007, hvilket skyldes dels en forbedret 

indtjeningsevne, da OG stiger med 53 %, og dels en forbedret kapitaltilpasningsevne, da AOH 

stiger med 54 %. Fra 2007 til 2008 er ROIC faktisk uændret på trods af en forbedret 

indtjeningsevne. OG stiger 15 % men den forbedrede indtjening opvejer ikke en forringede 

kapitaltilpasningsevne, idet AOH falder næsten 13 %. 

 

Da Vestas er en kapitalintensiv produktionsvirksomhed synes AOH meget høj – specielt i 

2006-2008. Den høje AOH skal dog ses i sammenhæng med den driftsmæssige gearing. Som 

ovenfor nævnt opnås et højere ROIC desto flere driftsforpligtelser en virksomhed har relativt 

til driftsaktiver. Når AOH beregnes med netto driftsaktiverne i nævneren har dette forhold 

selvsagt betydning for størrelsen af AOH, da en mindre nævner giver højere AOH. 

Sammenhængen bekræftes af forholdet mellem driftsforpligtelserne og driftsaktiverne, der 

netop fra 2007 til 2008 falder med 13,7 % fra 74,5 % til 64,3 %. 

 

En kapitalintensiv virksomhed som Vestas er generelt kendetegnet ved store faste 

omkostninger. Omsætningshastighederne er lave og derfor  skal den kapitalintensive 

virksomhed generere høje overskudsgrader for at kunne opnå en rentabilitet, der kan tiltrække 

nødvendig kapital. Den høje OG vil normalt opnås gennem høje adgangsbarrierer til markedet 

– som netop vindmøllemarkedet er karakteriseret ved. Dog sætter den hårde konkurrence på 

markedet en lavere grænse for opnåelige overskudsgrader. 

 

Den hårdere konkurrence forsøges imødekommet ved en differentieringsstrategi, hvorved 

opnås en stærkere markedsposition, som gør det muligt for virksomheden at sælge til højere 

priser. Derved forbedres indtjeningsevnen. Virksomheder med en differentieringsstrategi 

fokuserer altså på overskudsgraden – som Vestas jo ifølge deres egne mål gør det.  

 

Udviklingen i nøgletallene stemmer også overens med Vestas´ erklærede mål, som præsenteret 

i afsnittet om koncernstrategi. Vestas har fokus på EBIT margin, der svarer til 

overskudsgraden. 
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4.3 Sammenfatning på regnskabsanalysen 

Vestas har siden 2006 været kendetegnet ved at have netto finansielle aktiver. Selskabet har 

kun få finansielle/rentebærende forpligtelser i form af lang- og kortfristet gæld. Aktiverne 

finansieres derimod af driftsmæssige forpligtelser, der ikke er rentebærende.  

 

Netop da den rentebærende gæld er reduceret væsentligt benytter Vestas ikke finansiel gearing. 

Da egenkapitalen også er anbragt i finansielle aktiviteter reduceres ROE i forhold til ROIC, da 

de netto finansielle aktiver (den finansielle aktivitet) genererer et lavere afkast end den 

driftsmæssige aktivitet. Virksomheden benytter dog driftsmæssig gearing, idet andelen af 

driftsforpligtelser i forhold til driftsaktiver er steget betragteligt i analyseperioden.  

 

Vestas fokuserer meget på selskabets indtjeningsevne. Selskabet har da også formået at 

forbedre indtjeningsevnen siden 2005. I en branche med høje adgangsbarrierer vil det være 

muligt at genere høje overskudsgrader, mens en hård konkurrence i markedet på den anden 

side reducerer muligheden herfor. Vestas er konfronteret med hård konkurrence – specielt på 

de markeder, hvor vækstmulighederne synes størst – nemlig USA og Kina. Kapitaltilpasningen 

er derfor også en meget væsentlig komponent til højere rentabilitet.  

 

Vestas har ligeledes stor fokus på deres kapitaltilpasning. Fra 2004 – 2007 er netto 

driftsaktiverne (DA-DF) reduceret med over 40 % - jf også det nævnte forhold, at 

driftsforpligtelser i forhold til driftsaktiver er forøget (driftsmæssig gearing). Med en 

omsætningsstigning i samme periode  på 105 % vil dette naturligvis forbedre kapitaltilpas-

ningsevnen.  

 

Fra 2007-2008 stiger netto driftsaktiverne faktisk med 100 %, hvilket hovedsageligt forklares 

med betydelige lagerstigninger (47 %) og tilgodehavender fra salg (+42 %) samt en stigning på 

62 % i materielle anlægsaktiver.  Det interessante er dog, at disse investeringer er finansieret 

med egenkapital og driftsforpligtelser – specielt fra entreprisekontrakterne  - og ikke med 

langfristet rentebærende gæld, der oftest finansierer anlægsaktiver. Langfristede forpligtelser er 

derimod reduceret med 89 % fra 2007 til 2008, og selskabet har ikke optaget ny langfristet 

gæld i 2007 og 2008. 
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Selskabet er således ved udgangen af 2008 en meget rentabel virksomhed efter 3 meget gode år 

fra 2006-2008 for selskabet.  

 

Selskabet er lunt placeret i et politisk venligt klima, og Vestas synes veletableret i branchen 

med mange års erfaring og ikke imiterbare kompetencer. Der fokuseres på indtjeningsevne og 

styres efter en EBIT margin på 13 %.  

 

Vestas har konsolideret sig og investeret de senere års overskud (der er ikke betalt udbytte de 

seneste 5 år), således at kapacitetsudvidelser er foretaget med stor del egenfinansiering og 

kortfristet gæld – hovedsageligt driftsforpligtelser. De finansielle forpligtelser er faldet med 

knap 80 % siden 2004, og Vestas har i højere grad udnyttet sin forhandlingsstyrke overfor både 

kunder og leverandører, således at forskud og leverandørkreditter i større grad finansierer 

tilgodehavender og lagerbeholdningerne. 

 

5 Budget for 2009-2013  
Ud fra regnskabsanalysen har vi analyseret de finansielle værdidrivere, som sammenkædet 

med den strategiske analyse, giver os nedenstående budgetforudsætninger. 

 

Vi har fastlagt de centrale værdidrivere i budgettet til at være omsætning, NWC og EBIT. 

5.1 Budgetperiode 

Markedet for vindenergi er af dynamisk karakter. Dette er ikke blevet bedre af den finansielle 

krise, der vanskeliggør estimaterne ud i fremtiden.  

 

Ud fra årsregnskabet 2008 fremstilles der langsigtede vækstrater for fremtiden, både hvad 

angår vækst i omsætning, og ikke mindst vækst i investeringer. Ledelsen skriver videre, at der 

forventes en EBIT grad mellem 11-13% i 2013. 

 

Vi vurderer, at en 5-årig budgetperiode er tilstrækkelig for at estimere de forventede vækstmål 

kombineret med informationerne fra den strategiske analyse. 

 

Jo længere hen vi kommer i budgetperioden, jo højere bliver usikkerheden naturligt nok. Både 

lang tidshorisont – men også den finansielle krise, gør markedet endnu mere uforudsigeligt.  
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5.2 Budgetforudsætninger 

5.2.1 Omsætning 

Vi har estimeret vores omsætning ud fra historiske tal ud fra prisen pr. leveret MW.  

Prisen i 2008 var på 1.081 mio. EUR pr. leveret MW68, hvilket vi har fastholdt i 

budgetperioden. Vi har fastholdt den i hele perioden, da den har været faldende i foregående år, 

men vi forventer ikke de store afvigelser i budgetperioden, da Vestas tidligere har nævnt kun at 

modtage ordrer, som er rentable. 

 

Væksten i afsætningen for 2009 forventes at udgøre 20 %. BTM forventer en svag vækst i 

leveret MW i 2009 men forventer, at væksten de fortløbende år til 2013 vil stige markant mere: 

BTM forventer en gennemsnitlig årlig vækst frem til 2013 på 15,7 %. 

 

Vestas skriver i kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2009, at der forventes en vækst på 20 %, 

hvilket vi vurderer en smule optimistisk. Vestas forventer for 2009 en omsætning på 7.200 

mio. EUR, hvilket vi nedjusterer til 6.940 mio. EUR, svarende til en vækst på 15% fra 2008 til 

2009. 

 

I vores strategiske analyse vurderer vi, at markedet for vindenergi vil opleve store vækstrater 

på grund af de politiske tiltag, der gennemføres overfor klimaproblemerne, hvorfor vi dog 

modsat forventer en større gennemsnitlig vækst end de 15,7 % som BTM forudsiger. 

5.2.2 Eksterne omkostninger 

En EBIT-margin mellem 11-13% forventes fra Vestas’ side at holde, da 1Q regnskabet 2009 

ikke resulterede i en nedjustering af denne målsætning. 

 

EBIT-marginen steg fra 1Q 2008 til 1Q 2009 fra 4,9 % til 6,9 %, hvilket er positivt. Vi for-

venter dog ikke, at Vestas kan opnå en EBIT på 11 % i 2009, men vi vurderer den til at ende på 

10 %, primært grundet fortsat stor usikkerhed på markedet og manglende finansierings-

muligheder.  

 

Vi vurderer samtidig, at politiske indgreb vedr. alternativenergi vil gøre, at Vestas' EBIT-

margin vil kunne stige fra 10 % i 2009 til målet på 13 % i budgetperioden. 
                                                
68 Årsrapporten 2008 – Omsætning / Leveret MW 
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Dette vurderes som sagt ud fra virkningen af de politiske tiltag samt Vestas' høje prioritering af 

at opnå shareholdervalue. Der i kvartalsmeddelelsen varslet fyringsrunde, p.g.a. manglende 

ordreindgange. Det er dermed tydeligt at læse ud fra pressemeddelelsen, at Vestas tilpasser sig 

situationen under kreditkrisen, og virksomheden gør, hvad der skal til, for at opnå sine 

finansielle mål - herunder er 1. prioriteten en EBIT-margin på 11-13 %. 

 

Argumentationen for, at Vestas ikke vil kunne holde sine finansielle mål, er, at mange 

omkostninger i højere grad er integreret, hvilket forringer reversibiliteten, som kan være kritisk 

midt i en kreditkrise med faldende aktivitet. 

I regnskabsanalysen ligger faste omkostninger på et forholdsvis stabilt niveau i forhold til 

omsætningen. Der er dog stigende tendenser især på salg/distributionsdelen, hvorfor vi har 

vurderet 2008 procentniveauet højt  i f.t. budgetlægningen.  

 

Den procentvise stigning i omkostninger i f.t. omsætning i regnskabsanalysen skal også ses i 

lyset af, at Vestas har fået flere omkostninger, da de er begyndt at varetage flere led af 

værdikæden i huset. Vi vurderer derfor, at eksterne omkostninger i forhold til omsætningen vil 

ligge på tilnærmelsesvis samme niveau som i 2008. 

5.2.3 Afskrivninger 

Immaterielle aktiver indebærer udgøres af  goodwill, færdiggjorte udviklingsprojekter, 

software og udviklingsprojekter under udførelse. I h t. IFRS afskrives der ikke på goodwill og 

udviklingsprojekter under udførelse. Disse poster foretages der i stedet årlige nedskrivningstest 

på. Vi derfor vil tage udgangspunkt i tidligere års afskrivningsprocenter i budgetperioden. 

 

Materielle anlægsaktiver består af grunde/bygninger (25-40 år), produktionsanlæg og maskiner 

(3-10 år), andre anlæg/driftsmateriel, inventar (3-5 år) og materielle anlægsaktiver under 

udførelse. I parenteserne har vi angivet afskrivningsperioden, som er efter IFRS standarderne. 

Da den væsentligste del af de materielle anlægsaktiver består af grunde/bygninger, har vi valgt 

at sætte afskrivningsprocenten i hele budgetperioden til 10%. Denne procent er i lighed med 

2008. Vi går ikke ud fra, at fordelingen af de forskellige typer anlægsaktiver ændres 

væsentligt, hvorfor vi finder denne procent retvisende at anvende. 
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5.2.4 Finansielle omkostninger 

Nettofinasielle omkostninger er beregnet ud fra gennemsnitlig rentebærende gæld x 8%, der er 

baseret på historiske tal, beregnet i regnskabsanalysen.  

5.2.5 Skat 

Den effektive skatteprocent har vi sat til 28% i hele budgetperioden. Dette vurderes ud fra 

2008 tallet, hvor niveauet var på 28,7%. Ledelsen forventer ligeså en effektiv skatteprocent på 

28% i 2009. 

5.2.6 Investeret kapital 

5.2.6.1 Materielle anlægsaktiver 
I årsrapporten 2008 kan det yderligere ses, at der forudses væsentlige investeringer, men disse 

er afhængige af ordreindgangen, og som man kan læse i regnskabet for 1Q har ordreindgangen 

ikke har været tilfredsstillende. Vi vurderer dog, at hvis Vestas skal vedligeholde den 

prognosticerede vækst, vil det kræve investeringer som minimum svarer til årets afskrivninger 

+ anlægsmassen primo gange den procentvise vækst i omsætningen + 5 %. 

 

Vi har budgetteret stigningen 5 % højere end den procentvise stigning i omsætning, da vi 

forventer betydelige investeringer i både produktion og R&D. 

5.2.6.2 Immaterielle anlægsaktiver 
Vækst kræver ligeledes investeringer i immaterielle anlæg, da disse som nævnt vedrører 

udviklingsprojekter, software, goodwill mm. I foregående 5 års periode har der ikke været de 

store investeringer. Dog har der været tilgange svarende minimum til årets afskrivninger, da 

saldoen igennem hele perioden er steget. Fra 2006-2008 har der dog været væsentlige 

investeringer som skal ses i forhold dertil. Der har været stor fokus på især udviklingsprojekter, 

hvor væksten fra 2007-2008 var på hele 27 %.  

 

Vi vurderer ikke så store investeringer umiddelbart vil forekomme, da det afhænger meget af 

ordretilgangen, på det i forvejen nervøse marked. Vi vurderer, at der vil investeres ud fra 

samme vækstgrundlag som ovenstående under materielle anlægsaktiver. Vi bygger dette 

vækstgrundlag, på oplysninger i årsrapporten, hvor der varsles store investeringer i såvel 

materielle som immaterielle anlægsaktiver. 
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5.2.7 Udskudt Skat og skyldig skat 

Vestas har et skatteaktiv, som der bliver anvendt i 2009, hvorefter der afsættes udskudt skat 

med 10% af materielle anlægsaktiver. 

I resultatopgørelsen er reguleringen af årets udskudte skat ført. Forskellen på den, i 

resultatopgørelsens førte skatteomkostning, og regulering af udskudt skat, er optaget som 

skyldig skat.  

 

5.2.8 NetWorkingCapital (NWC) 

NWC var overraskende lav i 2008 på 5,37 % af omsætningen. Denne har dog været stigende i 

2009 på grund af store bindinger i sikkerhedslagre. Der forventes fra Vestas’ side en NWC 

omkring 10 % af nettoomsætningen i 2009. 

 

Vi vurderer dette optimistisk på grund af de nævnte sikkerhedslagre, og forventer derfor en 

NWC på 12% i 2009. 

 

Vi forventer, at Vestas i resten af perioden vil kunne opretholde en NWC på 10 %, da de 

nævnte sikkerhedslagre vil blive udfaset på grund af en stigende egenproduktion af 

komponenter. 

 

Fordelingen af NWC mellem de enkelte poster sker på baggrund af historiske tal. Vi har dog 

justeret lagerbeholdningen til et passende niveau, da denne som sagt forventes at falde. 

5.2.9 Hensatte forpligtelser 

Posten vedrører primært hensættelser til garantier. 

Niveauet for hvad der hensættes har været faldende, og der forventes at blive hensat 3-4 % af 

årets omsætning. Vi vurderer det realistisk at holde dette niveau, da kvaliteten af vindmøllerne 

er væsentligt forbedrede. 

 

Ud over 3-4 % af årets omsætning vurderer vi, at posten skal indeholde 2 % af forrige års 

omsætning. 
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5.2.10 Nettofinansielle aktiver 

Ud fra det dekomponerede regnskab, der er udarbejdet til analysebrug, ses det at Vestas har 

nettofinansielle aktiver på 160 Mill. EUR. Vi er kommet frem til at de i hele analyseperioden 

fortsat vil, indestå med nettofinansielle aktiver, da deres arbejdskapital (NWC) er forholdsvis 

lav, og dermed reducerer kapitalbindingerne. 

 

5.3 Sammenfatning Budget 

Vi har opstillet budgettet ud fra dels historiske tal/fordelinger, og dels ledelsens forestillinger 

holdt op imod vores strategiske analyse, for at vurdere om tallene synes realistiske.  

 

Vi er kommet frem til at Vestas indestår med nettofinansielle aktiver, hvilket også sås i de 

realiserede tal for 2008. Vi har budgetteret investeringer, i henhold til hvad der vurderes 

nødvendigt, og ikke mindst realistisk. Det er dog tænkeligt investeringerne vil blive endnu 

større, da der som nævnt vil indestå midler til at realisere dette. Vi vurderede dog ikke at have 

forudsætninger budgettere investeringerne til mere en anført i budgettet. 

 

Vi vurderer derfor at vores udarbejdede budget giver et retvisende grundlag for udarbejdelsen 

af værdiansættelsen. 

 

6 Værdiansættelse af Vestas 
Værdiansættelsesmodellerne klassificeres efter, hvorvidt de værdiansætter egenkapitalen eller 

virksomheden. De direkte metoder værdiansætter egenkapitalen, mens de indirekte metoder 

værdiansætter virksomheden.  

 

Grundmodellen for værdiansættelser af virksomheder er dividendemodellen, der vurderer 

egenkapitalværdien (EKV) direkte. EKV beregnes på grundlag af en tilbagediskontering af den 

fremtidige dividendestrøm med egenkapitalomkostninger som diskonteringsfaktor. 

 

Cash flow modellen tilbagediskonterer det frie cash flow, der beregnes på grundlag af 

pengestrømme fra driftsaktiviteten med fradrag af både pengestrømme fra investerings- 

aktivitet og nettopengestrøm til långivere (direkte model). Det frie cash flow er således det 

beløb, der maksimalt kan udbetales til aktionærerne i form af udbytte. Udbetales intet eller et 
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mindre beløb i dividende til ejerne vil beløbet stå til rådighed for opsparing eller investering i 

virksomheden. Modellen kan benyttes efter både den direkte og indirekte metode – efter 

sidstnævnte metode skal nettopengestrømmen til långivere ikke fradrages det frie cash flow. 

 

Residualindkomstmodellens udgangspunkt er den bogførte egenkapital og i modellen 

tilbagediskonteres kun virksomhedens nettooverskud efter fradrag for egenkapital-

omkostningerne. Residualindkomsten er overskuddet større end det alternative afkast 

aktionærerne kunne opnå andetsteds. Denne model findes tillige i både en direkte og indirekte 

’udgave’. Den indirekte model tilbagediskonterer residualindkomsten defineret som 

totalindkomsten fratrukket kapitalomkostningerne på nettoaktiverne. 

 

Nedenfor vil vi ved at benytte to af de præsenterede modeller værdiansætte Vestas. Vi vil 

benytte Cash Flow modellen (som en direkte model) og således værdiansætter egenkapitalen 

direkte, og  residualindkomstmodellen, her som en indirekte model, der værdiansætter 

egenkapitalværdien indirekte – dvs. ved beregning af virksomhedsværdien.  

 

Fordelen ved at benytte begge modeller er, at mens residualindkomstmodellen tager 

udgangspunkt i bogførte værdier, der er let tilgængelige og lader hovedparten af 

værdiansættelsen basere sig på oplysninger i årsrapport og dermed regnskabspraksis, så 

overlades værdiansættelsen fuldt ud til analytiker i cash flow modellen, hvor der anlægges et 

informationsperspektiv på årsrapporten. 

 

Dividendemodellen er her fravalgt, da Vestas ikke udbetaler udbytte. Overskuddet reinvesteres 

som tidligere nævnt i virksomheden. Det vurderer vi, at selskabet også fremtidigt vil gøre, da 

Vestas står overfor store kapacitetsudvidelser for at kunne imødekomme den forventede 

fremtidige høje efterspørgsel. 

 

Nedenfor benytter vi derfor Cash Flow modellen og residualindkomstmodellen til at foretage 

værdiansættelsen af selskabet. 

 

Alle nøgletal til brug for værdiansættelsen er indsat i bilag 6. 
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6.1 Cashflow modellen (FCFEmodellen) 

I denne model tilbagediskonteres det frie cash-flow, der står til rådighed for aktionærerne – jf 

ovenfor. Det frie cash-flow repræsenterer det maksimale beløb, aktionærerne kan få udbetalt i 

udbytte. Selskabets dividende politik spiller ingen rolle i denne model. 

 

Den generelle FCFE model til estimat af egenkapitalværdien kan skrives som:  

 

€ 

VO
E =

FCFEt

1+ ke( )tt=1

T

∑ +
FCFET +1

ke − g( ) 1+ ke( )T  

 

hvor t = 1-T er budgetperioden med perioden T som terminalperiode 

Det frie cash-flow beregnes således: FCFE = TO ‐ d NDA + d NFF 

 

ke er beregnes i CAPM modellen således: ke = rf + β [E(rm) - rf], hvor rf er den risikofrie rente 

(10 årige statsobligation) og E(rm) = rf + risikopræmie. 

 

Renten på den 10 årige statsobligation fra 2004-2008 er fundet fra Danmarks Statistik og for 

budgetperioden er renten beregnet som et gennemsnit af de sidste fem år.  

 

Risikopræmien har ifølge O. Elling og O. Sørensen ligget på ca. 4 % siden 1998 – og denne 

kilde er fra 2005. Vi har i budgettallene tillagt finanskrisen den effekt, at risikopræmien må 

være steget. Således estimeres risikopræmien at være 6 % i 2008 og 2009, 5 % i 2010 og atter 

4 % i 2011-2013. Langt de fleste profetier om tidshorisonten for finanskrisens ophør er enige 

om, at krisen raser ud inden 2011. 

 

Beta-værdien, som er 1,65 i 2008 vil formentlig også blive reduceret til det tidligere niveau 

omkring 1,4, når kapitalmarkederne retter sig igen.  

 

g er vækstraten i terminalåret, og den er sat til 3 % (forsigtigt skøn).  
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Tabel 6: Værdiansættelse Cash Flow modellen direkte metode 

Direkte metode               
Cash flow modellen        
          
FCFE= NO ‐ d NDA + d NFF         

   B2009 B2010 B2011 B2012 B2013 
B 

terminal 
T  1 2 3 4 5   
NOPAT  500 630 792 1.079 1.462   
Årets resultat, 
NO  492 619 773 1.059 1.432   
          
          
NO  492 619 773 1.059 1.432   
ændr. NDA  525 342 649 823 1.047   
ændr. NFA  -151 217 -32 54 163   
Egenkapitalomk, ke 13,7% 11,3% 9,5% 9,4% 9,3%   
FCFE  -184 494 92 290 548   
         
          
 PV af FCFE  -161 399 70 202 351 13.962 
          
      PV ialt mio. EUR  14.823 
          

Gennemsnitligt   203.704.103  
Værdi 

pr. aktie EUR 73 
antal aktier      DKK 543 
                

Egne beregninger 

 

Cash-flow modellen efter den direkte metode, hvor cash-flow tilbagediskonteres med ke til 

2008 giver en beregnet værdi pr. aktie på kr. 543. Den nylige aktieudvidelse er indkalkuleret i 

beregningerne.  

 

6.2 Residualindkomstmodellen 

Denne model bygger på årsregnskabets målinger og udnytter derfor, at langt størstedelen af 

egenkapitalens kapitalværdi udgøres af den bogførte værdi af egenkapitalen. Forskellen 

mellem bogført værdi og kapitalværdi estimeres ved residualindkomsterne, og den bogførte 

værdi suppleres med kapitalværdien af de forventede residualindkomster. 

 

RIDO model: 

€ 

VO
E = NDA0 +

RIDOt

1+ wacc( )tt=1

T

∑ +
RIDOTT +1

wacc − g( ) 1+ wacc( )T
− NFF0  
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€ 

RIDOt = DOt − wacc *NDAt−1  
Alternativt kan RIDO beregnes som RIDOt = (ROICt  - wacct) * NDAt-1 

 

Wacc er de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger og beregnes:  

wacc = (EK/(NDA))*ke + NFF/(NDA)*r*(1-t) 

 

Når virksomheden har netto finansielle aktiver skal formlen omskrives til: 

  wacc = EK/(NDA)*ke - (NFA/(NDA)*kfa*(1-t)) 

 

hvor kfa er afkastkravet (den effektive rente) på finansielle aktiver. 

 

Alle beregnede værdier fremgår af nøgletallene i bilag 6. 

 

Tabel 7: Værdiansættelse efter residualindkomstmodellen indirekte metode 

Indirekte metode               
Residualindkomst modellen RIDO       
          
RIDO(t) = (ROIC(t)-wacc(t))*NDA(t-
1)       
          

  R2008 B2009 B2010 B2011 B2012 B2013 
B 

terminal 
T 0 1 2 3 4 5   
Driftsoverskud  500 630 792 1.079 1.462 1.608 
NDA 1.794 2.319 2.661 3.310 4.133 5.180 5.697 
Wacc  13,7% 11,5% 9,6% 9,6% 9,5% 9,5% 
ROIC  21,6% 23,7% 23,9% 26,1% 28,2% 26,2% 
RIDO  141 283 382 548 775 865 
          
diskonteringsfaktor  1,137 1,242 1,316 1,441 1,571   
PV af RIDO  124 228 290 380 494   
sum af PV RIDO 1.516        
          
terminalværdi       15.727 
PV af terminal 10.011        
virksomhedsværdi 13.320        
NFF (0) -161        
Egenkapitalværdi 13.481 mEUR       

          

Gennemsnitligt   203.704.103  

Værdi 
pr. 

aktie EUR 66 
antal aktier      DKK 494 
                

Egne beregninger 
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I terminalperioden forudsættes driftsoverskud og nettodriftsaktiver at stige 10 % årligt. 
 

Efter denne værdiansættelsesmetode opnås en værdi pr aktie på kr. 494. De to præsenterede 

beregninger giver således to forskellige resultater af værdien pr. aktie. Forskellen er på kr. 49. 

 

Med det formål at vurdere, hvilken værdi, der måtte være ’rigtigst’ forsøger vi os med endnu 

en beregning. Resultatet efter residualindkomstmodellen ligger tættet den noteret pris på 

børsen. Derfor prøver vi med cash-flow modellen efter den indirekte metode, for at se, hvorvidt 

modellen efter denne metode vil give et andet resultat. 

 

6.3 Cashflow modellen (FCFFmodellen) 

Cash-flow modellen efter den indirekte metode beregner det frie cash-flow til virksomheden. 

Såedes kan egenkapitalværdien beregnes som virksomhedsværdien fratrukket netto finansielle 

forpligtelser (her tillægges derfor så netto finansielle aktiver). 

 

€ 

VO
E =

FCFF
1+ wacc( )tt=1

T

∑ +
FCFFT−1

wacc − g( ) 1+ wacc( )T
− NFF0  

 

hvor FCFF = DO – ændr. NDA 

 

Tabel 8: Værdiansættelse efter cash flow modellen indirekte metode 

Indirekte metode               
Cash flow modellen 
(FCFF)        
          

  R2008 B2009 B2010 B2011 B2012 B2013 
B 

terminal 
T 0 1 2 3 4 5   
Driftsoverskud  500 630 792 1079 1462 1.608 
NDA 1.794 2.319 2.661 3.310 4.133 5.180 5.697 
FCFF  -25 287 143 256 415 1.090 
Wacc  13,7% 11,5% 9,6% 9,6% 9,5% 9,5% 
          
diskonteringsfaktor 1,137 1,242 1,316 1,441 1,571   
PV af FCFF  -22 231 109 178 264   
sum af PV FCFF 760        
          
terminalværdi       19.815 
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PV af terminal 12.613        
virksomhedsværdi 13.373        
NFF (0) -161        
Egenkapitalværdi 13.534 mEUR       

          

Gennemsnitligt   203.704.103  

Værdi 
pr. 

aktie EUR 66 
antal aktier      DKK 496 
          
                

Egne beregninger 

 

Denne beregning resulterer i en værdi på kr. 496 pr. aktie, hvilket stemmer helt overens med 

beregningerne foretaget i residualindkomstmodellen. 

6.4 Delkonklusion på værdiansættelsen 

Efter beregninger af aktieværdien pr. stk. i Vestas ud fra 3 beregninger kan vi konkludere, at 

værdien efter cash-flow modellens direkte metode synes for høj.  

 

De to andre beregninger efter indirekte metoder for cash-flow modellen og residual-

indkomstmodellen giver næsten ens resultat - på kr. 495 pr. aktie. 

 

Vestas officielle kurs på børsen den 1. maj 2009 var kr. 384,50. Ifølge vores beregninger er 

aktien således undervurderet.  

 

Investeringspotentialet for Vestas aktien må således konkluderes at være højt, da aktien efter 

vores beregninger og bedste vurderinger er undervurderet med godt næsten 30 %. 

 

Vi har med henblik på at få en indikation på, hvorvidt vores konklusion synes ’rigtig eller 

forkert’, fulgt udviklingen i Vestas’ aktiekurs i april måned. På trods af mange spekulationer i 

markedet op til afgivelse af delregnskab for 1. kvartal 2009 – hvor et flertal faktisk forventede, 

at Vestas ville nedskrive sine mål for 2009, så er aktiekursen i april måned steget over 40 % i 

værdi. Fra kurs 266,5 den 1. april 2009 til ovennævnte kurs 384,5 den 1. maj 2009.  

 

De negative spekulationer, som der var mange af i april op til delregnskabsaflæggelsen den 28. 

april 2009,  influerer således ikke på kursudviklingen, hvilket kan tolkes som, at investorerne 

vurderer aktiven undervurderet. Fra 21. april 2009 – altså FØR delregnskabet offentliggøres, 
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hvor kursen var 287 og frem til 28. april steg kursen 18 % til kurs 339 på trods af de mange 

negative spekulationer. 

 

Vores vurdering af aktien som værende undervurderet synes flere investorer således at være 

enige i – alene vurderet ud fra kursudviklingen. 

 

7 Konklusion 
 

Vi har i denne rapport analyseret Vestas A/S startende på makroniveau og ned til de respektive 

led i værdikæden for at kunne give et teoretisk bud på en værdiansættelse af Vestas A/S 

 

Den altoverskyggende faktor over makromiljøet, som man kommer ikke uden om er den 

globale finanskrise.  Forholdet for Vestas er hovedsageligt, at der er tale om en 

finansieringskrise, da finansiering af vindmølleprojekter gerne består af op til 80 % 

fremmedkapital. Udbuddet for alternativ energi er stort men grundet mangelen på kapital 

bremses væksten. En opbremsning som dog vurderes midlertidig, da lempelige pengepolitikker 

og store bankpakker er igangsat for at tage nervøsiteten af kapitalmarkederne. 

 

På trods af den globale finanskrise er der dog enorme muligheder for alternativ energi på grund 

af den stigende fokus på klimaproblemerne. 

 

Der er fortsat stort fokus på at nedbringe forbruget af fossile brændstoffer, som følge af de 

globale klimaproblemer. Den nye amerikanske præsident har klimaproblematikken højt oppe 

på sin prioriteringsliste og har direkte rost og fremhævet Danmark for sin indsats over for 

klimaproblemerne ved at have fokus på alternativ energi. 

 

Danmark kommer på verdenskortet til december 2009, når klimatopmødet (COP15) bliver 

afholdt i København. Vestas vil naturligt nok have stor interesse i dette møde, da der skal 

udarbejdes en ny klimaaftale. Det er op til Vestas at udnytte den lejlighed, når Danmark bliver 

sat sådan på verdenskortet inden for vindenergi. 

 

Vestas største marked er fortsat USA, men særligt i Kina opleves der massive vækstrater inden 

for alternativ energi. Det gælder om for Vestas at være proaktive for at få størst mulig andel i 
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væksten. Vestas har allerede fortaget større investeringer i produktionsanlæg i Kina for at være 

på forkant, og selskabet har direkte i medierne opfordret leverandører til at foretage samme 

investeringer, for at være fysisk tilstede på markedet. 

 

Vestas har tidligere fusioneret med underleverandører, og vi vurderer, at det er ikke utænkeligt, 

at integrationsstrategien i højere grad vil komme til at omfatte opkøb af konkurrenter for 

derved at vinde markedsandele. 

 

Vestas er dog ikke den mest kapitalstærke spiller på markedet. En koncern som General 

Electric med GE Wind, vil langt lettere kunne føre opkøb og fusioner ud i livet, og på den 

måde udgør den amerikanske koncern en signifikant trussel for Vestas.  

  

Vindenergi er lige nu den alternative energiform, der er længst fremme teknologisk, og andre 

alternative energiformer som f.eks. vand-, sol- og bølgeenergi udgør derfor ikke en væsentlig 

konkurrencetrussel. Det er dermed ikke sagt, at der ikke vil kunne ske teknologiske udbrud i 

disse energiformer, men med den tidshorisont, vi har lagt for denne værdiansættelse, vurderer 

vi dette usandsynligt.  

 

Vestas’ ressourcegrundlag for at udnytte den fremtidige vækst er i den grad til stede. Førende 

teknologi er essentielt for at operere i markedet, og Vestas er langt fremme både onshore og 

offshore. Endvidere investeres der kraftigt i nye udviklingscentre overalt i verden. 

 

Vestas kan teknologimæssigt risikere at stå overfor en udfordring m.h.p. rekruttering af 

kvalificerede medarbejdere i teknologidelen. Denne tendens forsøges afværget ved at 

samarbejde med førende universiteter og andre højteknologiske virksomheder verden over. 

 

Vestas helt store interne udfordring bliver at få hævet kundetilfredsheden, der har været meget 

turbulent i de tidligere år. Vestas er blevet skarpt kritiseret for at have en lav kundetilfredshed, 

som følge af mange reklamationer på møllerne. I regnskabet bliver hensat til alle 

garantiomkostninger, og Vestas har allerede nået delmålet ved at nedbringe denne til 3-4 % af 

nettoomsætningen. Påvirkningen på kundetilfredsheden vil dog først vises forskudt, men 

allerede på målinger i primo 2009, har kundetilfredsheden været stigende. 
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At der sættes så mange ressourcer ind over for at have en høj kundetilfredshed, er en god 

indikator for, hvor meget det betyder, at kunden er tilfreds. Der skabes synergieffekt, hvis det 

kommer frem, at møllerne ikke har levet op til kundens forventninger, og dermed risikeres at 

tabes fremtidige ordre. For Vestas betyder den prognosticerede fremtidige høje efterspørgsel 

fra kunderne, at der ikke kan slækkes på kvaliteten, blot fordi ordrebøgerne vil vokse. Det er 

alfa og omega, at kunden stilles tilfreds, hvis der skal vedligeholdes en førende 

markedsposition. 

 

Vestas’ omkostningsstruktur var gearet til, at den kunne trække en vækst på 40 % i 2009. Dette 

blev i kvartalsrapporten for 1. kvartal 2009 meldt ud ikke at kunne opfyldes, og der blev varslet 

fyringsrunde. I forhold til andre store virksomheder har Vestas været sent ude med den 

nærmest uundgåelige fyringsrunde som følge af finanskrisen. Det indikerer, at Vestas har været 

optimistiske, selvom kapitalmarkederne, virksomheden er afhængige af, har været på 

frysepunktet. Optimismen kan komme fra 3 gode foregående regnskabsår med nettofinansielle 

aktiver og høj vækst i hele perioden. 

 

Fyringerne rammer primært det skandinaviske og dermed også danske marked, da 

ordrebøgerne i disse områder har været små. Vestas har på denne baggrund rettet kritik mod 

den danske regering, for ikke at gøre nok for, at der bliver investeret i vindenergi. 

 

Vi har værdiansat Vestas efter 2 modeller, som begge er gængse anerkendte værdiansættelses- 

modeller. Ved at sammenholde resultaterne fra to model-beregningerne, mener vi at opnå en 

bedre indikation af, hvorvidt aktien er over- eller undervurderet pr den 1. maj 2009. 

 

Vi har anvendt cash-flow (FCFE) modellen, som efter den direkte metode gav en aktieværdi på 

543 DKK/stk. Vores anden valgte model, residualindkomstmodellen gav efter den indirekte 

metode et resultat på 496 DKK/aktie. Vi foretog derfor en tredje beregning med anvendelse af 

cash-flow (FCFF) modellen efter den indirekte metode, hvilket gav os næsten samme 

stykaktieværdi på 494 DKK.  

 

Vestas officielle kurs på børsen den 1. maj 2009 var kr. 384,50. Ifølge vores beregninger er 

aktien således undervurderet. 
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Vores anbefaling til investor er altså uden tvivl, at Vestas aktien som investeringsobjekt kan 

blive en meget profitabel investering. Som vi har analyseret os frem til i vores strategiske 

analyse er den samtidig meget følsom over for selv de mindste politiske tiltag, og vi anbefaler 

derfor ikke aktien som en kortsigtet investering, da vi på trods af vores forudsigelser om et 

stort potentiale, stadig kan se udsving på kort sigt.  
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9 BILAG 

BILAG   1:  

Navn                        Hjemsted            Selskabskapital  Ejerandel 
Modervirksomhed 
Vestas Wind Systems A/S  Randers, Danmark  tDKK 185.204 - 
Produktionsenheder 
Vestas Nacelles A/S  Randers, Danmark  tDKK 343.000  100% 
Vestas Machining A/S  Randers, Danmark tDKK 52.000  100% 
Vestas Assembly A/S  Randers, Danmark  tDKK 300.000  100% 
Vestas Nacelles Italia S.r.l.  Taranto, Italien tEUR 16.423  100% 
Vestas Nacelles Deutschland GmbH Lubeck, Tyskland tEUR 25  100% 
Vestas Nacelles Spain S.A.  Viveiro, Spanien  tEUR 601  100% 
Vestas Nacelles America Inc. Windsor (CO), USA  tUSD 1.000  100% 
Vestas Castings Magdeburg GmbH Magdeburg, Tyskland  tEUR 260  100% 
Vestas Castings Group AS Kristiansand, Norge  tNOK 40.000  100% 
Vestas Castings Guldsmedshyttan AB Guldsmedshyttan, Sverige tSEK 11.000  100% 
Vestas Castings Kristiansand AS Norge  tNOK 31.170  100% 
Valle Modelverksted AS Kristiansand, Norge  tNOK 350  100% 
Vestas Castings (Xuzhou) Co. Ltd. Xuzhou, Kina tCNY 172.119  100% 
Vestas Blades A/S  Randers, Danmark  tDKK 91.000  100% 
Vestas Blades Deutschland GmbH Lauchhammer, Tyskland tEUR 26  100% 
Vestas Blades Italia S.r.l.  Taranto, Italien  tEUR 21.364  100% 
Vestas Blades UK Ltd.  Isle of Wight, England tGBP 44.000  100% 
Vestas Blades Australia Pty. Ltd. Portland (VIC), Australien tAUD 16.000  100% 
Vestas Wind Technology (China) Co. Ltd. Tianjin, Kina  tCNY 483.589  100% 
Vestas Blades America Inc.  Windsor (CO), USA  tUSD 12.000  100% 
Vestas Blades Spain S.L.U.  Madrid, Spanien  tEUR 23.000  100% 
Vestas Control Systems A/S  Randers, Danmark  tDKK 11.000  100% 
Vestas Control Systems Spain S.L.U. Olvega, Spanien  tEUR 384  100% 
Vestas Towers A/S Randers,  Danmark  tDKK 55.000  100% 
Vestas Torres Spain S.L.U.  Zaragoza, Spanien  tEUR 500  100% 
Vestas Towers America Inc. Windsor (CO), USA  tUSD 1.000  100% 
Salgs- og serviceenheder 
Vestas Americas A/S  Randers, Danmark  tDKK 50.000  100% 
Vestas - American Wind Technology Inc. Portland (OR), USA tUSD 105.856  100% 
Vestas - Canadian Wind Technology Inc. Kincardine (ON), Canada tCAD 92.010  100% 
Vestas Central Europe A/S  Randers, Danmark  tDKK 57.000  100% 
Vestas Deutschland GmbH  Husum, Tyskland  tEUR 16.873  100% 
Vestas Services GmbH  Husum, Tyskland  tEUR 25  100% 
Vestas Benelux B.V.  Rheden, Holland  tEUR 1.362  100% 
Vestas Österreich GmbH  Moosbierbau, Østrig  tEUR 7.035  100% 
Vestas Czechia s.r.o.  Olivova, Tjekkiet  tCZK 289  100% 
Vestas Hungary Kft.  Budapest, Ungarn  tHUF 526 100% 
Vestas Bulgaria EOOD  Sofia, Bulgarien  tBGN 5  100% 
Vestas CEU Romania S.R.L  Buresti, Rumænien  tRON 8  100% 
Vestas Central Europe Zagreb d.o.o  Zagreb, Kroatien  tHRK 20  100% 
Salgs- og serviceenheder (fortsat) 
Vestas Northern Europe A/S  Randers, Danmark  tDKK 100.000  100% 
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Vestas - Celtic Wind Technology Ltd. Warrington, England tGBP 8.200  100% 
Vestas Northern Europe AB  Malmö, Sverige  tSEK 1.000  100% 
Vestas Poland Sp.z.o.o.  Szczecin, Polen  tPLN 435  100% 
NEG Micon UK Ltd.  Cheltenham, England tGBP 4.000  100% 
Vestas Northern Europe (Ireland) Ltd. Dublin, Irland  tEUR 1.000  100% 
Vestas Asia Pacific A/S  Randers, Danmark  tDKK 33.000  100% 
Vestas Asia Pacific Wind Technology Pte. Ltd. Singapore, Singapore tSGD 1.000  100% 
Vestas - Australian Wind Technology Pty. Ltd. Melbourne, Australien tAUD 53.000 100% 
Vestas Korea Wind Technology Corp. Seoul, Sydkorea  tKRW 500.000  100% 
Vestas New Zealand Wind Technology Ltd. Wellington, New Zealand tNZD 100  100% 
Vestas Taiwan Ltd.  Tapei City, Taiwan  tTWD 500  100% 
Vestas Wind Technology (Beijing) Co. Ltd. Beijing, Kina  tCNY 8.171  100% 
Vestas - Danish Wind Technology A/S Ringkøbing, Danmark tDKK 30.000  100% 
Vestas Wind Technology India Pvt Limited Chennai, Indien tINR 1.490.150  100% 
Vestas Wind Technology Japan Co. Ltd. Tokyo, Japan  tJPY 100.000  100% 
Vestas Mediterranean A/S  Randers, Danmark  tDKK 50.000  100% 
Vestas Italia S.r.l.  Taranto, Italien  tEUR 3.000  100% 
Vestas Hellas Wind Technology S.A. Athen, Grækenland  tEUR 510  100% 
Vestas Eólica SAU  Barcelona, Spanien  tEUR 13.180  100% 
Vestas France SAS  Montpellier, Frankrig tEUR 5.040  100% 
VestasPor Serviços de Tecnología Eólica Lda. Maia, Portugal tEUR 6.000  100% 
Vestas Mexico S.A. de C.V.  Condesa, Mexico  tMXN 156  100% 
Vestas do Brasil Ltda.  Rio de Janeiro, Brasilien tBRL 2.502  100% 
Vestas Argentina S.A.  Buenos Aires, Argentina tARS 66  100% 
Vestas Chile Turbinas Eólica Limitade Santiago, Chile  tCLP 5.080  100% 
Vestas Rü zgar Enerjisi Sistemleri Sanayi  
ve Ticaret Ltd.Sirketi  Istanbul, Tyrkiet  tTRY 4.300  100% 
Vestas Offshore A/S  Randers, Danmark  tDKK 97.000  100% 
Vestas Offshore Applications B.V. Ijmuiden, Holland  tEUR 18  100% 
Vestas Offshore UK Ltd.  Warrington, England  tGBP 11.500  100% 
Vestas Spare Parts & Repair A/S  Randers, Danmark  tDKK 50.000  100% 
Vestas Spare Parts Belgium  Bruxelles, Belgien  tEUR 500  100% 
Øvrige datterselskaber og associerede virksomheder 
Vestas Wind Systems (China)  
      Co. Ltd. Hohhot,  Indre Mongoliet  tCNY 321.799  100% 
Vestas India Holding A/S  Randers, Danmark  tDKK 267.110  100% 
Wind Power Invest A/S  Ringkøbing, Danmark tDKK 25.000  100% 
Vestas Technology (UK) Limited  Isle of Wight, England tGBP 90  100% 
Vestas Technology R&D Singapore Pte. Ltd. Singapore, Singapore tSGD 1.500  100% 
Vestas Technology R&D Chennai Pte. Ltd. Chennai, Indien tINR 40.000  100% 
Vestas Technology R&D Americas Inc. Houston (TX), USA tUSD 1.000  100% 
GREP A/S  Randers, Danmark  tDKK 12.000  100% 
Vindkompaniet Svenska AB  Falkenberg, Sverige  tSEK 1.824  100% 
GREP USA Inc.  Californien, USA  tUSD 2.001  100% 
GREP Wind Power Inc.  Californien, USA  tUSD 1.100  100% 
Pecsa, Plantas Eólicas De Canarias Sociedad Anónima Las Palmas, Spanien tEUR 1.496 
49,8% 2) 
Planta Eólica Europea S.A. Tarifa, Spanien tEUR 1.199 44,0% 2) 
Windco, LLC Californien, USA tUSD 39 38,0% 2)
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BILAG   2: Strategisk handleplan 20052008 

Strategi 
     

 Som markedsleder inden for moderne energi er det Vestas, der naturligt sætter dagsordenen. 

Målet er at udbygge denne position. Det gør vi ved at sætte nye standarder inden for alle 

områder af industrien. Og ved markant at forbedre forholdet til og samarbejdet med vores 

interessenter – fra aktionærer og kunder til vores medarbejdere.  

Vi ønsker at bruge vores førerposition til at gøre vindkraft til en energikilde på linje med olie og 

gas – med en forventet lavere pris på elektricitet som et synligt resultat. Med afsæt i den 

nyeste teknologi vil vi fortsætte arbejdet med at gøre vindmøller endnu mere stabile og 

hårdføre. Og dermed forbedre konkurrenceevnen for vindenergi. Vi bygger også lettere og 

mere elegante møller for at reducere materialemængden for hver eneste MWh, møllen 

producerer – til gavn både for vores kunder og miljøet.       

Vores overordnede fokus er selvfølgelig på kunder, medarbejdere og aktionærer. Og skal vi 

bevare positionen som markedsleder i denne værkstorienterede industri med stigende global 

konkurrence, er det afgørende, at vi fortsat skaber værdi for vores hovedinteressenter. 

Kunder 
Vi arbejder hårdt på at forbedre vindmøllernes stabilitet, effektivitet og forudsigelighed. Så vi 

er i stand til give vores kunder en høj grad af sikkerhed i såvel leverancekvalitet som 

investeringsperspektiv. For at kunne gøre det bruger vi branchens mest avancerede analyse- 

og udviklingsværktøjer – og de mest omfattende overvågningssystemer. Vi er samtidig i 

konstant dialog med vores kunder for at sikre, at vi opleves som en fleksibel og tilgængelig 

forretningspartner. 

Medarbejdere 
I en branche med stigende konkurrence er medarbejderne mere end nogensinde afgørende 

for succes. Derfor tilbyder vi både træning og uddannelse – og giver sikkerheden 

førsteprioritet i betræbelserne på at skabe en sikkerhedskultur i verdensklasse. 

Aktionærer 
Siden 2005 er det lykkedes at forbedre vores økonomiske situation – markant og konsekvent. 
Vi har en stærk platform for vækst i de kommende år. Og i takt med, at vi vokser, ønsker vi at 
fastholde en åben dialog med vores aktionærer.    
 
KILDE: www.vestas.dk 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BILAG 3: EGENKAPITALVÆRDIOPGØRELSE  

 
OFFICIEL EGENKAPITALOPGØRELSE 

       

Mio. EUR   
Reserve 

for Reserve for    
2008 Aktie valutakurs pengestrøms overført   
 kapital regulering afdækning resultat I alt  
       
EGENKAPITAL PRIMO 25 -7 4 1.494 1.516  
       
Valutakursregulering       
vedr. udl. Enheder  -43   -43  
       
Tilbageførsel af dags-       
værdireg. af afdæknings-       
instrumenter overført       
til resultatopgørelsen       
(produktionsomkostninger)   -4  -4  
       
Dagsværdireguleringer       
af afdækgningsinstr.   -38  -38  
       
Skat af egenkapital       
bevægelser     10   10  
Nettogevinser indregnet       
direkte på egenkapitalen 0 -43 -32 0 -75  
       
Årets resultat    511 511  
       

TOTALINDKOMST 0 -43 -32 511 436  

       
Aktiebaseret 
vederlæggelse 0 0 0 3 3  
       
Erhvervelse af egne aktier 0 0 0 0 0  
       
Øvrige egenkapital-       

bevægelser 0 0 0 3 3  
       
EGENKAPITAL ULTIMO 25 -50 -28 2.008 1.955  
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Bilag 3 fortsat 
 
 

REFORMULERET  EGENKAPITALOPGØRELSE 
    

   Mio. EUR 
    
Bogført egenkapital primo 2008  1.516 
    

Transaktioner med ejere    
    
Aktiebaseret vedlæggelse   3 
    
Nettodividende     3 
    
Totalindkomst    
    
Nettoresultat   511 
    
Valutakursregulering    
vedr. udl. enheder   -43 
    
Dagsværdireguleringer    
af afdækningsinstrumenter   -38 
    
Tilbageførsel af dagsværdi    
regulering   -4 
    
Skat af egenkapital bevægelser  10 
    

Totalindkomst     436 
    

Egenkapital ultimo 2008     1.955 
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BILAG 4: RESULTATOPGØRELSE  
 

OFFICIEL KONCERNRESULTATOPGØRELSE 
      
Mio. EUR 2004 2005 2006 2007 2008 
            
    52% 8% 26% 24% 
Nettoomsætning 2.363 3.583 3.854 4.861 6.035 
Produktionsomkostninger -2.243 -3.498 -3.393 -4.036 -4.856 
Bruttoresultat 121 85 461 825 1.179 
            
Forsknings- og udviklingsomkostninger -50 -73 -93 -124 -119 
Distributions- og salgsomkostninger -38 -43 -70 -99 -181 
Administrationsomkostninger -81 -85 -113 -159 -211 
Andre driftsindtægter 0 0 16 0 0 
Resulltat af primært drift -49 -116 201 443 668 
            
Finansielle indtægter 10 6 11 19 66 
Finansielle omkostninger -51 -48 -50 -19 -20 
Resultat før skat -89 -158 161 443 714 
            
Selskabsskat 28 -33 -50 -152 -203 
Årets resultat -61 -191 111 291 511 
            
            
Årets resultat pr. aktie (EUR) aktuelt -0,41 -1,1 0,61 1,58 2,77 
            

 
 

REFORMULERET KONCERNRESULTATOPGØRELSE 
       
Mio. EUR   2004 2005 2006 2007 2008 
       
Nettoomsætning 2.363 3.583 3.854 4.861 6.035 
Produktionsomkostninger -2.140 -3.428 -3.325 -3.974 -4.767 
Bruttoresultat 223 155 530 887 1.268 
       
Forsknings- og 
udviklingsomkostninger -50 -37 -56 -66 -90 
Distributions- og salgsomkostninger -36 -39 -67 -92 -180 
Administrationsomkostninger -75 -71 -99 -148 -195 
Andre driftsindtægter (netto) 0 0 16 0 0 
Indtjeningsbidrag (EBITDA) 62 8 324 581 803 
       
Goodwillafskrivniger 0 0 0 0 0 
Afskrivninger immaterielle 
anlægsaktiver -32 -36 -33 -53 -32 
Afskrivninger materielle 
anlægsaktiver -79 -87 -91 -85 -103 
Resultat af primær drift (EBIT) -49 -116 201 443 668 
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Bilag 4 fortsat 
       
Skat af resultat af primær drift 16 -44 -61 -152 -192 
Resultat af primær drift efter skat 
(NOPAT) -33 -160 140 291 477 
       

Finansielle indtægter 10 6 11 19 66 
Finansielle omkostninger -51 -48 -50 -19 -20 
Skat på finansielle omkostninger 12 11 11 0 -12 
Finansielle poster netto efter skat -28 -32 -29 0 35 
       
Koncernresultat -61 -191 111 291 511 

 

REFORMULERET KONCERNRESULTATOPGØRELSE 
Mio. EUR   2004 2005 2006 2007 2008 
              
Nettoomsætning   2.363 3.583 3.854 4.861 6.035 
Produktionsomkostninger -2.243 -3.498 -3.393 -4.036 -4.856 
Forsknings- og udviklingsomk. -50 -73 -93 -124 -119 
Salgs- og dist. Omk. -38 -43 -70 -99 -181 
Administrationsomkostninger -81 -85 -113 -159 -211 
Driftsoverskud fra salg før 
skat -49 -116 185 443 668 
              
Andre driftsindtægter 0 0 16 0 0 
Ikke resultatførte driftsposter       0,66% 3,84% 
    (posteret på EK) 6 -9 6 -10 -75 
Andet driftsoverskud før skat 6 -9 22 -10 -75 
              
Driftsoverskud før skat -43 -125 207 433 593 
              
Skat   16 -45 -61 -152 -192 
              
Driftsoverskud efter skat 
(DO) -27 -170 146 281 402 
Nettofinansiering             

     omkostning(-)/indtægt (+) -41 -42 -40 0 46 
Skattefordel   12 12 11 0 -12 
Nettofinansiering efter skat           
     omkostning(-)/indtægt (+) -28 -31 -29 0 35 
              
Totalindkomst (TO) -55 -200 117 281 436 
       
TOTALINDKOMST  -56 -200 117 281 436 
fra Regnskaber             
Diff   0 0 0 0 0 
SELSKABSSKATTEPROCENT 30% 28% 28% 25% 25% 
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BILAG 5: BALANCE 

OFFICIEL KONCERNBALANCE 
       

Mio. EUR Type 2004 2005 2006 2007 2008 
              
AKTIVER             
              
Goodwill DA 324 322 320 320 320 
Færdiggjorte udviklingsprojekter DA 55 89 69 48 60 
Software DA 1 1 8 34 62 
Udviklingsprojekter under udførelse DA 85 66 81 105 202 
Immaterielle anlægsaktiver   465 477 478 507 644 
              
Grunde og bygninger DA 215 217 230 261 433 
Produktionsanlæg og maskiner DA 155 139 128 143 159 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventer DA 88 95 99 116 167 
Materielle anlægsaktiver under udførelse DA 11 15 33 118 271 
Materielle anlægsaktiver   469 466 490 638 1.030 
              
              
Kapitalandele i associerede virksomheder FA 3 3 0 1 1 
Tilgodehavender hos associeret virksomheder DA 1 0 0 0 0 
Andre tilgodehavender DA 5 5 11 13 25 
Udskudt skat DA 105 140 162 154 63 
Finansielle/andre langfristede aktiver   113 148 174 168 89 
              
ANLÆGSAKTIVER I ALT   1.047 1.091 1.141 1.313 1.763 
              
Varebeholdninger DA 826 698 881 1.107 1.612 
Tilgodehavender fra salg DA 499 621 711 660 938 
Salgsværdi af ordrer under udførelse DA 169 378 329 260 482 
Andre tilgodehavender  DA 143 161 123 157 181 
Selskabsskat DA 0 0 14 35 49 
Tilgodehavender    1.638 1.859 2.058 2.219 3.262 
              
Værdipapirer FA 4 9 11 0 121 
Likvide beholdninger FA 193 126 445 764 162 
    197 135 456 764 283 
              
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT   1.834 1.994 2.513 2.983 3.545 
              
AKTIVER I ALT   2.881 3.085 3.655 4.296 5.308 
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Bilag 5 fortsat 
 

OFFICIEL KONCERNBALANCE 
       

Mio. EUR Type 2004 2005 2006 2007 2008 
              
PASSIVER             
              
Aktiekapital EK 24 24 25 25 25 
Øvrige reserver EK 0 0 6 -3 -78 
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis 
metode EK 5 0 0 0 0 
Overført resultat EK 1.133 938 1.231 1.494 2.008 
Foreslået udbytte for regnskabsåret  EK 0 0 0 0 0 
EGENKAPITAL I ALT   1.162 962 1.262 1.516 1.955 
              
MINORITETSINTERESSER   0 0 0 0 0 
              
Udskudt skat DF 11 3 3 3 9 
Garantihensættelse DF 148 221 205 232 183 
Andre hensættelser DF 20 14 54 68 80 
Pensionsforpligtelser DF 2 2 3 2 2 
HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT   181 239 265 305 274 
              
Finansielle gældsforpligtelser FF 473 441 163 125 14 
Langfristede gældsforpligtelser   473 441 163 125 14 
              
Kortfristet del af langfristet gæld FF 31 15 0 0 0 
Forudbetalinger fra kunder DF(rb) 307 489 926 82 106 
Finansielle forpligtelser FF 79 36 11 25 109 
Entreprisekontrakter DF(rb) 0 0 0 1.010 1.383 
Leverandører af varer og tjenesteydelser DF(rb) 404 520 808 889 1.030 
Selskabsskat DF 17 50 33 73 42 
Anden gæld DF 228 334 188 271 395 
Kortfristede gældsforpligtelser i alt   1.066 1.443 1.965 2.350 3.065 
              
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT   1.538 1.884 2.128 2.475 3.079 
              
PASSIVER I ALT   2.881 3.085 3.655 4.296 5.308 
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Bilag 5 fortsat 
 

Balance til analyseformål 
Mio. EUR Type 2004 2005 2006 2007 2008 
              
AKTIVER             

              

Driftsaktiver DA 2.684 2.950 3.199 3.532 5.025 

Finansielle aktiver FA 197 135 456 764 283 

Aktiver i alt AKT 2.881 3.085 3.655 4.296 5.308 
              
PASSIVER             

              

Egenkapital EK 1.162 962 1.262 1.516 1.955 

Driftsforpligtelser DF 1.137 1.631 2.219 2.630 3.230 

Finansielle forpligtelser FF 582 492 174 150 123 

              

Passiver i alt PAS 2.881 3.085 3.655 4.296 5.308 
       

 DF/DA 42,35% 55,30% 69,36% 74,46% 64,28% 

       

Balance til analyseformål 
Mio. EUR Type 2004 2005 2006 2007 2008 
              

Driftsaktiver  DA 2.684 2.950 3.199 3.532 5.025 

Driftsforpligtelser DF 1.137 1.631 2.219 2.630 3.230 

 - heraf 'rentebærende'  DF(rb) 710 1.009 1.733 1.981 2.519 

 - heraf ikke 'rentebærende' DF(irb) 427 623 485 649 711 

              

Nettodriftsaktiver DA-DF NDA 1.548 1.319 980 902 1.795 
              

Egenkapital  EK 1.162 962 1.262 1.516 1.955 
              

Finansielle forpligtelser  FF 582 492 174 150 123 

Finansielle aktiver  FA 197 135 456 764 283 

              
Netto finansielle 
forpligtelser NFF 386 357 -281 -614 -160 
Netto finansielle aktiver NFA     281 614 160 

              

EK = NDA - NFF EK 1.162 962 1.262 1.516 1.955 
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Egenkapital EK 1.162 962 1.262 1.516 1.955 
 
Bilag 5 fortsat 

Balance til analyseformål 
       

Mio. EUR   2004 2005 2006 2007 2008 
       
AKTIVER       
       
Immaterielle anlægsaktiver  465 477 478 507 644 
Materielle anlægsaktiver  469 466 490 638 1.030 
Kapitalandele i associerede virksomheder 3 3 0 1 1 
Udskudt skat  105 140 162 154 63 
Anlægsaktiver i alt   1.042 1.086 1.130 1.300 1.738 
       
Varebeholdninger i alt  826 698 881 1.107 1.612 
Tilgodehavender fra salg  499 621 711 660 938 
Salgsværdi af ordrer under udførelse  169 378 329 260 482 
Andre tilgodehavender  148 166 135 170 206 
Hensatte forpligtelser i alt  -181 -239 -265 -305 -274 
Leverandørgæld  -404 -520 -808 -889 -1.030 
Entreprisekontrakter  0 0 0 -1.010 -1.383 
Forudbetalinger fra kunder  -307 -489 -926 -82 -106 
Selskabsskat  -17 -50 -19 -38 7 
Anden gæld  -228 -334 -188 -271 -395 
Arbejdskapital, netto   506 232 -150 -398 57 
       

Investeret kapital   1.548 1.319 980 902 1.795 
       

Balance til analyseformål 
       

Mio. EUR   2004 2005 2006 2007 2008 
       
PASSIVER       
       
Egenkapital  1.162 962 1.262 1.516 1.955 
Udbytte  0 0 0 0 0 
Egenkapital i alt, moder   1.162 962 1.262 1.516 1.955 
Minoritetsinteresser  0 0 0 0 0 
Koncernkapital   1.162 962 1.262 1.516 1.955 
       
Langfristet gældsforpligtelser i alt  504 456 163 125 14 
Likvide beholdninger og værdipapirer -197 -135 -456 -764 -283 
Bankgæld  79 36 11 25 109 
Netto rentebærende gæld   386 357 -281 -614 -160 
       
Investeret kapital   1.548 1.319 981 902 1.795 
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BILAG 6a: NØGLETALSFORMLER  
 

RIDO = (ROIC - wacc) * NDA       

Afkastningsgraden,  ROIC = (DO/NDA) * 100   

wacc=(EK/(NDA))*ke+ NFF/(NDA)*r*(1-t) NFF + EK = NDA 

wacc = EK/(NDA)*ke-(NFA/(NDA)*kfa*(1-t))     

Overskudsgrad, OG = DO/omsætning * 100   

Aktivernes Omsætningshastighed, AOH = omsætning/NDA   

            

Residualindkomst (RI) = (Egenkapitalforrentningen - ke) * Egenkapitalen 

Egenkapitalforentning, ROE = TO/gns. EK   

E(rm)=rf + risikopræmie         

Ejers afkastkrav, ke = rf + β [E(rm) - rf]   

Finansiel gearing (NFF/EK)      

Nettofinansielle omkostninger i %, r         

effektiv rente på finansielle aktiver i %, kfa      
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BILAG 6b:  NØGLETAL HISTORISK 

    2004 2005 2006 2007 2008 

RIDO   -157 -286 14 105 227 

ROIC  -1,7% -11,8% 12,6% 29,7% 29,8% 

wacc   8,4% 8,1%     

        11,4% 18,6% 12,9% 

OG  -1,1% -4,7% 3,8% 5,8% 6,7% 

AOH   1,5 2,5 3,3 5,1 4,5 

ROIC = OG * AOH  -1,7% -11,8% 12,6% 29,7% 29,8% 

       

              

RI   -165 -267 12 125 233 

ROE  -4,7% -18,9% 10,5% 20,2% 25,1% 

Rf *   3,87% 3,30% 3,95% 4,48% 3,31% 

risikopræmie  4% 4% 4% 5% 6% 

β  1,40 1,40 1,40 1,50 1,65 

E(Rm) = rf + risikoræmie 7,9% 7,3% 8,0% 9,5% 9,3% 

ke  9,5% 8,9% 9,6% 12,0% 13,2% 

       

skat   30% 28% 28% 25% 25% 

FGEAR  0,33 0,35 0,16 neg. neg. 

r    7,3% 8,1% 7,7% 7,9% 8,9% 

kfa    4,07% 3,09% 21,74% 
 
* risikofrie rente  

kilde: 
Danmarks statistik
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BILAG 6b:  NØGLETAL til brug for værdiansættelsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2009 2010 2011 2012 2013 
RIDO   141 283 382 548 775 

ROIC  21,6% 23,7% 23,9% 26,1% 28,2% 

        

wacc   13,7% 11,5% 9,6% 9,6% 9,5% 

OG  7,2% 7,6% 7,9% 8,6% 9,4% 

AOH   3,0 3,1 3,0 3,0 3,0 

ROIC = OG * AOH  21,6% 23,7% 23,9% 26,1% 28,2% 

       

              

RI   216 360 516 764 1.085 

ROE  23,0% 23,7% 24,2% 26,9% 28,7% 

rf   3,78% 3,76% 3,86% 3,84% 3,71% 

risikopræmie  6% 5% 4% 4% 4% 

β  1,65 1,50 1,40 1,40 1,40 

E(Rm) = rf + risikoræmie 9,8% 8,8% 7,9% 7,8% 7,7% 

ke  13,7% 11,3% 9,5% 9,4% 9,3% 

       

skat   25% 25% 25% 25% 25% 

              

FGEAR  neg. neg. neg. neg. neg. 

r    9,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 

kfa  14,0% 12,0% 10,0% 10,0% 10,0% 
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BILAG 7: BUDGET FOR VESTAS 20092013 

RESULTATBUDGET 
       
       

Mio. EUR R2008 2009 2010 2011 2012 2013 
  15% 20% 20% 25% 25% 
Nettoomsætning 6.035 6.940 8.328 9.994 12.492 15616 
Produktionsomkostninger -4.767 -5.544 -6.603 -7.848 -9678 -11.933 
Bruttoresultat 1.268 1.396 1.726 2.146 2.814 3.682 
       
Forsknings- og udviklingsomkostninger -90 -118 -142 -170 -212 -265 
Distributions- og salgsomkostninger -180 -208 -250 -300 -375 -468 
Administrationsomkostninger -195 -208 -250 -300 -375 -468 
Andre driftsindtægter (netto) 0      
Indtjeningsbidrag (EBITDA) 803 862 1084 1376 1852 2480 
       
Goodwillafskrivniger 0      
Afskrivninger immaterielle anlægsaktiver -32 -44 -55 -76 -92 -110 
Afskrivninger materielle anlægsaktiver -103 -124 -155 -201 -261 -339 
Resultat af primær drift (EBIT) 668 694 874 1.099 1.499 2.030 
       
Skat af resultat af primær drift -192 -194 -245 -308 -420 -568 
Resultat af primær drift efter skat 
(NOPAT) 477 500 630 792 1.079 1.462 
       
Finansielle omkostninger(-)/indtægt(+) 46 -11 -15 -26 -28 -41 
Skat på finansielle omkostninger -12 3 4 7 8 12 
Nettofinansielle omkostninger 35 -8 -11 -19 -20 -30 
       
       
Koncernresultat 511 492 619 773 1.059 1.432 
       
       
Budgetforudsætninger       
       
       
Forsknings- og udviklingsomkostninger 1,5% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 
Distributions- og salgsomkostninger 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 
Administrationsomkostninger 3,2% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 
EBIT 11,1% 10,0% 10,5% 11,0% 12,0% 13,0% 
Effektiv skatteprocent  28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 
Nettofinansielle omk. I % 8,90% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 
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BILAG 7 fortsat 
BALANCEBUDGET 

       
       

Mio. EUR R2008 2009 2010 2011 2012 2013 
       
AKTIVER       
Immaterielle anlægsaktiver 644 741 923 1.269 1.532 1.837 
Materielle anlægsaktiver 1.030 1.236 1.545 2.009 2.611 3.394 
Kapitalandele i associerede virksomheder 1 0 0 0 0 0 
Udskudt skat 63 0 -150 -201 -261 -339 
Anlægsaktiver i alt 1.738 1.977 2.318 3.077 3.882 4.892 
       
Varebeholdninger i alt 1.612 2.082 2.082 2.498 3.123 3.904 
Tilgodehavender fra salg 938 1.499 1.499 1.799 2.249 2.811 
Salgsværdi af ordrer under udførelse 482 999 999 1.199 1.499 1.874 
Andre tilgodehavender 206 291 291 350 437 547 
Leverandørgæld -1.030 -958 -958 -1.149 -1.437 -1.796 
Entreprisekontrakter -1.383 -1.999 -1.999 -2.399 -2.998 -3.748 
Forudbetalinger fra kunder -106 -250 -250 -300 -375 -468 
Anden gæld -395 -833 -833 -999 -1.249 -1.562 
NWC 324 833 833 999 1.249 1.562 
       
       
Hensatte forpligtelser i alt -274 -370 -399 -516 -646 -796 
Selskabsskat 7 -121 -91 -250 -352 -478 
Arbejdskapital, netto 57 342 343 233 251 288 
       
       

Investeret kapital 1.795 2.319 2.661 3.310 4.133 5.180 
  29% 15% 24% 25% 25% 
       
       
PASSIVER       
  19% 24% 21% 25% 28% 
Egenkapital 1.955 2.329 2.888 3.505 4.382 5.592 
Udbytte   0 0       
Egenkapital i alt, moder 1.955 2.329 2.888 3.505 4.382 5.592 
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0 
Koncernkapital 1.955 2.329 2.888 3.505 4.382 5.592 
       
Netto rentebærende gæld -160 -10 -227 -195 -249 -412 
       
Investeret kapital 1.795 2.319 2.661 3.310 4.133 5.180 
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Bilag 7 forsat 
 
BUDGETFORUDSÆTNINGER TIL BALANCEN 
 
NWC 5,37% 12,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 
       
Varebeholdninger i alt 497,53% 250,00% 250,00% 250,00% 250,00% 250,00% 
Tilgodehavender fra salg 289,51% 180,00% 180,00% 180,00% 180,00% 180,00% 
Salgsværdiaf ordrer under 
udførelse 148,77% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 120,00% 
Andre tilgodehavender 63,58% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 

Leverandørgæld -317,90% 
-

115,00% 
-

115,00% 
-

115,00% 
-

115,00% 
-

115,00% 

Entreprisekontrakter -426,85% 
-

240,00% 
-

240,00% 
-

240,00% 
-

240,00% 
-

240,00% 
Forudbetalinger fra kunder -32,72% -30,00% -30,00% -30,00% -30,00% -30,00% 

Anden gæld -121,91% 
-

100,00% 
-

100,00% 
-

100,00% 
-

100,00% 
-

100,00% 
       
 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
       
       
Hensatte forpligtelser i alt  3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 
Hensatte forpligtelser i alt for 
foregående år  2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 
Afskrivninger immaterielle 
anlægsaktiver  6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 
Afskrivninger materielle 
anlægsaktiver  10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 
Investering i anlægsaktiver ud 
over afskrivninger 

(Vækst i 
omsætning) 20% 25% 30% 30% 30% 

       
 


