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1.0 Indledning  

Denne hovedopgave på HD-studiet har til formål at udarbejde en værdiansættelse af 

Vestas for at kunne vurdere, om Vestas-aktien er en attraktiv investering for en inve-

stor, dvs. om Vestas-aktien er prisfastsat korrekt.  

 

I en verden med øget fokus på global opvarmning har det været nødvendigt for ver-

dens lande at forsøge at etablere et samarbejde omkring miljøpolitik, herunder ved-

varende energi. Dette er forsøgt med Kyotoaftalen af 1997 samt senest på COP15-

mødet i december 2009 i København.  

 

Et af de emner, som er blevet diskuteret, er CO2-udledningens påvirkning af især den 

globale opvarmning. Udover ønsket om at formindske CO2 udledning skal der også 

tages hensyn til, at eksempelvis vand, som bruges i produktionen af energi i forbin-

delse med kul- og atomkraft, er en knap ressource, og verden er derfor nødsaget til 

at finde alternative energikilder som erstatning for de konventionelle.  

 

Vi har udvalgt Vestas som virksomhed, da Vestas med deres vindenergiprodukt net-

op giver et klart alternativ til CO2 udledningen og forbruget af fossile brændstoffer.  

 

Hvor det tidligere var forholdsvis nemt at få finansieret køb af vindmøller via investo-

rer (banker, venturekapital mv.), har finanskrisen det seneste1½ år gjort det vanske-

ligere at få finansieringen på plads, hvilket har givet færre ordrer til vindmølleprodu-

centerne.  

 

Ditlev Engel udmeldte i forbindelse fremlæggelsen af 2009, at Vestas trods krisen og 

svigtende ordretilgang fastholdt sin strategi om senest i år 2015 at have opnået en 

EBIT margin på 15 samt et revenue på 15 EURbn (Tripel 15)1.  

 

Vindenergi dækker på nuværende tidspunkt 1,3 % af verdens samlede elforbrug2. 

Vestas forventer, at andelen vil være steget til mindst 10 % i 20203.  

                                                
1
Vestas:http://www.vestas.com/files//Filer/DA/Investor/Company_announcements/2010/100  

2 
BTM Consult ”World Market Update 2008”.

 

3 
Vestas: http//www.vestas.com/da/om-vestas/strategi/vision.aspx
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Det kan være svært at vurdere, om dette mål kan nås. Dog har vindenergien haft sti-

gende politisk opbakning, hvilket øger sandsynligheden for opfyldelsen af dette mål.  

 

Kyoto-aftalen, der som nævnt blev indgået i 1997, har været et skridt på vejen, da 

det er en international traktat, hvis formål er at beskytte jordens klima.  

 

Kyoto-aftalen indeholder konkrete forpligtelser om at nedsætte udslip af drivhusgas-

ser, hvilket medfører, at de industrialiserede lande, der har skrevet under på denne 

aftale, skal reducere deres udslip af CO2 og 5 andre drivhusgasser til mindst 5 % i 

forhold til deres niveau i 1990. Dette skal ske i perioden 2008 – 2012. Kyoto-aftalen 

blev dog ikke underskrevet af lande som Kina, Indien og USA, da de fandt målene 

heri for bindende4.  

 

I december 2009 var Danmark vært ved klimatopmødet COP15 i København. Her 

var intentionen, at der med deltagelse af USA, Kina og Indien, skulle underskrives en 

efterfølger for Kyoto-protokollen, som skulle gælde efter 2012.  

 

Det lykkedes desværre ikke at opnå enighed omkring en ny aftale, og det er derfor 

stadig op til de enkelte lande udenfor Europa at fastlægge deres egne mål for vedva-

rende energi i fremtiden. FN's medlemslande anerkendte dog, at det var nødvendigt 

at begrænse CO2 udledningen, og lande som USA, Kina og Indien har ved hjælp af 

lovgivningen fastsat mål for mere vedvarende energi i fremtiden. 

 

Selvom det ikke lykkedes at opnå enighed ved COP15, har verden dog fået øjnene 

op for alternativer til fossile brændstoffer, nemlig vedvarende energi. Hvis der ikke 

bliver taget ansvar for at reducere CO2 udslippet, vil koncentrationen af drivhusgas-

ser i atmosfæren allerede i 2035 blive fordoblet i forhold til førindustriniveauet, hvilket 

vil give en global temperaturstigning på over 2°C5. (Denne forventning er medvirken-

de årsag til, at Vestas og deres konkurrenter inden for vindmøllebranchen anses for 

at være i et langsigtet marked, da vindmøllebranchen tilbyder de produkter, som ver-

den har brug for til at nedbringe CO2 udslippet. 

                                                
4 Vestas:http://www.vestas.com/da/moderne-energi/politiske-initiativer/markedsinformation/kyoto-protokollen 
5 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.hm-treasury.gov.uk/media/3/2/Summary_of_Conclusions.pdf) 
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Nedennævnte graf viser udviklingen de seneste 5 år i Vestas aktie i forhold til udvik-

lingen i C20-indekset:  

  Figur 1: Kursudvikling for Vestas og C20 

 

  Kilde: http://www.vestas.com/da/investor/vestas-aktien/kursudvikling.aspx 

 

Som det ses ud af ovennævnte graf har Vestas i de seneste 5 år været en mere vo-

latil aktie i forhold til de 20 mest handlede aktier på København Fondsbørs. En inve-

stering i Vestas kan derfor på kort sigt vise sig at være både en god, men også en 

dårlig investering, hvorimod det på lang sigt ifølge Vestas vil være en god forretning, 

da vindmølleindustrien er en branche i vækst. 

Vi vil i denne værdiansættelse vurdere, om Vestas vil være en god investering. Dette 

gøres ved at sammenholde værdien af Vestas i værdiansættelsen med markeds-

værdien af Vestas den 29. april 2010 

1.1  Problemformulering 

Den overordnede problemstilling, som ønskes besvaret, er: 

"Ud fra en strategisk og regnskabsmæssig analyse udarbejdes en 

værdiansættelse af Vestas. Værdiansættelsen skal konkludere, om 

det for en investor vil være attraktivt at investere i Vestas-aktien set i 

forhold til markedsværdien den 29. april 2010." 
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1.1.1 Problembehandling 

Strategisk analyse:  

 Vestas strategiske position. 

 Hvordan er Vestas konkurrencemæssige situation? 

 På hvilke områder bliver Vestas påvirket af omverden? 

 Hvilke ressourcer og kompetencer skaber værdi for Vestas? 

Regnskabsanalyse: 

 Vestas regnskabsmæssige udvikling i perioden 2005-2009. 

Værdiansættelse: 

 Hvad er aktiekursen i værdiansættelsen af Vestas? 

 Er aktien overvurderet? 

For at give en ”fair value” vurdering af Vestas mener vi, at hvert af de ovenstående 

spørgsmål er vigtige og internt afhængige af hinanden, hvorfor vi ikke har valgt at 

prioritere besvarelsen af nogle spørgsmål frem for andre. 
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1.2 Model- og metodevalg  

Vi har valgt at opbygge og strukturere vores opgave i henhold til nedenstående figur. 

                                           Figur 2: Metode 

 

   

 

  

 
 

   

 

   

 

 

   

  

  

 

 

 

     
     
      

 
 

  

  

     
     
  

 

  
     
    

 

   

 

 
     
    

 

 

 

 
  
 

 

 

 
 

  

 

 
   

 

 

     
     Kilde: Egen tilvirkning fra Jens O. Elling og Ole Sørensens, "Regn-

skabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang", 2. udgave 

For at give et indblik i hvilken type virksomhed Vestas er, vil vi starte med en præ-

sentation af Vestas. Dette gøres for at illustrere, hvordan Vestas er blevet til den 

virksomhed, den er idag, hvordan Vestas organisatorisk er opbygget og for at give et 

billede af, hvilke produkter de tilbyder, og hvilke markeder de p.t. er aktive på. 

I forbindelse med en værdiansættelse af en virksomhed er det vigtig at have en for-

ståelse for virksomhedens hidtidige værdiskabende evne og de værdidrivere, den 

bygger på.  



Ronni Jansen                        Copenhagen Business School             Hanne Sølling-Jørgensen 

Side 6 af 92 

 

Dette betyder, at der ud over at fokusere på de finansielle resultater også skal kigges 

på både de forretningsmæssige- og økonomiske aktiviteter, der ligger bag. 

Den økonomiske udvikling viser, hvordan virksomheden rent finansielt hænger sam-

men, og den ikke-økonomiske udvikling fastslår hvilke ikke-finansielle faktorer, der 

kan påvirke virksomheden. Dette gøres via en strategisk analyse, der kan finde frem 

til de faktorer, der øver indflydelse på en virksomheds værdiskabelse.  

Analysen vil blive delt op i tre niveauer nemlig på samfundsniveau (omverden), på 

brancheniveau og på internt niveau. 

Analyse på samfundsniveau 

Vestas værdiskabelse er meget afhængig af påvirkninger fra omverden, og vi vil der-

for i denne analyse benytte os af PEST-modellen, som netop kortlægger trends in-

den for politiske, økonomiske, sociale og teknologiske faktorer, som kan have væ-

sentlig indflydelse på Vestas. Den bidrager hermed til at fremhæve væsentlige mu-

ligheder og trusler i omverden, som kan være med til at påvirke Vestas forretnings-

mæssige risici, da driften af virksomheden er meget afhængig af udefra kommende 

begivenheder. 

 

Det politiske system og herunder lovgivningen på de forskellige markeder har stor 

indflydelse på Vestas værdiskabelse, idet en opbakning fra det politiske system, her-

under tilskudsordninger til vedvarende energi vil stimulere Vestas og resten af vind-

møllebranchens salg af vindmøller.  

 

Udviklingen i økonomien spiller ligeledes en stor rolle for Vestas afsætning, hvilket 

især har kunnet mærkes det seneste 1½ år, hvor det har været utroligt svært for 

kunder at opnå finansiering til køb af vindmøller. Derudover er Vestas og den øvrige 

vindmøllebranche også påvirket af udviklingen på olieprisen, råvareprisen mv., som 

er medvirkende faktorer for, om der skal investeres i vindenergi eller ej. 

 

De sociale og kulturelle forhold har i de seneste år fokuseret meget på den globale 

opvarmning, som er meget tæt knyttet sammen med miljøfaktoren under teknik og 

miljø. Vi har derfor valgt at analysere påvirkningerne fra de sociale og kulturelle for-

hold sammen med analysen af miljøforholdet. 
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Med hensyn til teknologi og miljø er det essentielt for Vestas, at de formår at følge 

den teknologiske udvikling, som sker inden for vindmøllebranchen, eftersom både 

MW, driftssikkerhed og omkostningsniveau er betydende faktorer for en kundes valg 

af virksomhed. Miljøbevidsthed er som nævnt beskrevet under de sociale og kulturel-

le forhold. 

 

Brancheanalyse 

Til brug for udarbejdelse af en brancheanalyse vil vi anvende Porters Five Forces, 

som er en model til at analysere en virksomheds konkurrencekraft samt vurdere hvil-

ke af de fem kræfter, som kan påvirke en virksomheds konkurrenceevne mest i ne-

gativ grad. De fem kræfter er konkurrenceintensiteten, adgangsbarrierer, leverandø-

rernes forhandlingsstyrke, konkurrencen fra substituerende produkter samt kunder-

nes forhandlingsstyrke.  

 

Ved at kortlægge de fem kræfter vil virksomheden få mulighed for selv at påvirke en 

eller flere af disse kræfter og således ændre på vilkårene. Modellen vil derfor kunne 

bruges til en afdækning af, hvor Vestas står i dag, og som indikation for, hvad der 

skaber værdi hos Vestas i forhold til konkurrenterne. 

 

Intern analyse  

Vi vil foretage denne analyse for at identificere Vestas kernekompetencer samt mest 

centrale ressourcer. Dette gøres med en værdikædeanalyse, som vil afdække, på 

hvilke områder Vestas råder over kompetencer, og derved skaber en konkurrence-

mæssig fordel i forhold til de andre konkurrenter i branchen. 

 

Resultatet af omverdensanalysen, brancheanalysen samt den interne analyse vil bli-

ve sammenfattet i en SWOT analyse, som giver et overblik over Vestas strategiske 

situation på vindmøllemarkedet. Analysen vil tegne et øjebliksbillede af Vestas, og af 

hvordan Vestas klarer sig i konkurrence med andre vindmøllevirksomheder. 

De analyserede value-drivere fra SWOT analysen vil danne udgangspunkt for bud-

gettet. 
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Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen udarbejdes for at vise, hvordan Vestas økonomi, dvs. værdiska-

bende evne, har udviklet sig gennem årene 2005 til 2009. Da den værdiskabende 

evne kommer fra enten driftsaktiviteten eller finansieringsaktiviteten, og dette ikke 

umiddelbart fremgår af de officielle regnskabsopgørelser, er det nødvendigt at re-

klassificere posterne i årsrapporterne for at få netop denne opdeling. 

 

Driftsaktiviteten omhandler virksomhedens primære værdiskabende aktivitet, mens 

finansieringsaktiviteten fremskaffer gæld og/eller egenkapital til finansiering af kapi-

talbehovet til driftsaktiviteten og anbringer midlertidig overskydende likviditet i dertil 

hørende finansielle aktiver. 

 

Førend vi påbegynder den videre regnskabsanalyse, vil vi derfor reklassificere egen-

kapitalen, balancen og resultatopgørelsen. 

 

For at kunne analysere udviklingen i Vestas vil vi i regnskabsanalysen lave en renta-

bilitetsanalyse. Rentabilitetsanalysen foretages for at nå frem til værdien af egenkapi-

talforrentningen ROE samt de underliggende finansielle værdidrivere. ROE viser for-

rentningen fra en ejers synsvinkel og er derfor et vigtigt nøgletal i regnskabsanaly-

sen.  

 

Derudover vil vi foretage en vækstanalyse, da rentabilitetsanalysen kun viser niveau-

et for de nuværende drivere bag ROE. Vækstanalysen viser, hvordan ROE og de 

øvrige nøgletal har ændret sig over tid. 

 

Budgetforudsætninger 

Budgetforudsætningerne vil blive udarbejdet med baggrund i de konstaterede value 

drivere i den strategiske analyse samt udviklingen i regnskabsanalysen. Derefter vil 

de fremtidige forventninger med hensyn til salgsvæksten, overskudsgraden, investe-

ring i nettodriftsaktiver, de vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger mv. blive esti-

meret. 
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Budget 

Budgettet vil frem til terminalperioden tage udgangspunkt i budgetforudsætningerne, 

hvorefter det forventes, at væksten er tilbage på et mere naturligt niveau. Budgettet 

vil bestå af samlede opgørelser for resultatopgørelse og balance. 

Det første år i budgettet tager udgangspunkt i Vestas' egne forventninger for 2010. 

 

Værdiansættelse 

Til værdiansættelse af en virksomhed findes mange forskellige modeller, som på 

hver sin måde kommer frem til den estimerede værdi af egenkapitalen. Fælles for 

dem alle er, at de benytter sig af en række ubekendte, der gør, at der vil være en vis 

usikkerhed i beregningerne.  

 

De mest gængse er residualindkomstmodellen, den multiple analyse og DCF-

modellen (discounted cash flow). DCF-modellen estimerer markedsværdien af egen-

kapitalen på basis af de frie cash flows, som virksomheden forventes at generere i 

fremtiden. 

Vi har valgt DCF-modellen ud fra den betragtning, at der i denne kan indarbejdes 

flere detaljer, hvilket forudsætter et dybdegående kendskab til virksomheden. Ifølge 

modellen opgøres virksomhedens værdi som en likviditetsmæssig nutidsbetragtning 

af de fremtidige cash flows. Modellen udmærker sig blandt andet ved, at investors 

afkastkrav indgår, hvilket gør den dynamisk. Omvendt har modellen den svaghed, at 

pålideligheden afhænger af nøjagtigheden i det budgetterede cash-flow og forudsæt-

ningerne for opgørelse af kapitalomkostningerne (WACC). Der vil i forbindelse med 

anvendelsen af modellen være en introduktion af modellen.  

1.3 Afgrænsning 

Værdiansættelsen vil tage udgangspunkt i de faglige værktøjer, der er relevante for 

opgaven med hensyntagen til de givne rammer for opgaven. 

Vestas teoretiske værdi beregnes ud fra en "stand alone" værdiansættelse, og der er 

derved ikke inddraget en porteføljemæssig betragtning i værdiansættelsen. 
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Formålet med denne opgave er at lave en "seriøs" værdiansættelse, der skal give en 

"fair value" indikation af Vestas' børskurs. Vi vil derfor ikke tage betragtninger om 

kortsigtede fortjenester/tab med i værdiansættelsen. 

Der er kun anvendt offentligt tilgængeligt materiale i opgaven, hvilket dog ikke vil på-

virke opgavens struktur og konklusioner, da en investor vil have præcis samme ind-

gangsvinkel.  

Vestas website og årsrapporter er de vigtigste informationskilder til denne opgave. 

Der vil selvfølgelig være en risiko for, at materialet ikke er objektivt, men som tidligere 

nævnt vil dette materiale også være tilsvarende det, som en investor vil vurdere ud 

fra. 

Vi har også inddraget BTM Consults analyse for 2008 som kilde vedrørende vindmøl-

lebranchens generelle udvikling, da de nyder stor tillid fra vindmøllebranchen. 

Formålet med denne hovedopgave er at lave en værdiansættelse af Vestas for at 

kunne vurdere om kursværdien pr. 29. april 2010 er over- eller undervurderet. Vær-

diansættelsen har vi beregnet med det primære udgangspunkt i DCF-modellen. Vi 

har dermed afgrænset os fra at inddrage andre værdiansættelsesmodeller såsom 

residualmodellen og den multiple analyse grundet det bundne sideantal, selv om det 

kunne være relevant at holde den op imod de andre modeller. 

Afgrænsningen er sket på den baggrund, at værdiansættelsesmodellerne teoretisk 

set giver den samme værdi af Vestas, og det er ikke denne opgaves formål at teste 

de forskellige fremgangsmåder ved modellerne. Vi har derfor anvendt de modeller, 

som vi har fundet mest anvendelige til belysning af problemstillingen, men er klar 

over at vores valg af modeller vil påvirke de resultater, som vil fremkomme i opga-

ven. 

Vi har valgt at tage udgangspunkt i skæringsdatoen den 29. april 2010. Vestas har 

offentliggjort sin kvartalsrapport for 1. kvartal 2010. Oplysninger efter denne dato, vil 

ikke indgå i værdiansættelsen. 
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1.4 Målgruppe 

Den primære målgruppe i denne hovedopgave er investorer i Vestas. Opgaven er 

derfor skrevet ud fra en investors synsvinkel, hvilket betyder, at alle informationer, 

der er indsamlet til denne opgave, er offentligt tilgængelige informationer, som alle 

har mulighed for at være i besiddelse af ved en eventuel investering i Vestas. 

 

Den sekundære målgruppe i denne hovedopgave er vejleder og eksaminator samt 

studerende på HD-R studiet. Teorien i denne opgave vil derfor tage udgangspunkt i 

de teoretiske modeller i HD-R pensum. 

 

1.5 Kildekritik 

Vi har under udarbejdelsen af hovedopgaven anvendt et varieret udbud af offentligt 

tilgængelig information med det formål, at vores behandling af de enkelte problemstil-

linger skal være så objektiv som muligt.  

Vi er klar over, at eksempelvis informationen fra Vestas egen hjemmeside kan være 

skrevet med henblik på at fremme salget eller til brug i markedsføringsøjemed, hvor-

for vi forholder os kritisk til de givne oplysninger. Vestas' regnskabsdata betragter vi 

derimod som troværdige og meget velegnede til analyseformål. 

Til opgavens værdiansættelse er der gjort brug af diverse litterære kilder. 
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2.0 Præsentation af Vestas 

2.1 Historien bag Vestas 

Vindmøllebranchen i Danmark har fra starten været begunstiget med et stærkt folke-

ligt engagement samt et stort fokus fra offentlig side under flere regeringer med især 

Svend Auken som forgangsmand. Takket være offentlig støtte i branchens ungdom 

har vindmøllebranchen vokset sig stor. Vestas er en af de virksomheder, som har 

nydt godt af denne satsning.  

Vestas er en dansk baseret vindmølleproducent med salg og produktion til og i hele 

verden. 

Vestas startede i 1898 som smedjevirksomhed og bredte sig gennem årene fra tradi-

tionelle smedjeprodukter som stålvinduer over til bl.a. husholdningsmaskiner, land-

brugsmaskiner samt kraner 

I begyndelsen af halvfjerdserne fik Danmark sin første energikrise; fyringsolien blev 

rasende dyr og elværker og politikere ønskede atomkraften indført hurtigst muligt. 

Vestas så mulighederne i alternativ energi i form af vindmøller. Den første mølle med 

en kapacitet på 30kKW blev solgt i 1979. Takket være gunstige skatteforhold i USA 

fra begyndelsen af 1980'erne, som gjorde det attraktivt for virksomheder i USA at 

investere i vindmøller, voksede Vestas kraftigt.  

I midten af firserne gik stort set alle danske vindmølleproducenter konkurs, fordi de 

gunstige støtteordninger for opstilling af vindmøller i Californien blev ændret. Det var 

eksporten til Californien, der havde været en vigtig årsag til eksplosionen i dansk 

vindmølleindustris omsætning inden for få år. Vestas gik i betalingsstandsning, men 

formåede at frasælge store dele af koncernen, så kerneforretningen fremover var 

vindenergi. 

Efter nogle hårde år, hvor branchen har konsolideret sig, er der nu ganske få store 

producenter af vindmøller og underleverandører til industrien tilbage i Danmark. 

Kendetegnet for dansk vindmølleindustri er, at de på verdensmarkedet har formået at 

være med i front inden for udvikling og produktion af vindmøller. 
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2.2 Ejerforhold 

Vestas er et aktieselskab, som pr. 31. december 2009 havde 119.672 navnenoterede 

aktionærer, som tilsammen repræsenterede 177.286.826 aktier, svarende til ca. 87 

pct. af Vestas’ aktiekapital. Ca. 56 pct. af Vestas’ navnenoterede kapital var ultimo 

december 2009 ejet af selskabets 50 største aktionærer, inklusive depotbanker.  På 

baggrund af tilgængelige informationer pr. 31. december 2009 skønnes omkring 68 

pct. af hele Vestas’ aktiekapital inkl. de ikke navnenoterede aktier at være ejet af ak-

tionærer i udlandet6. 

I 2009 var Vestas den mest handlede aktie på NASDAQ OMX Copenhagen med en 

omsætning på EUR 21 mia. Vestas er derudover blandt de fem mest handlede aktier  

i OMX Nordic 40-indekset7. 

2.3 Vestas nu 

I 2005 fratræder Vestas' daværende administrerende direktør, som den 1. maj 2005 

bliver afløst af Ditlev Engel. Den 26. maj 2005 offentliggør Ditlev Engel strategien for 

Vestas frem til 2008. 

Strategien har navnet "The Will to Winn" og indeholder følgende tre prioriterede ho-

vedmål frem til udgangen af 2008: 

 

1. En indtjening før EBIT på minimum 10% 

2. En nettoarbejdskapital på max 20-25% af omsætningen og 

3. En verdensmarkedsandel på mindst 35% 

 

Denne strategi skal vise, at lønsomheden er det vigtigste for Vestas i modsætning til 

før, hvor fokus har været på markedsandelen. 

Strategien er blevet ændret et par gange til nu at have disse tre prioriterede hoved-

mål frem til udgangen af 2015 (Triple 15): 

 

1. EBIT-margin 

2. Nettoarbejdskapital  

3. Omsætning 

                                                
6 

Vestas årsrapport 2009, side 26 - egen udregning 
7 Vestas: http://www.vestas.com/da/investor/vestas-aktien.aspx 
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Nu skal EBIT-margin være på 15%, mens omsætningen skal ligge på EUR 15 mia. 

Det er værd at bemærke, at Vestas i forhold til den tidligere strategi ikke længere har 

markedsandel med som en overordnet målsætning.  Derudover kommer omsætnin-

gen først ind som tredje prioritet, mens der er størst fokus på EBIT-margien. Vestas 

går dermed efter den lønsomme vækst og ikke blot markedsandele for at være størst 

på markedet8. 

                       

 
                       Tabel 1: Hovedtal Vestas 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

EBIT-margien -3,24% 5,19% 9,11% 11,07% 12,90% 

Nettoarbejdskapital 14 3 -1 5 19 

Omsætning EUR 3.582 3.854 4.861 6.035 6.636 

                   Kilde: Vestas årsregnskab 2006 og 2009 - selskabsmeddelelser 

Som det ses ud af tallene, har Vestas formået at følge sin strategi, om end der er et 

stykke vej op til Triple 15. 

2.4 Forretningsområder 

Vestas er verdens største vindmølleproducent med kerneområder inden for udvikling, 

fremstilling, salg, markedsføring samt vedligeholdelse af vindkraftsystemer, der ud-

nytter vindens energi til at producere elektricitet. 

Vestas har gennem årene opbygget et globalt salgs- og servicenetværk, som sikrer, 

at Vestas bevarer det tætte samarbejde med mølleejerne, også efter møllen er leve-

ret.  

Kvalitet og omtanke er centrale begreber hos Vestas, og det gælder alle aspekter i 

værdikæden lige fra leverandører til service og vedligeholdelse. Vestas er kendeteg-

net ved en høj vertikal integration, og de producerer de fleste specialiserede dele 

selv. Dette gør dem mere uafhængige af leverandører og øger deres eget know-how. 

Samtidig er det også en del af Vestas strategi at producere deres produkter så tæt 

på markedet som muligt og derved mindske risikoen for udsving i valutaer. 

                                                
8
 Vestas årsregnskab 2009, side 15 
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2.5 Selskabsstruktur 

Moderselskabet Vestas Wind Systems A/S har hovedsæde i Randers i Jylland. Ve-

stas har 15 datterselskaber, som varetager delproduktion og salg fordelt over hele 

verden: 

                                       
                                        Figur 3: Selskabsstruktur 

Vestas Wind Systems A/S 

Vestas Americas Corporate functions 

Vestas Asia Pacific Vestas People&Culture 

Vestas Central Europe Vestas Technology RD 

Vestas China Vestas Blades 

Vestas Mediterranean Vestas Control Systems 

Vestas Northern Europe Vestas Nacelles 

Vestas Offshore Vestas Spare Parts 
 

Kilde:http://vestas.com/da/om-
vestas/selskabsstruktur.aspx - egen tilvirkning 

 

Ideen med de 15 datterselskaber er, at der til hver forretningsenhed skal være en 

direkte direktør, som kan træffe de nødvendige beslutninger hurtigt. 

Vestas bestyrelse og direktion betragter selskabsledelse som "det system, der an-

vendes til at lede og kontrollere en virksomhed". De arbejder ud fra denne definition, 

hvilket i princippet betyder, at de tager hensyn til gældende lovgivning, praksis og 

anbefaling i forbindelse med ledelsen af virksomheden. 

Det er utroligt vigtigt for Vestas, at der er fokus på at bruge grøn energi til at bevare 

naturen og jordens ressourcer. Dette gælder også i fremtiden, hvor det er nødven-

digt, at det er muligt at hente kapital på de nationale og internationale markeder. Det-

te kan kun lade sig gøre, hvis investorerne har tillid til Vestas. 
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2.6 Markeder 

Vestas ligger i spidsen over de største vindmølleproducenter på hvert af de 10 stør-

ste markeder i verden på nær Kina og Portugal9. Dette i kraft af Vestas tidlige tilste-

deværelse på markedet samt deres fokus på at udvikle produktionsfaciliteter på de 

forskellige markeder, hvilket er en væsentlig forudsætning for at kunne trænge ind på 

markeder, hvor der er en vis grad af protektionisme. 

Figur 4: Top 10 total installeret kapacitet, mål i MW 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af International Wind Energy Development, World Market 

Update 2008, BTM Consult ApS 2009, s.19 samt Vestas årsrapport 2008 

  

                                                
9
 International Wind Energy Development, World Market Update 2008, BTM Consult ApS 2009, s.29 

USA Tyskland Spanien Kina Indien Italien Frankrig England Danmark Portugal

Total MW 25.237 23.933 16.453 12.121 9.655 3.731 3.671 3.263 3.159 2.829

Vestas MW 6.273 6.842 2.646 1.523 2.096 1.818 736 1.082 2.431 535

Vestas andel i % 24,86% 28,59% 16,08% 12,56% 21,70% 48,72% 20,05% 33,17% 76,95% 18,89%
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3.0 Strategisk analyse 

For at kunne estimere en realistisk prognose af forventningerne til fremtiden er det 

nødvendigt at analysere de baggrundsfaktorer, som har størst indflydelse på de fi-

nansielle værdidrivere. De bagvedliggende faktorer kaldes de ikke-finansielle værdi-

drivere og kan grupperes i: Omverdensfaktorer på samfundsniveau, på brancheni-

veau, interne faktorer, der er knyttet til ressourcer og kompetencer samt kon-

kurrence- og vækststrategier. 

Den strategiske analyses formål er derfor at samle viden om Vestas og den omver-

den, som Vestas befinder sig i.  

3.1 Analyse af omverdenen (PEST) 

For at analysere hvilken makroverden Vestas befinder sig i, vil vi anvende PEST-

analysen. PEST-analysen bruges til at beskrive en virksomheds eksterne forhold og 

kan fremhæve muligheder og trusler i disse forhold. Dette er faktorer, som Vestas 

kun i ringe grad kan påvirke. Det er derfor vigtigt at finde de faktorer, der netop er 

relevante og kan have betydning for Vestas. De faktorer, som er gældende for alle 

virksomheder, vil ikke blive behandlet så dybdegående som de faktorer, der især be-

rører Vestas og vindmøllebranchen. Nedenstående viser, hvilke faktorer vi har valgt 

at inddrage i analysen: 

                        Figur 5: PEST-analysen 

Politik og lovgivning Skattepolitik, politisk velvilje, handelshindringer 

Økonomiske forhold 
Finanskrisen, renteudvikling, valutakurser, råvarepri-
ser, finansieringsmuligheder (banker), 

Sociokulturelle for-
hold 

Livsstilsændringer, miljø, CSR 

Teknologi og miljø 
Teknologisk udvikling, miljøbevidsthed/belastning, 
produkt-innovation 

Kilde: Egen tilvirkning af med baggrund i "Regnskabsanalyse og værdiansættel-
se - en praktisk tilgang" af Jens O.Elling & Ole Sørensen, 2. udgave 



Ronni Jansen                        Copenhagen Business School             Hanne Sølling-Jørgensen 

Side 18 af 92 

 

3.1.1 Politik og lovgivning  

Der er især tre markeder i verden, som har stor betydning for Vestas, nemlig Europa, 

USA og Kina, som i 2009 udgjorde 86% af total mængde leveret MW10. Vi har derfor 

valgt at fokusere på den politiske udvikling på disse tre markeder. 

 Figur 6: Geografisk omsætningsfordeling for Vestas 

 

 Kilde: Vestas årsregnskab 2009 – egen tilvirkning 

Det politiske miljø har stor indflydelse på vindmølleindustrien og dermed Vestas, idet 

der typisk fra politisk hold i mange lande gives subsidier på forskellige ordninger. I 

USA er det eksempelvis den yderst vigtige skattefradragsordning, Production Tax 

Credit (PTC), der giver et skattefradrag på USD 2,1 cent pr. KWH.  

PTC-ordningen er en skatteordning, hvor købere af vindmøller får en rabat, hvilket 

gør vindenergi mere konkurrencedygtig i forhold til fossile brændstoffer. Ordningen er 

blevet forlænget ad flere omgange, senest i februar 2009 med udløb ultimo 2012.  

Denne ordning har været en medvirkende faktor til den kraftige efterspørgsel efter 

vindmøller, og en ændring i de politiske initiativer vil derfor kunne påvirke efter-

spørgslen efter vindmøller kraftigt. 

Dette skete eksempelvis i starten af 2004, hvor ordningen skulle være forlænget, 

men dette blev udsat til oktober 2004. Konsekvensen af dette var, at det amerikan-

ske marked blev reduceret til 25% af niveauet i 2003. Dette vil også kunne ses ud af 

regnskabsanalysen. 

                                                
10

  Vestas årsrapport 2009, side 26 - egen udregning 
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Afhængigheden er dog blevet lidt mindre efter, at en række stater i USA har indført 

Renewable Portfolio Standard (RPS)11. RPS angiver hvor stor en andel af elforsy-

ningsselskabernes forbrug, der skal stamme fra vedvarende energi fremover. I Colo-

rado skal eksempelvis 30% af deres elektricitet komme fra vedvarende energikilder 

inden 202012.  

For at tiltrække vindmølleproducenterne har Colorado som yderligere incitament gi-

vet eksempelvis Vestas 275 mio.kr. i støtte mod at etablere sig i staten. Derudover 

skal Vestas kun betale 4,63% i skat, og staten giver derudover støtte til uddannelse  

af de 800 personer, som skal arbejde for Vestas13.  

I Danmark har der gennem mange år været fokus på miljøpolitik. I dag er stort set 

alle danske politikere enige om, at det er nødvendigt at have stor fokus på dette om-

råde. På europæisk plan er der indgået en aftale om, at 20% af energien i år 2020 

skal komme fra vedvarende energi14. Dette har en stor betydning for Vestas og andre 

vindmølleproducenter, idet et øget fokus på alternativ energi alt andet lige bør give 

øget efterspørgsel efter vindmøller. 

I de seneste år har Kina søsat en række ambitiøse klima-relaterede mål for at brem-

se klimaforandringerne. En af metoderne er at bruge vindmøller. Den kinesiske rege-

ring har sat et mål om, at 15% af landets totale energiforbrug i 2020 skal dækkes af 

alternativ energi15. Kina har tidligere haft en betingelse om, at 70% af en mølles vær-

di skulle være produceret lokalt16.  

Denne form for protektionisme har den kinesiske regering dog valgt at droppe, hvilket 

dog ikke får den store betydning for Vestas, idet de allerede har lokalproduktion i 

landet. 

På globalt politisk hold har man forsøgt at fastlægge nogle retningslinier inden for 

miljøområdet.  

                                                
11

 http://www.awea.org/policy/rpsbrief.html 
12

 borsen.dk/investor/nyhed/179376/newsfeeds:rss/ 
13

 Børsen, tirsdag den 23. marts 2010: Politisk medvind til Vestas i USA 
14

 http://ec.europa.eu/environment/climat/future_action.htm 
15

 http://www.information.dk/146232 
16

 http://kina-asiennoeglen.blogspot.com/2010/01/vind-kina-dropper-protektionisme-regel.html 
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I 1992 på Rio-konference underskrev 154 lande en konvention på en banebrydende 

miljøkonference. Denne konvention udmøntede sig i 1997 i Kyoto-aftalen, som også 

kaldes COP317.  

Lande som USA, Kina og Indien tiltrådte ikke den nye aftale, da de fandt aftalen for 

bindende. Deltagerlandene forpligtede sig til at reducere deres CO2.  

Kyoto-aftalen ophører i 2012, og det var meningen, at der skulle have været vedtaget 

en ny bindende aftale i december 2009 ved COP15 i København. Dette lykkedes 

som bekendt desværre ikke. Dette skaber en usikkerhed omkring investeringer i ny 

teknologi i vedvarende energi, idet en hensigtserklæring både globalt og lokalt om-

kring øget reduktion af CO2 vil kunne mindske denne usikkerhed. 

Meget tyder dog på, at det politiske fokus på miljøet ikke bliver mindre, hvilket klart er 

til fordel for producenterne af udstyr til udnyttelse af vedvarende energi, herunder i 

særdeleshed Vestas. 

3.1.2 Økonomiske forhold  

Det er fortsat usikkert, hvilken indflydelse den økonomiske krise, som endnu ikke er 

ovre, vil influere på udviklingen af vindenergimarkedet.  

Konsekvensen af den økonomiske krise har indtil nu resulteret i adskillige bankkon-

kurser verden over. De berørte banker havde haft for mange risikable udlån.  

Det har også påvirket vindmølleindustrien, idet finansieringen for mange kunder in-

denfor vindmølleindustrien er blevet for dyr, således at mange ikke er i stand til at 

rejse kapital til planlagte projekter.  

Dette har Vestas kunne se på ordreindgangen i 2009, som blev på 3.072 MW mod 

6.019 MW i 2008. Forventningerne til 2010 er blevet nedjusteret, da ordreindgangen 

ventes at ligge sent på året.  En anden udfordring for Vestas er, at to af Vestas kon-

kurrenter, GE og Siemens, kan tilbyde deres kunder medfinansiering gennem egne 

finansieringsinstitutter. Denne mulighed har Vestas ikke18.  

                                                
17 Kommer fra det engelske udtryk for denne første partskonference "Conference of the Parties" - hvert nyt møde får det næste 

    tal i rækken. 
18

 børsen fredag den 11. december 2009 - Vestas slået på giganters egenfinansiering 
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Dette kan få ellers trofaste Vestas-kunder til at vælge en anden leverandør, som er i 

stand til netop at tilbyde medfinansiering. 

Netop Siemens og GE har en væsentlig større finansiel styrke til at klare en krise 

frem for Vestas. På Forbes' liste over de 2.000 største selskaber i verden er GE så-

ledes nr. 1, Siemens nr. 35, mens Vestas er nr. 70019.  

Vestas har derudover ikke samme diversifikation som konglomerater som Siemens 

og GE, der har mulighed for at sprede deres risici på forskellige aktiviteter. 

Vestas har i marts 2010 valgt at udstede Eurobonds for 600 mio Euro. Dette er ifølge 

Vestas et led i deres bestræbelser på at optimere og diversificere dets finansierings-

grundlag samt styrke dets kapitalberedskab20. Vestas har i deres forventninger til 

2010 meddelt, at hovedparten af vindmølleordrerne vil komme sent på året, hvilket 

kan dræne likviditetsreserverne. Udstedelsen af Eurobonds er en billig finansierings-

kilde i disse tider, hvor det kan være vanskeligt at opnå finansiering, og samtidig viste 

det, at Vestas kreditværdighed er høj. 

En stigning i efterspørgslen på kul verden over øger kulkraftværkernes udgifter be-

tragteligt, og dette medfører stigende elpriser. Kombinationen af høje elpriser og 

statstilskud gør, at vindmøller bliver mere konkurrencedygtige overfor kulkraft21. 

En anden økonomisk faktor, som har stor betydning for Vestas' værdiskabelse, er 

udviklingen i prisen på olie. Hvis prisen på olie er høj, vil kunderne have et større in-

citament til at efterspørge el fra vindenergi. Olieprisen var stigende, indtil den finan-

sielle krise brød ud i efteråret 2008, hvilket betød et fald fra 145 dollar per tønde til 

cirka 40 doller per tønde ved årsskiftet 08/09. Prisen er siden fordoblet, således at 

olien i januar 2010 koster 80 dollar pr. tønde22. Dette bør alt andet lige på kort sigt 

påvirke salget/opstillingen af vindmøller.  

På lang sigt har f.eks. USA's præsident Barack Obama udtalt, at USA er for afhæn-

gig af olieimporten, og derfor ønsker en langsigtet strategi for vedvarende energi og 

energibesparelser.  

                                                
19

 http://www.forbes.com/lists/2009/18/global-09_The-Global-2000_Rank.html 
20 http://www.vestas.com/files//Filer/DA/Investor/Company_announcements/2010/100315-CA_DK_07.pdf 
21

 http://ing.dk/artikel/89790-historisk-hoej-elpris-giver-medvind-til-vindkraft 
22

 http://www.nationalbanken.dk/DNDK/Publikationer.nsf/1d4e7fa19f689c96c12570d6004dfd59/9d7314a829872058c12576e700 

   4e973 b/$FILE/kap06.htm 
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USA’s befolkning på 4% forbruger 25% af den globale olieproduktion, så et skift mod 

vedvarende energi på dette marked vil kunne øge salget af vindmøller i USA23. 

En tredje afgørende økonomisk faktor, der har en stor indflydelse på vindmøllebran-

chen og en international virksomhed som Vestas, er udviklingen i valutakurserne. 

Hovedparten af vindmølleproducenterne har basis i Europa med produktionsomkost-

ninger afholdt i Euro eller anden lokal valuta. Omsætningen på eksempelvis det ame-

rikanske marked er i USD, og ved en svækkelse af dollaren forværres de europæiske 

virksomheders konkurrenceevne over for de amerikanske producenter.  

Dette forhold gør sig også gældende for flere af de asiatiske markeder, hvor de loka-

le valutaer er bundet til den amerikanske dollar. For at imødegå denne usikkerhed 

har Vestas afdækket sin valutakursrisiko gennem valutaterminsforretninger24.  

Finansieringsmulighederne påvirker som tidligere nævnt i høj grad afsætningen af 

vindmøller. Udviklingen i renten er en ikke uvigtig faktor, idet en lav rente gør finan-

sieringen af vindmøllerne billigere med deraf følgende bedre forrentning af vindmøl-

lerne.  

Prisen på stål og andre råvarer har en stor betydning Vestas og resten af vindmølle-

branchen. En stigning i råvareprisen på eksempelvis kobber og nikkel, som indgår i 

produktionen af vindmøller, gør det dyrere for Vestas at producere sine produkter. 

Vestas har derfor indgået langsigtede aftaler med faste priser for en del af Vestas' 

behov25. 

3.1.3 Sociale og kulturelle forhold 

De seneste års fokus på økologi og miljørigtige forbrugertrends har stor indflydelse 

på Vestas. Denne stigende interesse fra befolkningen har også vundet indpas hos 

politikerne, som på denne måde kan vinde sympati og dermed stemmer ved at have 

en miljørigtig holdning. Dette har også resulteret i en global politisk interesse for at 

skære i CO2 forbruget.  

  

                                                
23 http://www.information.dk/170708 
24 

Vestas årsrapport 2009, side 23 
25

 Vestas årsrapport 2009, side 25 
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Via Kyoto-protokollen samt de efterfølgende konferencer, herunder COP15 forsøger 

den globale verden at fastlægge nogle mål for, hvordan man begrænser CO2 udslip-

pet verden over. De politiske tiltag vil som tidligere nævnt gavne vindmøllebranchen. 

Selv om befolkningstilvæksten i Europa er faldende, er den på verdensplan voldsomt 

stigende. I 2050 forudser FN, at verdens befolkning vil være vokset fra de nuværen-

de 6,8 milliarder til 9 milliarder26. Dette vil alt andet lige medføre et stigende behov for 

energi og dermed en øget efterspørgsel. Med de fastlagte begrænsninger i CO2-

udslippet vil det formentlig medføre en stigende efterspørgsel efter vindenergi. 

I forbindelse med den øgede fokus på klimaet er virksomhederne generelt blevet me-

re bevidste om at signalere en klimavenlig profil. Mange virksomheder har en decide-

ret Corporate Social Responsibility-strategi (CSR), hvor punkter som miljø, medar-

bejdere, lokalsamfundet, leverandører mv. er nedskrevet. Det gælder om for virk-

somhederne i forbindelse med synliggørelsen udadtil at vælge de CSR-aktiviteter, 

som passer til virksomheden27, og som er i overensstemmelse med værdierne og 

udfordringerne i virksomheden.  

Vestas gør meget ud af at profilere sig i bl.a. årsregnskabet som en grøn virksomhed 

og skriver specifikt i årsregnskabet for 2009, at dette fremover er en strategisk kon-

kurrenceparameter.  

3.1.4 Teknologi og miljø  

Vindmøllebranchen var for 15-20 år siden præget af små iværksættere og hyppige 

konkurser. I dag er branchen præget af store globale selskaber med milliarder af 

egenkapital og overskud. 

Vindmøllebranchen har samtidig oplevet en kæmpe teknologisk udvikling, hvor vind-

møllerne er blevet både større samt mere effektive og driftssikre. Dette er helt i tråd 

med kravene fra vindmøllebranchens kunder, som vil have øget kapaciteten på den 

enkelte vindmølle frem for at øge antallet af vindmøller. Der er derfor konstant behov 

for nytænkning og udvikling, og dette kræver kraftigt fokus på R&D-afdelingerne hos 

vindmølleproducenterne.  

                                                
26

 www.berlingske.dk/verden/ni-milliarder-verdensborgere-i-2050 
27

 Vestas årsregnskab 2009, side 53 
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Vestas har fokus på de teknologiske forbedringer, der gør vindmøllerne lettere, mere 

robuste og mere effektive. Målet for Vestas' udviklingsaktiviteter er at have den lave-

ste "Cost of energy" målt dels som prisen pr. MWh og dels som de samlede miljøom-

kostninger.  

En grøn produktion vurderes som tidligere nævnt at være en stadig vigtigere strate-

gisk konkurrenceparameter. Dette skal være med til at fastholde Vestas position som 

"No 1 in Modern Energy. 

Vestas' udviklingscentre har siden 2005 forøget antallet af ansatte i centrene med 

50% mere end den gennemsnitlige bemanding i Vestas28. I 2010 foretager Vestas 

massive investeringer i udviklingsfaciliteter og medarbejdere, så antallet af ansatte i 

R&D ultimo 2010 vil være forøget med omkring 500 til 2.000. Ud af de 2.000 medar-

bejdere vil ca. 900 medarbejdere være placeret i Vestas' R&D hovedkvarter i Århus 

og resten i USA, Europa og Asien29. 

Et af de områder, som er i kraftig vækst, er vindkraftværker til havs. Mange steder er 

befolkningstætheden så stor, at der ikke er plads til store vindkraftløsninger til lands, 

og der er store vindenergikilder offshore en oplagt mulighed. 

  Figur 7: Investering i offshore og onshore 2000-2030 

 

 Kilde: EWEA, rapporten "The Economics of Wind energy" - marts 2009 s. 11  

                                                
28 hhtp://borsen.dk/arkiv/avanceret/resultat/nph-brs?1=25&p=1/u=%2Farkiv%2Favance 
29 Vestas årsrapport 2009, side 21 
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Som det fremgår af figur 8 forventes investering i offshore-møller at overstige inve-

steringen af onshore møller i 2020. Vestas har i dag kun en offshore mølle - V112 3,1 

MW offshore, men da udviklingen peger i retningen af offshore, er det vigtigt for Ve-

stas at fortsætte produktinnovationen på disse vindmøller. 

En af de største teknologiske udfordringer for vindmølleindustrien er muligheden for 

at kunne lagre energien, der produceres fra vindmøller. Vindmølleenergien kan i 

modsætning til produktionen fra traditionelle kraftværker ikke reguleres i takt med 

efterspørgslen. Strømmen fra vindmøllerne produceres, når vinden blæser, og ikke 

når efterspørgslen er størst, hvilket betyder, at produktionen er lav på mindre blæ-

sende dage og højere produktion på dage med megen blæst. Da der typisk er lav 

efterspørgsel om natten, ville det være optimalt at producere til lager på dette tids-

punkt, men dette er på nuværende tidspunkt ikke muligt på rentabel vis. Der har væ-

ret lavet forsøg med komprimering af luft og oplagring i batterier, men disse forsøg 

har ikke været økonomisk rentable. 

 3.1.5 Sammenfatning af PEST 

Verden har efterhånden fået øjnene op for, at bevarelse af miljøet er et område, som 

skal indarbejdes i det enkelte landes politikker. Denne fokus på miljøet og vedvaren-

de energikilder har en stor påvirkning på Vestas samt hele vindmøllebranchens frem-

tid. Vestas samt vindmøllebranchen er afhængig af de internationale klimaaftaler og 

subsidier, som skal sørge for, at vindmøllemarkedet fortsætter sin markante vækst.  

Det er efterhånden blevet et krav, at virksomheder opfører sig social ansvarligt(CSR), 

og dette går fint i tråd med Vestas strategi om grøn energi. 

Finanskrisen har på kort sigt udskudt vindmølleprojekter, da adgangen til finansiering 

er blevet sværere. Vestas har modsat de to største konkurrenter, Siemens og GE 

ikke været i stand til at tilbyde medfinansiering, hvilket kan have udskudt vindmølle-

projekter hos Vestas.   

Vestas er også afhængig af prisen på eksempelvis olie, eftersom en lav oliepris fjer-

ner incitamentet for at investere i vedvarende energi som vindmøller, der stadig trods 

subsidier er dyrere. 
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En virksomhed som Vestas er afhængig af både råvareprisen, valutakursen og ren-

teniveauet. Høje råvarepriser forøger produktionsomkostningerne, et højt renteni-

veau gør det dyrere at få finansieret vindmølleprojekter, og eksempelvis en svækkel-

se af US-dollaren vil gøre Vestas mindre konkurrencedygtig overfor de amerikanske 

producenter.  

Vestas har imidlertid dækket sig ind ved at indgå langsigtede aftaler med producen-

terne samt ved at have afdækket sin valutakursrisiko gennem valutaterminsforretnin-

ger. Derudover har Vestas valgt at producere møllerne lokalt. Dette gælder især på 

markeder som USA og Kina, hvor der er en vis grad af protektionisme. 

Vestas' know-how fra 30 års produktion er en væsentlig styrke i en branche, hvor 

know-how er et signifikant aktiv.  

Den teknologiske udvikling inden for miljørigtig energi er gået og går meget hurtigt, 

og det er derfor vigtigt, at der fokuseres på produktinnovation inden for vindmølle-

branchen. Vestas har stor fokus på dette. 

Det er stadig et problem at lagre energi fra vindmøller. En løsning af dette vil medfø-

re stigende efterspørgsel. 

3.2 Brancheanalyse (Porters five forces) 

Porter’s Five Forces er en brancheanalysemodel, som er medtaget i den strategiske 

analyse, da den giver et godt billede af strukturen og konkurrencesituationen på 

vindmøllemarkedet. Porter sammenfatter en branches indflydelse på en virksomheds 

evne til at skabe værdi i 5 kræfter. Disse 5 kræfter vil tilsammen kunne afdække kon-

kurrencesituationen i markedet samt den interne rivalisering.  

Der vil blive belyst, hvor stærk brancheindflydelse der er på Vestas’ mulighed for 

værdiskabende aktivitet. Jo svagere påvirkning, der er fra de 5 kræfter, desto bedre 

værdiskabende muligheder er der i den pågældende branche og således større po-

tentiale til at skabe større profit for den enkelte virksomhed.  
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Figur 8: Porters Five Forces 

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra John Thompson with Frank Martin, Strategic Mana-

gement – side 172. 

3.2.1 Leverandørernes forhandlingskraft: 

 Leverandørernes forhandlingskraft er afhængig af fem større faktorer30. 

 Koncentration af leverandører  

 Afhængighed af specifik leverandør 

 Mulighed for vertikal integration  

 Leverandørernes afhængighed af kunden  

 Skifteomkostninger 

Komponenter, der bliver anvendt i produktionen af vindmøller, er af høj teknolo-

gisk karakter, hvorfor man er afhængig af en fremadrettet teknologisk udvikling 

sammen med leverandørerne.  

                                                
30 

John Thompson with Frank Martin, Strategic  Management – side 174.
 



Ronni Jansen                        Copenhagen Business School             Hanne Sølling-Jørgensen 

Side 28 af 92 

 

Det er derfor fornuftigt at sørge for ikke at blive for afhængig af en enkelt leverandør 

men at have flere at vælge imellem, da man i tilfælde af afhængighed af en enkelt 

leverandør øger deres forhandlingsstyrke og skifteomkostningerne fra denne.  

Vindmølleproducenterne har investeret mange penge i udviklingen af komponenter til 

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

kostningstung og ydermere vil en masse know-how gå tabt.  

Vestas har insourcet produktionen af de mindre vitale dele i produktionen og out-

sourcet produktionen af deres væsentlige elementer så som gear og tårne.  

Der har de seneste år været knaphed på visse komponenter i branchen, hvor der har 

været problemer med at få leveret det ønskede antal, da leverandørerne ikke har 

kunnet følge med efterspørgslen31. Dette pres vil bevirke, at leverandørernes for-

handlingsstyrke er skærpet, og producenterne vil blive mere afhængige af disse.  

Vestas’ involverer deres leverandører meget i udviklingsprocessen og stiller store 

krav til dem, de bruger32. Det er derfor vigtigt, at de komponenter, de har, er af høj 

kvalitet og ikke er mangelfulde. Dette bevirker også, at leverandøren bliver mere af-

hængige af Vestas, og der vil derfor være større mulighed for at fordele afhængighe-

den imellem dem.  

Vestas har igennem en årrække haft problemer med kvaliteten af nogle af deres nøg-

lekomponenter, herunder gearkasser, som var medvirkende til, at Vestas fik en del 

dårlig medieomtale til trods for, at der var tale om en fejl på komponenter leveret af 

en underleverandør. Vestas har de seneste år haft stor fokus på dette, hvilket også 

kan ses i, at der er sket et fald i hensættelsen til garantiforpligtelser, som fra 2007 – 

2009 faldt fra 5% til 3,5% af omsætningen.  

Faldet skyldes, at der er kommet øget fokus på kontroltest og flere initiativer, som 

skal øge komponentkvaliteten fra leverandørerne33.  

                                                
31 

http://www.electronic-supply.dk/article/view.html?id=21292 
32

 Vestas årsrapport 2009 side 15 
33 

Vestas årsrapport 2009 side 15 
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Flere af spillerne i branchen har gjort brug af muligheden for at bevæge sig i sin vær-

dikæde34, hvor de har været ude og foretage en vertikal integration og på den måde 

selv styre produktionen. Dette har Vestas gjort i 2004 ved at fusionere med NEG Mi-

con og på denne måde tage kontrollen over en af deres nøgleleverandører. En så-

dan integration styrker deres position i forhold til leverandørens forhandlingsstyrke. 

Det er vurderet, at lignende kan ske i fremtiden for at styrke deres konkurrence posi-

tion og derved kunne levere deres produkter til tiden.  

3.2.2 Kundernes forhandlingskraft: 

Kundernes forhandlingskraft er afhængig af fem større faktorer35 

1. Købernes størrelse  

2. Købernes vitalitet 

3. Graden af standardisering af produktet 

4. Mulighed for at skifte leverandør 

5. Mulighed for vertikal integration 

 Det forventes ifølge prognoserne, at der vil være en kraftig vækst i markedet for 

vindmølleenergi36. Dette vil betyde, at kundernes forhandlingskraft ikke er særlig stor, 

da producenterne i høj grad kan få afsat alle deres produkter.  

Der er dog i de senere år kommet en del nye aktører på markedet for produktion af 

vindenergi37, hvilket bevirker, at der kommer øget konkurrence, hvorved kunderne 

derved får større forhandlingskraft. Markedet er især præget af kinesiske producen-

ter, som har vundet store markedsandele. Dette bunder også i, at der har været en 

kraftig vækst på det kinesiske marked de seneste par år, hvor de selv har haft en 

tendens til at vælge lokale firmaer frem for at give vestlige firmaer ordrerne38.  

                                                
34 

www.stockblog.dk/?p=100 - Vestas: Repower-bud indvarsler flere opkøb i branchen
 

35 
John Thompson with Frank Martin, Strategic Management – side 176. 

36 
World Market Update 2008, side 43 – 46

  

37 
World Market Update 2008, side 23 – 32

 

38 
Bloomberg, China Rules Block Overseas Bids - http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601089&sid=aTxEvHLV3B20 
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Dette skyldes ifølge de officielle begrundelser, at de kinesiske efter sigende solgte til 

halvdelen af den pris, de vestlige producenter gjorde. Dette har betydet, at man har 

mistet mange større ordrer og derved tabt indtjening.  

Dette billede er vendt lidt den seneste tid, hvor Kina har åbnet op for at give ordrer til 

globale virksomheder og ikke kun til kinesiske39. Dette kunne indikere, at der er ved 

at åbne sig et helt nyt marked, hvor der er kraftig vækst og flere og større kunder, 

hvilket kunne påvirke kundernes forhandlingskraft i negativ retning.  

Der er også ifølge opgørelserne ved at ske en ændring i købernes størrelse. Tidlige-

re havde de en mere beskeden størrelse, men der var mange af dem. Dette er nu 

ved at ændre sig til, at kunderne bliver større men færre40. Der er sket et skifte i ejer-

skabet af vindmøllerne i store dele af verdenen. Tidligere var modellen ofte, at flere 

private investorer gik sammen med baggrund i skattebesparende formål. Dette har 

nu ændret sig til, at ejerskabet ofte ligger hos de store forsyningsselskaber. I og med 

at køberne bliver større og større, vil ordrerne også følge denne udvikling, hvor hver 

ordre får større betydning for den enkelte producent.  

Der vil derfor komme færre men større ordrer, og som følge heraf vil det styrke kun-

dernes forhandlingskraft. Der er nu ikke er så mange ordrer at tage af, og hver enkelt 

vil få større betydning for producenterne. Forholdet gør også, at køberne af større 

vindmølleparker ”hænger” mere på den enkelte producent, da denne er forpligtet til at 

yde service på møllerne. Det må dog antages, at hvis køberne ønsker at opføre en 

ny vindmøllepark, kan dette ske uden særlige præferencer overfor den forrige produ-

cent, og det står dem frit for at vælge en anden.  

En mulighed for kunderne for at få større forhandlingsstyrke ville være selv at foreta-

ge vertikal integration og købe eller fusionere med en producent. Dette skete, da 

Dong købte A2SEA fartøjer til deres offshore projekter. Her var der tale om en mulig 

kunde, som valgte at foretage en vertikal integration i sin værdikæde for derved at 

styrke sin position41. Dette indikerer, at der kan være en mulighed for at foretage ver-

tikal integration indenfor branchen.  

                                                
39

 Vestas Kina-ordre tyder på ændring - http://www.vindselskab.dk/composite-354.htm?templateId=10& 
40

 World Market Update 2008, side 33 
41

 www.dongenergy.com/DA/Investor/Koncernmeddelelser/Pages/Details.aspx?omxid=398855 
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Baseret på dette er det vurderet som en mulighed, at de kan foretage vertikal integra-

tion og på denne måde styrke deres position, men det er dog ikke vurderet som en 

trussel.  

3.2.3 Truslen fra nye konkurrenter: 

Adgangsbarriere for nye indtrængere kan deles op i fem faktorer42 

1. Stordriftsfordele  

2. Produkt differentiering 

3. Kapitalkrav 

4. Skifteomkostninger 

5. Exit omkostninger 

Stordriftsfordele: 

Det er strengt nødvendigt for en ny indtrænger at kunne drage nytte af stordriftsfor-

del. Ordrerne, som kommer ind, er ofte til store vindmølleparker jf. afsnit om kunder, 

hvorfor producenten skal kunne tilrettelægge sin produktion således, at den drager 

nytte af stordriftsfordelende. Stordriftsfordele vil føre til faldende gennemsnitspriser, 

hvilket betyder, at en ny producent vil få svært ved at konkurrere mod de store spille-

re, der allerede er etableret. Dette skyldes, at disse allerede har investeret i store 

produktionsanlæg, som stiller store krav til kapitalen. Kapitalkrav gennemgås neden-

for.  

Produkt differentiering: 

Det primære formål inden for branchen er at levere energi på en klimavenlig måde, 

hvorfor man ikke kan sige, at man direkte kan gå ind og lave produktdifferentiering, 

da kunden ikke formodes at have nogle direkte præferencer overfor, hvordan møller-

ne skal se ud.  I denne branche er der som oftest tale om at levere MW, og den pro-

ducent, der kan levere dette mest effektivt, må vurderes at være den, der foretræk-

kes. Der, hvor der kan være nogle faktorer, som kan stille nogle bedre end andre, og 

hvorpå man kan konkurrere, er på kvalitet, støjniveau og stabilitet af produktet.  

                                                
42 

John Thompson with Frank Martin, Strategic Management – side 176.
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Det primære vil stadig være levering af MW, hvor disse faktorer mere er markedspe-

netrering, og alle producenter må formodes at have en høj standard inden for hver 

enkelt del i produktionen for at kunne overleve. Det vurderes derfor, at produktdiffe-

rentiering ikke er en adgangsbarriere, fordi produktet er svært at differentiere på, 

hvorfor der er tale om et forholdsvist homogent marked.  

Kapitalkrav: 

Der sker en hurtig teknologisk udvikling i branchen, hvorfor der stilles store krav til, at 

der hele tiden udføres forsknings- og udviklingsaktiviteter, og dette stiller krav om en 

stærk kapital. Der stilles ligeledes krav til store produktionsanlæg og i og med, at der 

er en hurtig udvikling i branchen stiller dette også krav til stor Know-how, hvilket de, 

der allerede er på markedet, har brugt lang tid på at oparbejde.  

Det fremgår af årsrapporten for Vestas 200943, at de i regnskabsåret 2009 har fore-

taget investeringer i materielle anlægsaktiver for 606 mio EUR og i 2008 for 509 mio 

EUR. Det vurderes derfor, at det kræver et stort kapitalapparat for at være aktør i 

branchen, eftersom der skal foretages væsentlige investeringer i materielle anlægs-

aktiver og løbende udviklingsaktiviteter.  

Skifteomkostninger:  

Da det som ovenfor beskrevet er svært at foretage produktdifferentiering, da marke-

det er homogent, vurderes det, at der er lave produktpræferencer, hvorfor det ikke 

skulle være det, der forhindrede den enkelte kunde i at vælge en leverandør frem for 

en anden. Det vurderes derfor, at skifteomkostningerne for kunden ikke skulle være 

en hindring for nye indtrængere.  

Exit omkostninger: 

På grund af høje udviklingsomkostninger og investeringer, hvilket er nødvendige for 

at følge med udviklingen i branchen, er der også relativt store exitbarrierer selv kort 

efter indtrængningen på markedet, da der i væsentligt omfang vil være tale om sunk 

cost. Dette vil kunne afholde en del investorer i at oprette nye selskaber i vindmølle-

branchen og træde ind i konkurrencen på dette marked.  
                                                
43

 Vestas årsrapport 2009, side  6 
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3.2.4 Truslen fra substituerende produkter: 

Branchen består i at levere udstyr til produktion af energi, og der findes derfor en 

række substituerende produkter. Dette antages både at være traditionelle og alterna-

tive energiformer. Af traditionelle energiformer kan eks. nævnes fossile energikilder 

som olie, gas og kul samt i en vis udstrækning atomkraft. En af ulemperne, som sta-

dig er gældende for vindkraft, er, at den stadig er dyrere end de traditionelle energi-

former.  

Det, der trækker ned for de traditionelle energiformer, er, at de er langt mindre venli-

ge overfor miljøet, hvilket der særligt i de seneste år er kommet langt mere fokus på. 

Dette vil på lang sigt hjælpe yderligere til at få de alternative energiformer mere ud-

bredt og i øget vækst. Der vil dog formentlig være behov for disse former langt ud i 

fremtiden, da den teknologi, der eksisterer på markedet for alternativ energi, stadig 

ikke er tilstrækkelig til at kunne erstatte de traditionelle energiformer.  

Der er i de seneste år sket store prisstigninger på de traditionelle energiformer, da 

der har været stærkt stigende oliepriser. Der er på det alternative marked langt mere 

stabile priser, hvilket på lang sigt kan bevirke, at der kommer yderligere fokus på det-

te område.  

De alternative energiformer er dog stadig hjulpet frem af økonomiske tilskud fra det 

offentlige for at sænke prisen og derved udvide markedsandelen.  På sigt vil det væ-

re med til at sænke CO2 udledningen i samfundet.  

Udover de traditionelle energiformer er de substituerende produkter andre former for 

alternativ energi, hvor disse har samme funktion som vindmølleenergi, hvilket er med 

til at give et grønnere aspekt til produktion af energi, og på den måde kunne foretage 

en mere klimavenlig produktion. Disse har i midlertidig samme problem som vindmøl-

ler, idet de heller ikke er konkurrencedygtige i forhold til de traditionelle energiformer. 

Der, hvor der er stærkest konkurrence fra substituerende produkter, er på andre for-

mer for alternativ energi, da vindmøller endnu ikke er konkurrencedygtige i forhold til 

traditionelle energiformer rent prismæssigt. Der er dog ved at komme et skift fra kun 

at tænke økonomi i samfundet til at se mere på miljøet, hvor vindmøller har sin force.  
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Med det teknologiske niveau er vindmølleenergi den mest konkurrencedygtige form 

for vedvarende energi, men der sker samtidig en hurtig udvikling inden for f.eks. sol-

celle- og bølgeenergi. Der vurderes dog fortsat at gå en del år, før dette er kommer-

cielt rentabelt uden nogen form for subsidier.  

Hvis vindmølleenergien skal bevare sin position som værende den førende og mest 

konkurrencedygtige alternative energikilde, er det essentielt, at Vestas fortsætter 

med at sikre, at ”The Cost of Energy” på moderne energi fortsætter med at falde. Det 

forventes modsat, at prisen på fossile brændstoffer vil stige, hvilket vil give et øget 

styrkeforhold til vindmøllernes konkurrenceevne, og dermed øge deres værdi hos 

vindmølleejerne44.  

3.2.5 Konkurrencen i branchen: 

Branchen er præget af en række lokale, regionale spillere, samt Vestas som er den 

eneste egentlige globale spiller. En ting er markedsandele, men mere relevant i for-

hold til Vestas er, hvordan konkurrencen i de forskellige geografiske markeder er.  

Der er stor forskel på producenternes geografiske spredning, da størstedelen af pro-

ducenterne har et hjemmemarked, hvor de har opnået en meget høj markedsandel, 

mens de ikke er til stede på en række af de andre markeder.  

Tabel 2: Fordeling af markedsandele 

Markedsandele 2008 2007 2006 

Vestas (DK) 28,2% 22,8% 19,8% 

GE Wind (US) 15,5% 16,6% 18,6% 

Gamesa (ES) 15,6% 15,4% 12,0% 

Enercon (GE) 15,4% 14,0% 10,0% 

Suzlon (Ind) 7,7% 10,5% 9,0% 

Simens (DK) 7,3% 7,1% 6,9% 

Sinovel (PRC) 0,5% 3,4% 5,0% 

Acciona (ES) 2,8% 4,4% 4,6% 

Goldwind (PRC) 2,8% 4,2% 4,0% 

Nordex (GE) 3,4% 3,4% 3,8% 

Others 7,3% 10,5% 17,6% 

Total  107% 112% 111% 

 Kilde: BTM Consult, World Market Update 2008 
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Det ses af ovenstående tal over markedsandele fra 2008, at Vestas ligger nummer 1 

og har gjort dette i nogle år. Det kan ligeledes ses, at denne position er truet, og at 

de er skarpt forfulgt af nummer to. Den seneste udmelding, der er kommet over mar-

kedsandelene, giver stadig førstepladsen til Vestas, men beskriver også, at GE Wind 

er rykket tættere på. Vestas har i Q1 af 2010 12,5% af markedsandelen, hvor GE 

Wind næsten har opnået tilsvarende markedsandel45.  

Branchen har været præget af høj vækst, hvilket har bevirket, at der har været en 

lavere konkurrencesituation end den, branchen formodes at ville blive udsat for i de 

kommende år, hvor forventningerne går i retning af lavere vækst46.  

Rivaliseringen i branchen er i høj grad præget af de enkeltes producenters evne til at 

være innovative. Der stilles hele tiden større og større krav til møllerne samtidig med, 

at kravet til indtjeningen pr. mølle skal stige. Dette stiller større krav til de enkelte 

møller i form af holdbarhed for at holde omkostningerne til reparation nede for at 

kunne bevare konkurrenceevnen. 

Markedet for vindmøller er størst omkring onshore møller (landbaserede møller), 

mens markedet for offshore møller fremover vil være i stor vækst47. Grundet de be-

grænsede landarealer, der er til rådighed i Europa, er interessen for offshore møller 

blevet skærpet de sidste par år. Markedet for disse møller har indtil nu stået for en 

meget lille det af det totale marked, men flere lande i Europa har planlagt at opføre 

store vindmølleparker til havs48.  

Effekten heraf vil være, at producenterne i branchen skal rette deres opmærksomhed 

mod produktinnovationen på offshore møller. Fokus skal dog stadig være på stor-

driftsfordele for at holde omkostningerne nede, da branchen er præget af lav differen-

tiering, hvor der som oftest bliver konkurreret på prisen.  

  

                                                
45

 http://borsen.dk/investor/nyhed/179797/ 
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 Vækst i vindmøller stilner af i 2010 - http://gazeti.dk/v%C3%A6kst-i-vindm%C3%B8ller-stilner-af-i-2010-114/ 
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 World Market Update 2008, side 60  
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3.2.6 Sammenfatning, Porters Five Forces:  

Det vurderes at truslen for, at der skulle komme nye indtrængere i branchen, vil være 

relativt lav. Dette er baseret på nødvendigheden af at kunne udnytte stordriftsfordele, 

kunne tilvejebringe et stort kapitalberedskab samt indse, at det er et marked, hvor 

der sker hurtig teknologisk udvikling.  

Der er en lav grad for udnyttelse af differentiering, da der som oftest bliver konkurre-

ret på prisen. En ny aktør vil være nødsaget til at tage en relativ høj pris for sit pro-

dukt for at kunne generere et fornuftigt afkast af den investerede kapital, hvilket kan 

være svært grundet den hårde konkurrence i branchen.  

Det vurderes at leverandørernes forhandlingskraft er lav, da de fleste af de store 

producenter benytter flere leverandører til at levere de samme komponenter, så de 

hele tiden har to at vælge imellem. På denne måde vil leverandørerne have svært 

ved at presse prisen. Der har dog de senere år været leveringsproblemer, hvor leve-

randørerne ikke har kunnet følge med, hvilket især har drejet sig om leveringen af 

gear og motorer49. Dette vil være med til at styrke leverandørernes forhandlingskraft i 

og med det er vitale dele i produktionen af vindmøller.  

Der er sket en ændring i sammensætningen af kunderne. Hvor de før var relativt 

små, er dette nu ændret hen imod, at aftagerne i dag er store forsyningsselskaber og 

uafhængige el-producenter.  

Dette bevirker, at kundernes forhandlingskraft bliver større, da der nu bliver afgivet 

færre men større ordrer, hvilket betyder hårdere konkurrence fra producenternes 

side.  

Der vurderes ikke at være nogen substituerende produkter, der vil kunne tage kon-

kurrencen op med vindmøllerne, når det drejer sig om udnyttelse af vedvarende 

energi. De alternative former for energi er stadig ikke på et stadie, som gør dem kon-

kurrencedygtige og rentable. De traditionelle former for energi vil være på markedet 

mange år endnu, hvorfor det for vindmølleproducenterne gælder om at tage mar-

kedsandele fra disse og øge effektiviteten af udnyttelsen af vindenergien.  
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Området for alternative energiformer er dog i kraftig udvikling og er noget, som der 

skal holdes øje med. Der forskes og udvikles fortsat intensivt på områderne for især 

sol- og vandenergi, som dermed vil kunne substituere vindenergi. Det vurderes dog 

ikke, at sol- og vandenergi vil udkonkurrere vindenergi, men at de tilsammen i højere 

og højere grad skal erstatte de forurenende energikilder.  

Konkurrencen i branchen er forholdsvis hård, og det gælder konstant om at være 

med på den teknologiske udvikling samtidig med, at der skal foretages store investe-

ringer i materielle anlægsaktiver for at kunne operere. Konkurrencesituationen gør 

det svært at opnå overnormal profit i branchen.  

Branchen har gode fremtidsudsigter grundet den øgede opmærksomhed, der er om-

kring klimaproblemer og udledning af CO2 i verdenen samtidig med, at vindenergi er 

flere skridt foran i udviklingen i forhold til andre former for alternativ energi.   

3.3 Intern analyse af Vestas  

3.3.1 Værdikædeanalyse  

Det fremgår af nedenstående figur, at vi med værdikæden bevæger os ind og analy-

serer på de interne forhold frem for at analysere selve branchen.  

Det fremgår af Vestas’ konkurrencestrategi, jf. afsnit 3.4.1, at det gælder for dem om 

at være ”No. 1 ind Modern Energy”, hvilket bliver afspejlet igennem deres værdikæ-

de, da det er her værdiskabelsen skabes fra forskning, udvikling, salg og service.  

Fokus vil være på de aktiviteter, som vi finder relevante i rapporten, da en fuldstæn-

dig analyse af værdikæden vil være for omfattende i forhold til opgaven.  
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 Figur 9: Porters værdikæde 

 
Porter’s Value Chain. Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra John Thompson with 

Frank Martin, Strategic Management – side 254. 

3.3.2 Indgående logistik og forsyninger  

Vestas’ værdikæde er særlig afhængig af underleverandører, hvilket også er det pri-

mære fokus i branchen som helhed. Da branchen er i høj vækst, har dette stor be-

tydning for behovet for underleverandører, hvilket har resulteret i, at underleverandø-

rernes komponenter er blevet en knap kapacitet.  

Vestas’ samarbejde med leverandørerne er bygget op omkring samarbejdsaftaler, 

hvor Vestas i høj grad har forsøgt at integrere sig med sine leverandører50. Dette er 

ikke helt omkostningsfrit, da det kan være omkostningstungt at skifte leverandører, 

efter man har fået opbygget et tæt samarbejde.  

Vestas har de seneste år været ude for, at de leverede komponenter og dele fra de-

res underleverandører ikke har levet op til den høje standard, som Vestas kræver af 

deres underleverandører51.  
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Dette har resulteret i store omkostninger til reparationer og garantier52, og måske har 

dette også været medvirkende til tab af markedsandele og tab af større ordrer p.g.a 

denne negative omtale.  

Vestas har for at højne kvaliteten af komponenterne på alle områder sat stor fokus 

på dette område med henblik på at opnå, at forholdet til deres leverandører forbed-

res. De har derfor implementeret Six Sigma principperne53, som er et omfattende 

overvågningssystem af produktionen. Systemet overvåger produktionen via dataind-

samling, der skal minimere variationen i produktionsprocesserne for at minimere fejl i 

det færdige produkt54.  

Six Sigma er forudset til at blive implementeret med nøgleleverandører og skal på 

længere sigt være med til at forbedre EBIT-margin ved at nedbringe omkostningerne 

til reparationer og garantier.  

3.3.3 Marketing og salg samt service 

Vestas er ligeledes stærkt afhængig af kunderne. Kunderne har mange leverandører 

at vælge imellem, og slutbrugerne har ikke nogen præferencer overfor den ene frem 

for den anden. Det er derfor essentielt for Vestas, at de opretholder tætte forbindel-

ser med deres kunder og leverer en tilfredsstillende service. Hertil kommer behovet 

for at være med fremme i udviklingen af nye mølletyper, der giver det optimale afkast 

til kunderne.  

Vestas har været kendt for at lave gode vindmøller men ikke for at have en god ser-

vice. Ditlev Engel har lavet om på det, efter at han kom til virksomheden. Den var før 

præget af en ingeniørkultur og ikke en salgskultur. Dette har været et af fokusområ-

derne og er blevet en væsentlig faktor i værdiskabelsen gennem værdikæden55. 

Vestas har de seneste år haft meget stor fokus på kundeloyalitet, da denne har ligget 

på et lavt niveau. Kundeloyalitet måles på en indeksskala, hvor 100 er max.  
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 http://www.business.dk/energi-miljoe/moellefejl-koster-vestas-17-mia.-kr. 
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 http://en.wikipedia.org/wiki/Six_Sigma 
55

 http://www.forbes.com/forbes/2009/0427/104-global-2000-vestas-wind-warrior.html 
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Målet for 2010 er 7056. De opnåede i 2009 et resultat på 64, hvilket er en fremgang i 

forhold til tidligere år. I 2009 opnåede Vestas kun et indeks på 54.  

Vestas har i 2009 yderligere intensiveret deres indsats for at forbedre deres kunde-

loyalitet. Dette har de gjort ved at etablere en afdeling med dette som fokusområde. 

De har i 2009 oprettet ”Group Marketing og Customer insight”57, som har til formål at 

forbedre deres kundeforståelse og for at have en åben kundedialog.  

3.3.4 Teknologi:  

Teknologi er en essentiel del af Vestas, hvis de skal leve op til at være No. 1 in 

Energy. Det er vigtigt for Vestas at være på forkant med udviklingen. 

 Vestas har i 2009 sat yderligere fokus på dette område, hvor de har brugt betydelige 

ressourcer på forskning og udvikling, så de kan imødekomme fremtidige markedsbe-

hov58. Vestas har kunderne med hele vejen i deres udvikling af nye møller for at kun-

ne identificere, hvad det er, kunderne efterspørger og for at møde dem på deres ni-

veau.    

Vestas er den vindmøllevirksomhed, som har den største forsknings og udviklingsaf-

deling i branchen, og de har gjort det til en af deres kerneområder at være førende 

herpå59.  

3.3.5 Medarbejdere:  

De menneskelige ressourcer består hovedsageligt af personaleudvikling, rekruttering 

af nye medarbejdere og i det hele taget diverse former for medarbejderordninger. 

Netop at fastholde og udvikle medarbejderne i virksomheden er et af de vigtigste ar-

bejdsområder for ledelsen, da konkurrencepositionen, vedligeholdelsen og udbyg-

gelsen af deres markedsposition sker i tæt samarbejde med medarbejderne.  

Vestas har siden 2005 ansat netto 10.112 nye medarbejdere60, hvilket hænger sam-

men med, at Vestas’ medarbejdere er den væsentligste forudsætning for at sikre den 

fremtidige indtjening.  
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Denne kraftige vækst er sket for at følge med den globalisering, som der er sket i 

markedet. Den forventede vækst i markedet stiller krav til, at Vestas har et højt pro-

fessionelt niveau i forbindelse med rekrutteringen, fastholdelse og udvikling af med-

arbejdere for at kunne matche de stigende krav, der stilles til Vestas.  

For at styrke Human Ressources og sikre en fejlfri og en stadig mere effektiv udnyt-

telse af alle Vestas’ faciliteter ansætter og uddanner Vestas medarbejdere, før forret-

ningsomfanget øges ud fra princippet ”Mennesker før megawatt”61.  

3.3.6 Sammenfatning værdikædeanalyse:  

Fokus i værdikæden skal derfor være på linkene til leverandører og kunder samt 

forsknings- og udviklingsaktiviteter (kernekompetencer). I denne sammenhæng skal 

det nævnes, at produktionen er en threshold kompetence, dvs. en kompetence, som 

skal være til stede på et nødvendigt niveau, men som ikke gør Vestas unik i forhold 

til den resterende branche.  

3.4.1 Målsætning og strategier 

Vestas har en strategi om at være "No. 1 in Modern Energy". For Vestas betyder det, 

at de skal have de mest tilfredse kunder, den højeste sikkerhed på arbejdspladsen, 

den grønneste produktion samt de bedst ydende vindkraftværker.  

Vestas vil være verdens stærkeste brand inden for energi. Dette skal realiseres ved 

at fokusere på høj vækst for dermed at bevare positionen som markedsleder. Derud-

over sættes der fokus på udvikling af samarbejdet med interessenter (især kunder og 

leverandører) samt omkostningsstyring, som skal sikre lønsomheden 62. 

Den finansielle prioritering hos Vestas internt har fokus på lønsomheden, og består 

af: 

1. EBIT-margin 

2. Nettoarbejdskapital 

3. Omsætning 
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 Vestas årsrapport 2009 side 16 
61

 Vestas årsrapport 2009 side 16  
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 Vestas årsrapport 2009, s.15 
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Vestas har dermed størst fokus på EBIT-margin og først omsætning som tredje prio-

ritet, hvilket udtrykker, at Vestas går efter den lønsomme vækst og ikke blot mar-

kedsandele for at være størst på markedet63. 

Vestas mission "Failure is not an option" udtrykker organisationens generelle hold-

ning til sikkerhed, optimering af arbejdsprocesser og produkter. Vestas ønsker at ha-

ve konstant fokus på dette for derved at sikre lønsomheden i organisationen.  

Vestas forsøger stadig at fokusere på "mennesker før megawatt"64, hvilket betyder, 

at de forsøger at tiltrække og fastholde medarbejdere, som er kvalificerede og har 

kernekompetencer, som passer til Vestas. Det er utroligt dyrt og tidskrævende at få 

nye medarbejdere "kørt ind" i virksomheden.  

Vestas har som nævnt fokus på sikkerhed og har et endegyldigt mål på nul arbejds-

ulykker. Målet for 2010 er en ulykkesfrekvens på 7 arbejdsulykker pr. en million ar-

bejdstimer og i 2012 er mål 3 eller derunder65. 

Vestas vil gerne fremme en kultur kendetegnet ved selvstændigt initiativ og samar-

bejde, og hvor den dynamik og ansvarsfølelse, der normalt karakteriserer en mindre 

virksomhed, fastholdes66. 

Vestas ønsker naturligvis at gøre vind til en energikilde på lige fod med fossile 

brændstoffer. Dette afspejles i visionen "Vind, olie og gas", og den underbygges af 

det politiske fokus, der er på området. 

Ved at nå dette mål kan vindenergi komme til at spille en væsentlig rolle i bekæmpel-

sen af nogle af verdens klimaproblemer, og derudover mindske afhængigheden af 

importeret olie. 

Ved udgangen af 2009 udgjorde vindkraft under 2% af verdens samlede elproduk-

tion, men Vestas forventer, at vindkraft i 2020 vil udgøre minimum 10%. Dette forud-

sætter dog, at der træffes de nødvendige nationale og internationale politiske beslut-

ninger omkring udbygning af elnettet m.v.67. 

                                                
63 Vestas årsrapport 2009, s.15 
64 Vestas årsrapport 2009, s.15 
65 Vestas årsrapport 2009, s.17 
66

 Vestas årsrapport 2009, s.15 
67 Vestas hjemmeside - vision 
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For at realisere denne vision vurderer ledelsen i Vestas, at der kræves en årlig vækst 

i branchen på 20% indtil år 202068. 

Vestas selv har en forventning om senest i 2015 at kunne øge EBIT-marginen til 15% 

og have en omsætning på EUR 15 mia. ved et kvalitetsniveau på 6 Sigma. Denne 

forventning kaldes Triple1569. 

3.4.2 Sammenfatning målsætning og strategier 

Visionen "Vind, Olie og Gas" skal gøre vindenergi til en energikilde på lige fod med 

fossile energikilder som olie og gas. Forventningerne til markedet er store, men un-

derstøttes af andre eksterne kilder. 

Vestas udtrykker via missionen "failure is not an option" organisationens generelle 

holdning til optimering af arbejdsprocesser, sikkerhed og produkter samt en struktu-

reret opfølgning på alle fejl. Vestas forsøger på denne måde at skabe væsentlige 

forbedringer i alle led af leverandørkæden. 

No. 1 in Modern Energy udtrykker Vestas' mål om at være bedst i alle discipliner, 

hvilket skal ske ved at styrke samarbejdet med leverandører, kunder og interessenter 

samt at have fokus på bl.a. omkostningsstyring. 
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3.5 SWOT analyse/delkonklusion  

SWOT-analysen benyttes til at sammenfatte de vigtigste punkter fra den strategiske 

analyse. Analysen er opdelt i selskabets interne styrker og svagheder samt de eks-

terne muligheder og trusler. 

Styrker Svagheder 

 Vision, Mission og strategiske mål er 
præcise og hænger sammen. 

 Der er via ”Must-Win-Battles” fokus 
på omkostningsminimering (six Sig-
ma). 

 Stadig markedets største spiller, hvil-
ket gør at Vestas kan drage nytte af 
stordriftsfordele og ressourcer til den 
nødvendige forskning og udvikling. 

 Vestas markedsposition gør, at de 
kan levere globalt og vil være delta-
ger i alle væsentlige udbudsrunder til 
større projekter. 

 Stærke relationer til leverandører, 
som er blevet et vigtigt element på 
grund af knapheden af komponenter 

 Best-in-class produkter har været et 
af Vestas’ kendetegn gennem mange 
år i en branche, hvor mange konkur-
renterne er relativt nye spillere på 
markedet. 

 Know-how fra 30 års produktion. Det-
te i en branche hvor know-how er et 
væsentligt aktiv. 
 

 Fortsat præget af høje omkostninger 
til reparationer og garantier 

 Vestas har ikke spredt sine risici som 
eksempelvis GE og Siemens, der er 
selskaber med en meget diversificeret 
produktportefølje og dermed en min-
dre sårbarhed over for en nedgang i 
vindmøllemarkedet. 

 Vestas har ikke valgt/mulighed for at 
tilbyde medfinansiering af vindmøller 
som eksempelvis GE og Siemens, 
hvilket kan være en fordel i forbindel-
se med den økonomiske krise. 

 

Muligheder Trusler 

 Generel politisk interesse i nedbrin-
gelse af CO2. 

 Vækstende marked med efterspørg-
sel efter energi på grund af stigende 
velstand og produktion på globalt 
plan. 

 Fossile brændstoffer – udleder CO2 
og har stigende priser. 

 Høje adgangsbarrierer i branchen så 
risiko for nye indtrængere er umid-
delbart lav. 

 Leverandørernes forhandlingsstyrke 
er generelt lav. 

 De alternative energimuligheder som 
eksempelvis solenergi og 
biobrændstof er i kraftig udvikling. 
Disse kan blive en alvorlig konkurrent 
til vindmøllebranchen på lang sigt. 

 De nærmeste konkurrenter nærmer 
sig Vestas i forhold til markedsandele 

 Den finansielle krise har sænket ef-
terspørgslen på alternativ energi på 
kort sigt. Kunderne har haft svært ved 
at opnå finansiering til opførelse af 
nye vindmølleparker. 

 Komponentknaphed med deraf sti-
gende priser. 

 Mindre koncentration af købere, men 
større købere styrker forhandlingsev-
nen og vil kunne presse branchen på 
prisen. 
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Vestas har nogle tydeligt formulerede målsætninger, og vi vurderer, at der er konsi-

stens mellem virksomhedens mission, vision og deres strategiske handlingsplaner og 

målsætninger. 

Vestas’ vision ”Vind, Olie og Gas” skal gøre vindenergi til en ressource på lige fod 

med fossile energikilder som olie og gas. Til at understøtte denne vision er missionen 

”Failure is not an option” skabt for at forbedre alle led i leverandørkæden. Missionen 

vil resultere i omkostningsminimering samt øget kundeværdi og omdømme, hvilket vil 

resultere i større indtjening. Vestas strategiplan, ”No 1 in Modern Energy” har via 

”Cost og Energy” og ”Business Case Certainty” fokus på Vestas’ mission. De strate-

giske mål hænger godt sammen med Vestas’ vision, mission og ønsket om omkost-

ningsminimering. 

Den strategiske analyse af de eksterne forhold viser, at markedet for vindmøller er 

meget gunstigt. Vi vurderer, at de eksterne omverdensforhold vil kunne påvirke Ve-

stas fremtidige vækstmuligheder positivt. 

Den globale finanskrise skabte midlertidigt et finansieringsproblem for investorerne, 

men efterspørgselsforholdene vurderes gunstige i markedet, da såvel det politiske 

klima, forbedrede finansieringsforhold, de sociale og teknologiske forhold vil påvirke 

markedsforholdene i positiv retning i fremtiden. Det lave renteniveau globalt set er 

positivt for investorerne på et tidspunkt, hvor kapitalmarkederne langsomt er ved at 

komme sig. 

Brancheforholdene vurderes at have gode fremtidsudsigter primært på grund af de 

stigende klimaproblemer, som har sat større fokus på branchen, samtidig med at 

vindenergi er mange skridt foran udviklingen i forhold til alternative kilder.  

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

med et dynamisk marked, hvori der kræves store ressourcer, både materielt såvel 

som immaterielt for at kunne operere. 

Som den største globale spiller står Vestas godt rustet til et eventuelt udskilningsløb i 

branchen i forhold til lokale spillere.  
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Vestas har en fordel i forhold til de traditionelle konkurrenter i Europa, som fortsat har 

deres primære markeder her, mens Vestas har formået at ekspandere til nye vækst-

markeder.  

Dette til trods for Vestas har de største markedsandele inden for de andre mølletyper 

end dem, der har været den største efterspørgsel på fra de nye markeder. 

Vestas skal være klar til at omstille sig i form af offshore, hvor der grundet knap plads 

onshore vil komme øget efterspørgsel på alternative placeringsmuligheder for vind-

møller. 
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4.0 Regnskabsanalyse  

Formålet er at lave en analyse af Vestas’ historiske regnskaber for at kunne vurdere, 

hvordan de historisk har skabt værdi. Vi vil på baggrund af nøgletal afdække de fak-

torer i de historiske nøgletal, de såkaldte finansielle værdidrivere, der ligger til grund 

for de historiske resultater.  

Regnskabsanalysen tager udgangspunkt i de 5 seneste, offentliggjorte årsrapporter 

fra Vestas og dækker således perioden fra 2005 – 2009. Vestas fremlagde den se-

neste årsrapport d. 10. februar i London. Vestas er børsnoteret på NASDAQ OMX 

Copenhagen og skal derfor aflægge årsrapporten efter IFRS standarderne.  

Vi vil til at starte med foretage en vurdering af revisionspåtegningerne samt den an-

vendte regnskabspraksis. Dette har til formål at identificere, om der har været æn-

dringer til regnskaberne, hvilket bevirker, at der ikke kan ske direkte sammenligning 

af årsrapporterne. Vi skal derfor undersøge, om der har været foretaget ændringer i 

den årrække, hvor analysen strækker sig over, og i bekræftende fald vurdere effek-

ten af disse. Ændringer vil have indflydelse på sammenligningsgrundlaget mellem 

årrækkerne og dermed de beregnede nøgletal. Der sker derfor korrektion, hvis der 

identificeres ændringer, som kan have signifikant effekt på de beregnede nøgletal og 

derved analysen.  

4.1 Revisionspåtegninger:  

Revisor skal påtegne regnskabet og konkludere på det udførte arbejde samt sikre, at 

årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 

stilling pr. balancedagen. På baggrund af dette bliver revisionspåtegningen betragtet 

som et kvalitetsstempel.  

Vi vil derfor gennemgå revisionspåtegninger af regnskaberne for årrækken, der ind-

går i analysen, for at kunne identificere evt. forhold, som er identificeret i forbindelse 

med revisionen og har bevirket, at der er givet supplerende oplysninger eller taget 

forbehold, hvorfor dette vil få indflydelse på regnskabsanalysen.  

Årsrapporterne for 2005 – 2009 er gennemgået og vi kan konkludere, at de er forsy-

net med blanke påtegninger. Baseret på dette vurderer vi, at årsregnskaberne giver 

et retvisende billede af virksomhedens økonomiske stilling.  
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4.2 Anvendt regnskabspraksis:  

Vestas overgik til IFRS i 200570, hvorfor alle årene i analysen er sammenlignelige.  

Den anvendte regnskabspraksis i årsrapporterne er gennemgået for at identificere, 

om der er sket ændringer til disse, som kunne have indflydelse på udarbejdelsen af 

nøgletallene.  

Der er i denne forbindelse ikke identificeret forhold, som kunne have indvirkning på 

dette, hvorfor vi vurderer, at der er sammenlignelighed imellem årrækkerne. Der er 

heller ikke konstateret øvrige forhold, som danner baggrund for regulering.  

4.3 Reformuleringer:  

Som nævnt tidligere er formålet med den historiske regnskabsanalyse at afdække de 

finansielle værdidrivere til analysebrug.  

Overordnet er der to aktiviteter, som er værdiskabende i en virksomhed:  

1. Driftsaktivitet  

2. Finansieringsaktivitet  

Finansielle værdidrivere er nøgletal, som kan oplyse om, hvor værdien i virksomhe-

den skabes eller tabes. En analyse af finansielle værdidrivere kan afdække mulige 

indsatsområder for forbedring af virksomhedens evne til at skabe værdi i forhold til 

virksomhedens ejere71. 

Opgaven er derfor at afdække de finansielle værdidrivere for hver af de ovenstående 

aktiviteter. Ingen af disse aktiviteter fremgår af de officielle årsrapporter, hvorfor man 

er nødt til at foretage reklassifikationer af en række poster for ikke at få et fejlagtigt 

billede af Vestas værdiskabende evne72. 

Driftsaktivitet omfatter virksomhedens primære værdiskabende aktivitet, og finansie-

ringsaktiviteten er afledt af driftsaktiviteten, som er en sekundær værdiskabende ak-

tivitet. Denne sidstnævnte aktivitet består i at fremskaffe gæld og /eller egenkapital til 

finansiering af driftsaktiviteten.  

                                                
70

 Vestas årsrapport 2005 
71

 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang af Jens O. Elling og Ole Sørensen, 2. udgave side 171 
72

 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang af Jens O. Elling og Ole Sørensen, 2. udgave side 19 
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4.3.1 Reformulering af egenkapitalen: 

Reformuleringen af egenkapitalen til analysebrug foretages, da der kan være værdi-

reguleringer i regnskabet, som ikke føres i resultatopgørelsen, men bliver ført direkte 

over egenkapitalen. Egenkapitalopgørelsen opsummerer alle transaktioner og poste-

ringer, der berører ejernes egenkapital i virksomheden. Når der bliver foretaget re-

formulering af denne, bliver posterne delt op i transaktioner med ejerne samt total-

indkomst. Ved denne opdeling opnås der viden omkring73, hvordan ejernes besiddel-

ser i Vestas bliver påvirket af udbytter, kapitalindskud og aktietilbagekøb samt ureali-

serede gevinster og tab.  

Eks. I egenkapital for 200974 fremgår det blandt andet, at der er foretaget ”valutakurs-

reguleringer for 13 mill. EUR.” og ”dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter 

på (8) mill. EUR. Disse posteringer er ført direkte over egenkapitalen og har derfor 

ikke nogen effekt på resultatopgørelsen og dermed heller ikke på årets resultat.  

Poster, der ikke bliver indregnet over resultatopgørelsen, men bliver ført direkte over 

egenkapitalen, kaldes ”Dirty-surplus accounting”75. Disse poster skal indregnes i to-

talindkomsten.  

Egenkapitalbevægelserne, der allokeres som totalindkomst, bliver reklassificeret til 

den reformulerede resultatopgørelse, så den kan give et mere retvisende billede af 

Vestas’ værdiskabelse, og således sikres der også, at ingen overskudskomponenter 

udelades.  

I bilag 2 er alle egenkapitalopgørelserne reformuleret i de 5 regnskabsår, hvorfor 

regnskabsanalysen bliver foretaget på baggrund af disse.  

4.3.2 Reformulering af balancen:  

Ved reformulering af balancen bliver den officielle årsrapport opdelt i drift og finansie-

ring, og på den baggrund bliver Vestas’ evne til at skabe værdi fra driftsaktiviteten 

med udgangspunkt i den kapital, der er investeret i driften, analyseret76. 

                                                
73

 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang af Jens O. Elling og Ole Sørensen, 2. udgave side 107-108 
74

 Vestas årsrapport 2009 - egenkapitalopgørelse 
75

 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang af Jens O. Elling og Ole Sørensen, 2. udgave side 114 - 119 
76

 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang af Jens O. Elling og Ole Sørensen, 2. udgave side 122 -124 
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Reformuleringen er delt op i driftsaktiver, driftsforpligtelser, finansielle aktiver og fi-

nansielle forpligtelser. Der er taget udgangspunkt i den beskrivelse, der fremgår af de 

officielle årsrapporter fra Vestas, omkring anvendt regnskabspraksis og oplysninger i 

noterne. Der er ved gennemgang af disse identificeret forhold, som har givet anled-

ning til bemærkninger.  

Andre tilgodehavender/Anden gæld: 

Det fremgår af årsrapporten for 200977, at ”Andre tilgodehavender” består af periode-

afgrænsningsposter, krav mod leverandører og øvrige tilgodehavender, hvor største-

delen vedrører tilgodehavende moms og forudbetalte forsikringer.  

Det er ikke oplyst om noget af dette er et finansielt aktiv, hvorfor det ikke er muligt at 

udlede dette af beløbet. Det er vurderet, at dette vedrører deres drift, hvorfor dette er 

medtaget som et driftsaktiv.  

Anden gæld består af moms, afgifter og personaleomkostninger, hvorfor denne post 

ligeledes betragtes som værende et driftsaktiv.  

Værdipapirer:  

Værdipapirer bliver i årsrapport for 200978 beskrevet som ”Aktier og obligationer, der 

løbende overvåges, måles og rapporteres til dagsværdi i henhold til koncernens in-

vesteringspolitik, indregnes på handelsdatoen under kortfristede aktiver og måles til 

dagsværdi, svarende til børskurs for børsnoterede papirer” På baggrund af dette bli-

ver værdipapirer klassificeret som finansielle aktiver.  

Kapitalandele i associerede virksomheder: 

Vestas har kapitalandele i associerede virksomheder, som bliver målt til indre vær-

di79. Det er ikke muligt at lave en opdeling af dette i drifts- og finansielle poster, da 

der ikke er oplysninger omkring dette. Kapitalandelene er klassificeret som værende 

et driftsaktiv. Beløbet i gennem hele årrækken er uvæsentlig, hvorfor dette ikke har 

indvirkning på analysen.  

                                                
77

 Vestas årsrapport 2009 note 19 , side 91 
78

 Vestas årsrapport 2009 side 75 
79

 Vestas årsrapport side 75 
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I bilag 4 er alle balancerne reformuleret for de 5 regnskabsår, hvorfor regnskabsana-

lysen bliver foretaget på baggrund af disse.  

4.3.3 Reformulering af resultatopgørelsen: 

Ved reformulering af resultatopgørelsen bliver denne delt op i drift og finansiering. 

Opdelingen skal bruges til at identificere, hvad Vestas tjener sine penge på. Der skal 

tillægges de ikke-resultatførte poster ”Dirty-surplus accounting” fra egenkapitalopgø-

relsen med det formål at skabe en opgørelse af totalindkomsten af både drift og fi-

nansiering.  

Reformuleringen er delt op i drifts- og finansieringsposter. Der er taget udgangspunkt 

i den beskrivelse, der fremgår i de officielle årsrapporter fra Vestas omkring anvendt 

regnskabspraksis og oplysninger i noterne. Der er ved gennemgang af disse identifi-

ceret forhold, som har givet anledning til bemærkninger.  

Valutakursregulering: 

Valutakursreguleringer fra købs- og salgstransaktioner indregnes under finansielle 

poster. Da dette vedrører driften af Vestas, vil disse blive indregnet under andet 

driftsoverskud. Da det ikke er oplyst i noten, hvad der nøjagtigt indgår i valutakursre-

guleringer, antages det, at de førte valutakursreguleringer i noten finansielle poster 

vedrører driften.  

Dagsværdireguleringer af afledte finansielle instrumenter:  

Gevinst og tab på afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen un-

der finansielle poster. Vestas har både afledte finansielle instrumenter, der vedrører 

driften, og finansielle instrumenter, der vedr. finansieringsaktivitet. Det er ikke oplyst 

hvilken fordeling, der er her imellem, hvorfor det ikke er muligt at foretage en opde-

ling, og beløbet er derfor klassificeret under finansieringsposter.  
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Allokering af skat:  

I de officielle årsrapporter jf. bilag 1 fremgår der kun ”skat af årets resultat”. I forbin-

delse med Vestas’ drifts- og finansielle aktiviteter har begge skattemæssige konse-

kvenser, hvorfor skatten skal allokeres ud på de enkelte aktiviteter for at vise disse 

efter skat. Skatten er allokeret ud fra selskabsskatteprocenten i de pågældende år.  

Dirty-surplus Accounting:  

Det er ved gennemgang af Vestas’ egenkapitalopgørelse konstateret, at der er ikke-

resultatførte værdireguleringer og andre posteringer på egenkapitalen. De ikke-

resultatførte posteringer er allokeret under ”total indkomst fra driften” i den reformule-

ret resultatopgørelse, da det er vurderet, at disse vil påvirke driftsoverskuddet80. Det-

te er sket på baggrund af vurderingen om, at valutakursreguleringer og afdæknings-

instrumenter vedrører driften.  

I bilag 3 er alle resultatopgørelserne reformuleret for de 5 regnskabsår, hvorfor regn-

skabsanalysen bliver foretaget på baggrund af disse.  

4.4 Rentabilitetsanalyse:  

Formålet med rentabilitetsanalysen er at belyse de faktorer, som skaber forrentnin-

gen på ejernes investerede kapital.  

Rentabilitetsanalysen er foretaget på baggrund af den udvidet DuPont-model jf. ne-

denstående figur. Der findes forskellige versioner af den udvidede Dupont-model, 

som anvender forskellige terminologier/forkortelser. Opbygning og forkortelser fra 

”Regnskabsanalyse og værdiansættelse”81  er benyttet til regnskabsanalysen med 

tilretning i forhold til Vestas’ årsrapport,  

  

                                                
80

 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang af Jens O. Elling og Ole Sørensen, 2. udgave side 142 
81

 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang af Jens O. Elling og Ole Sørensen, 2. udgave s. 13-15 og 171- 

    177 
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Figur 10: Udvidet DuPont-model 

 

Kilde: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang af Jens O. Elling og Ole 
Sørensen, 2. udgave side 173 

4.4.1 Egenkapitalforrentningen:  

Udgangspunktet for rentabilitetsanalysen er egenkapitalens forretning, 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 årrække.  

 Tabel 3: Udvikling i ROE 

Nøgletal i % 2005 2006 2007 2008 2009 

ROE -18,83 10,52 20,23 25,12 23,16 

  Beregning af ROE på baggrund af de reformulerede regnskaber, jfr. bilag 3+4 

Udviklingen I ROE fremgår af ovenstående figur. Det ses, at ROE i 2005 var negativ, 

mens udviklingen siden har været positiv, hvor der dog er sket et mindre fald i 2009 i 

forhold til året før. I 2009 havde Vestas en ROE på 23,16%, hvilket betyder, at aktio-

nærerne får 23,16 euro i forrentning pr. 100 euro investeret i selskabet.  
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Årsagen til denne stigning / niveau kan skyldes flere parametre, hvor årsagen til ud-

viklingen skal findes i de underliggende finansielle værdidrivere – herunder afkastet 

på netto driftsaktiver (ROIC) og/eller selskabets finansielle gearing (FGEAR). De un-

derliggende værdidrivere og deres påvirkninger på ROE vil i det efterfølgende blive 

analyseret.  

4.4.1.1 Niveau 1: Dekomponering af ROE 

ROE afhænger som nævnt ovenfor af ROIC og FGEAR. Udviklingen i ROE i de sid-

ste 5 år fremgår af tabel nedenfor: 

         Tabel 4: Dekomponering af ROE 

Nøgletal i % 2005 2006 2007 2008 2009 

ROE -18,83 10,52 20,23 25,12 23,16 

ROIC -13,05 12,55 29,53 31,61 25,10 

FGEAR * SPRED  -5,78 -2,03 -9,30 -6,49 -1,94 

FGEAR 34,93 3,42 -32,22 -22,30 -5,58 

SPREAD -16,55 -59,45 28,86 29,09 34,70 

R 3,49 72,00 0,67 2,52 -9,60 

         Beregning af nøgletal på baggrund af de reformulerede regnskaber, jfr. bilag3+4 

ROIC udtrykker afkastet af den investerede kapital (netto driftsaktiver). Som det 

fremgår af ROE-ligningen ovenfor, vil en FGEAR på nul resultere i, at ROIC er lig 

ROE82.  

ROIC: 

Det ses, at ROIC har udviklet sig i samme retning som ROE, hvilket viser, at forret-

ning af egenkapitalen er kommet fra driftsaktiviteterne og kun i mindre grad fra finan-

sieringsaktiviteterne. Der sker i 2009 et mindre fald i ROIC, hvilket bevirker, at der 

ligeledes sker et fald i ROE. Dette skyldes, at der er sket en væsentlig stigning i 

(NDA) samtidig med, at stigningen i (DO) ikke har været af tilsvarende størrelse. 

Stigningen ligger i anlægsaktiver under udførsel samt grunde og bygninger. Begge 

dele skaber ikke noget overskud, hvorfor der ikke vil ske en stigning i (DO), når der 

sker investeringer i disse anlægsklasser.   

  

                                                
82

 ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang af Jens O. Elling og Ole Sørensen, 2. udgave side 174 



Ronni Jansen                        Copenhagen Business School             Hanne Sølling-Jørgensen 

Side 55 af 92 

 

FGEAR:  

FGEAR udtrykker, hvor stor en del selskabets netto finansielle forpligtelser udgør i 

forhold til egenkapitalen ”Gearingen”. Vestas får mellem 2005 og 2006 et skift fra net-

to finansielle forpligtelser til netto finansielle aktiver, hvilket skyldes en lavere gæld og 

en relativ stor beholdning af likvider og værdipapirer. Det finansielle gearingsniveau 

kan ikke alene tolkes til at være dårligt eller skidt, hvorfor det skal analyseres, om det 

er muligt at tjene penge på selskabets finansielle forpligtelser. Dette kommer til ud-

tryk i form af SPREAD. 

SPREAD:  

SPREAD udtrykker de netto-finansielle omkostninger i % sammenholdt med virk-

somhedens ROIC. SPREAD er forskellen mellem ROIC og r. Mens ROIC udtrykker, 

hvad der tjenes på den investerede kapital, fortæller r, hvad der betales for fremmed-

kapitalen, der er brugt til at finansiere (NDA). SPREAD udtrykker således, om det er 

gunstigt at arbejde med fremmedkapital eller ej.  

Et positivt SPREAD er udtryk for, at ROIC er større end r, hvilket gør det rentabelt at 

finansiere nettodriftsaktiver med finansielle forpligtelser. Omvendt er et negativt 

SPREAD udtryk for, at det ikke er rentabelt at finansiere nettodriftsaktiver med finan-

sielle forpligtelser.  

Det fremgår af beregningen, at FGEAR*SPRED er negativ i alle årene. Det er et ud-

tryk for, at i 2005, hvor Vestas har netto finansielle forpligtelser, havde selskabet og-

så negativ ROIC. 2006 er et specielt år, hvor de går fra at have netto finansielle for-

pligtelser til netto finansielle aktiver, men gennemsnitlig har de fortsat netto finansiel-

le forpligtelser og kommer derfor ud med en høj finansieringsomkostning i forhold til 

ROIC. Vesta har dermed tabt penge på at geare sig, da det koster mere at låne end 

det, de har fået i afkast på driftsaktiverne. Fra 2007 – 2009 har Vestas netto finan-

sielle aktiver, men de har ikke formået at forrente pengene til samme værdi som 

ROIC, hvorfor den finansielle gearing også i samme år har en negativ påvirkning af 

ROE. Det har i disse år slåedes bedre kunnet betale sig at investere de finansielle 

aktiver i driften.  
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4.4.1.2 Niveau 2: Dekomponering af ROIC: 

ROIC’s bidrag til ROE stammer fra OG og AOH. Udviklingen i ROIC i de sidste 5 år 

fremgår af tabel nedenfor: 

         Tabel 5: Dekomponering af ROIC 

Nøgletal 2005 2006 2007 2008 2009 

ROIC -13,05 12,55 29,53 31,61 25,10 

OG -5,22 3,75 5,72 7,06 9,50 

AOH 2,50 3,35 5,16 4,48 2,64 

         Beregning af nøgletal på baggrund af de reformulerede regnskaber, jfr. bilag3+4 

Overskudsgrad (OG): 

OG udtrykker virksomhedens evne til at skabe overskud i forhold til omsætningen. 

Overskudsgraden er fra 2006 og frem stigende, hvilket især skyldes den stigende 

vækst, der har været i Vestas. Vestas har øget omsætningen, men samtidig har de 

formået at minimere omkostningern. Der vil under niveau 3 ske en opdeling af OG for 

at identificere størrelsen på overskudsgraden i forhold til salgsaktiviteten.  

Aktivernes omsætningshastighed (AOH): 

AOH er netto driftsaktiver målt i forhold til omsætningen og viser, hvor meget salg der 

genereres i Vestas pr. investeret kapitalkrone. AOH er større end 1 i alle år, hvilket 

medfører et positivt afkast på netto driftsaktiverne. Der er sket et fald i AOH fra 2007 

– 2009, hvilket skyldes en stor stigning i varelagrene og materielle anlægsaktiver. 

Disse poster er stigende på grund af nyopførte fabrikker samt Vestas’ problemer med 

leverancer fra underleverandørerne, der har resulteret i stigende sikkerhedslagre.  

4.4.1.3 Niveau 3: Dekomponering af OG og AOH: 

Udviklingen i OG i de sidste 5 år fremgår af tabel nedenfor: 

         Tabel 6: Udviklingen i OG 

Overskudsdrivere (%) 2005 2006 2007 2008 2009 

Ogsalg -4,49 3,31 5,99 7,90 9,25 

Ogandet -0,73 0,44 -0,27 -0,83 0,24 

Ogsamlet -5,22 3,75 5,72 7,06 9,50 

         Beregning af nøgletal på baggrund af de reformulerede regnskaber, jfr. bilag 3+4 



Ronni Jansen                        Copenhagen Business School             Hanne Sølling-Jørgensen 

Side 57 af 92 

 

Der er foretaget opdeling af OG, hvoraf det fremgår, at overskudsgraden alene 

kommer fra salgsaktiviteten, og denne alene skaber overskuddet. Andet har kun 

uvæsentlig indvirkning på skabelsen af overskuddet.   

Udviklingen i 1/AOH i de sidste 5 år fremgår af tabel nedenfor: 

 Tabel 7: Udviklingen i 1/AOH 

AOH - -drivere (1/AOH) 2005 2006 2007 2008 2009 

1/AOH 0,40 0,30 0,19 0,22 0,38 

            

Immaterielle anlægsaktiver 0,13 0,12 0,10 0,10 0,11 

Materielle anlægsaktiver 0,13 0,12 0,12 0,14 0,19 

Varebeholdninger 0,21 0,20 0,20 0,23 0,25 

Tilgodehavende fra salg 0,16 0,17 0,14 0,13 0,11 

Entreprisekontrakter 0,08 0,09 0,06 0,06 0,11 

Andre driftsaktiver 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 

            

Hensættelser 0,06 0,07 0,06 0,05 0,05 

Entreprisekontrakter 0,00 0,11 0,19 0,20 0,15 

Leverandører af vare og tjenesteydel-
ser 0,13 0,17 0,17 0,16 0,16 

Andre driftsforpligtelser 0,20 0,15 0,07 0,08 0,09 

      Beregning af nøgletal på baggrund af de reformulerede regnskaber, jfr. bilag 3+4 

Dekomponeringen af de driftsmæssige valuedrivere har vist, at Vestas over de sene-

ste fem år med en jævn stigning har formået både at forbedre udnyttelsen af selska-

bets aktiver og skabe et større overskud på baggrund af den opnåede omsætning. 

Kapitalbindingen er dog steget fra 2007 – 2009, hvor der har været størst stigning i 

2009, hvilke skyldes opbygningen af sikkerhedslagre samt leveringsproblemer Dette 

bevirker, at der sker et fald i AOH, da der sker en stigning i NDA, og der ikke er sket 

en tilsvarende stigning i omsætningen.  

4.5 Sammenfatning regnskabsanalyse:  

Vestas’ økonomiske udvikling er analyseret ved brug af nøgletal, der er beregnet ud 

fra reformulerede resultatopgørelser og balancer, hvorved det er muligt at analysere 

udviklingen i den del af totalindkomsten, der er generet fra driften, og den del, der er 

generet fra gældssætningen.  
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Regnskabsanalysen viser, at Vestas gennem de seneste fem år har forbedret de 

driftsmæssige nøgletal væsentligt, hvilket har forbedret årets resultat fra underskud til 

overskud. Forbedringen er kommet fra selskabets driftsaktiviteter herunder både 

bedre udnyttede af aktiverne og den investerede kapital.   

De har dog i de seneste år været nødsaget til at foretage investeringer i sikkerheds-

lagre samtidig med, at de har øget deres investeringer i grunde og bygninger, hvilket 

har bevirket, at de fra 2007 -2009 har haft større kapitalbinding. Dette bevirker, at 

nogle af nøgletallene er faldet grundet dette forhold. Der er ikke sket væsentlige fald, 

og det er stadig en væsentlig forbedring i forhold til primo årene i analysen.   
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5.0 Budget  

5.1 Budgetforudsætninger (5 år) 

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de reformulerede resultatopgørelser og 

balancer, hvor udviklingen bestemmes af de forudgående analyser. 

For at kunne give et realistisk bud på et fremtidigt budget for Vestes har vi som 

nævnt været inde og analysere Vestas hidtidige værdiskabende evne og de værdi-

drivere, den bygger på. Disse værdidrivere danner grundlag for udarbejdelsen af 

budgetforudsætningerne. Værdidriverne bestemmer den procentuelle værdi af den 

primære værdidriver, eksempelvis omsætningen. 

Budgetforudsætningerne for balanceposterne vil blive budgetteret ud fra deres re-

spektive inverse omsætningshastigheder. 

I bilag 5 er budgettet samt dettes forudsætninger opstillet. Argumentationen for de 

enkelte forudsætninger, der ligger til grund for budgettet, vil fremgå af nedenstående 

afsnit. Der er budgetteret frem til 2015E + terminalperioden (T+1). Denne periode er 

valgt, da vi formoder, at Vestas udvikling efter denne periode vil ligge på en konstant 

vækstrate. 

5.2 Resultatopgørelsen 

Omsætning 

Vestas fremlagde i forbindelse med offentliggørelsen af kvartalsrapporten for 3. kvar-

tal 2009 deres nye strategi ”Triple 15”, hvor Vestas forventer at opnå en EBIT-margin 

på 15% og en omsætning på minimum 15 mia EURO i 2015. Denne målsætning vil 

svare til en gennemsnitlig årlig omsætningsvækst på minimum 15% frem til 201583.  

Målsætningen for 2015 er meget ambitiøs, men understøttes af BTM Consult ApS84, 

der forventer en gennemsnitlig årlig markedsvækst på 13,5% frem til 2014 og deref-

ter en gennemsnitlig årlig markedsvækst på 12,1% frem til 2019. 

  

                                                
83

 Selskabsmeddelelse nr. 22/2009 fra Vestas 
84

 http://www.btm.dk/news/world+market+update+2009+forecast+2010-2014/?s=9&p=1&n=31&p_id=2&year=2010 
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Omsætningsvæksten for 2009 var på 10%, og forventningerne til 2010 ligger på en 

vækst på 5,5% (forventet omsætning 2010 7 mia. EURO).85 Dette skyldes dog en 

antagelse om, at den forventede indgang af ordrer kommer til at ligge sent på året, 

og målsætningen for 2010 vurderes derfor som værende realistisk. 

Som tidligere nævnt har finanskrisen påvirket ordreindgangen i negativ retning. Ban-

kerne har været mindre risikovillige i deres involvering i vindmølleprojekter end før 

krisen, hvilket medfører en risiko for fald i omsætningen, da vindmølleprojekter typisk 

får finansiering herigennem. Vi vurderer dog, at dette primært vil have en effekt i 

2010, hvorefter muligheden for at opnå finansiering vil øges. 

Produktionsomkostninger 

Historisk set er produktionsomkostningerne faldet i forhold til omsætningen. Dette 

ses ud af nedenstående figur. Produktionsomkostninger vurderes fortsat at være fal-

dende. 

                     Tabel 8: Produktionsomkostninger i pct. af omsætningen 

  2005 2006 2007 2008 2009 
Pct. af omsætnin-
gen 95,68% 86,25% 81,75% 78,99% 76,45% 

                     Kilde: Egen tilvirkning ud fra reformuleret resultatopgørelse bilag 3 

Dette vurderes på baggrund i Vestas' strategiske mål "Supplier Quality" og "Produc-

tions Excellence", at Vestas vil forbedre leverandørsamarbejdet via "Six Sigma", og 

at Vestas vil højne deres produktivitet og ressourceudnyttelse. Produktionsomkost-

ningerne procentmæssige andel af omsætningen er på baggrund af dette forudsat at 

være svagt faldende. 

Vi forventer dog, at produktionsomkostningernes procentmæssige andel af omsæt-

ningen i 2010E vil være på niveau med 2009, og disse sættes derfor til 76,5%. 

 Herefter forventes det, at Vestas' produktivitet og ressourceudnyttelse vil have en 

forholdsvis jævn effekt i starten, hvorefter produktionsomkostningernes procentmæs-

sige andel af omsætningen fra 2011 vil falde med 0,10% pr. år frem til T+1. 

  

                                                
85

 Vestas årsrapport 2009, side 10+11 
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Forsknings- og udviklingsomkostninger 

Det forventes, at omkostninger til forskning og udvikling vil stige fra 2010 og frem, 

idet der jf. afsnit 3.1.4 er kraftig fokus på dette felt hos Vestas. Der er bl.a. indikatio-

ner på, at markedet for offshoremøller er i vækst, hvilket medfører et øget kapitalbe-

hov til fremtidig udvikling of forskning. Som det ses af nedenstående figur 8, har om-

kostningerne til forskning og udvikling i forhold til omsætningen siden 2007 været 

faldende og lå i 2009 på 1,39%. Det vurderes dog, at Vestas i 2010 opnår yderligere 

reduktioner, trods øget fokus. Fra 2011 forventer vi en stigning på 0,25% pr. år. 

                     Tabel 9: Forsknings- og udviklingsomkostninger 

  2005 2006 2007 2008 2009 
Pct. af omsætnin-
gen 1,02% 1,46% 1,36% 1,49% 1,39% 

                     Kilde: Egen tilvirkning ud fra reformuleret resultatopgørelse bilag 3 

Distributions- og salgsomkostninger 

Historisk set har distributions- og salgsomkostningerne været stigende i forhold til 

omsætningen. Dette forventes ikke at fortsætte, da Vestas har fokus på, at dette om-

råde skal effektiviseres (Six Sigma). Vi forventer derfor, at tallet holdes på nogenlun-

de samme niveau som 2009. 

                     Tabel 10: Distributions- og salgsomkostninger 

  2005 2006 2007 2008 2009 
Pct. af omsætnin-
gen 1,10% 1,73% 1,89% 2,98% 3,12% 

                     Kilde: Egen tilvirkning ud fra reformuleret resultatopgørelse bilag 3 

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostningerne i forhold til omsætningen har gennem de senest fire 

år været svagt stigende. Selvom Vestas organisation vokser fremover, mener vi ikke, 

at dette vil medføre en drastisk ændring i omkostningsniveauet i forhold til 2009, idet 

Vestas som tidligere nævnt har stor fokus på at reducere omkostningsniveauet både 

via Lean og Six Sigma86. 

          

                                                
86

 Lean fokuserer på at strømline processer og fjerne aktiviteter, der er spild, hvorimod Six Sigma fokuserer på kundens behov  

    og på at finde ud af, hvad der er kvalitet for kunden og virksomheden 
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                     Tabel 11: Administrationsomkostninger 

  2005 2006 2007 2008 2009 
Pct. af omsætnin-
gen 1,99% 2,56% 3,04% 3,23% 3,65% 

                     Kilde: Egen tilvirkning ud fra reformuleret resultatopgørelse bilag 3 

Afskrivninger 

Immaterielle aktiver indbefatter færdiggjorte udviklingsprojekter, goodwill, software 

samt udviklingsprojekter under udførelse. I henhold til IFRS afskrives der ikke på 

goodwill og udviklingsprojekter under udførelse.  

For disse poster foretages der i stedet en årlig nedskrivningstest, og vi vil derfor tage 

udgangspunkt i de historiske afskrivningsprocenter udregnet i forhold til gennemsnit-

lige anlægsaktiver. 

            Tabel 12: Afskrivninger immaterielle anlægsaktiver 

Pct. af gns. imma- 2005 2006 2007 2008 2009 Gn.snit 
terielle anlægsakti-
ver 6,45% 6,87% 5,89% 5,56% 8,24% 6,60% 

            Kilde: Egen tilvirkning ud fra reformuleret resultatopgørelse bilag 5 

Den gennemsnitlige afskrivningssats har jf. ovenstående figur været 6,6%, hvilket er 

den afskrivningssats, som er valgt til budgetteringen. 

Materielle anlægsaktiver består af grunde/bygninger (25-40 år), produktionsanlæg og 

maskiner (3-10år), andre anlæg/driftsmateriel, inventar (3-5 år) samt materielle an-

lægsaktiver under udførelse. 

   Tabel 13: Pct. af gns. materielle anlægsaktiver 

Pct. af  
gns. Materielle   2005 2006 2007 2008 2009 

anlægsaktiver   17,75% 17,27% 15,43% 12,35% 12,68% 
    Kilde: Egen tilvirkning ud fra reformuleret resultatopgørelse bilag 5 

Da den væsentligste del af de materielle anlægsaktiver består af grunde/bygninger, 

har vi valgt at fastsætte afskrivningsprocenten i hele budgetperioden til 13%. Denne 

procent ligger tæt på 2008 og 2009, og da vi ikke går ud fra, at fordelingen af de for-

skellige typer anlægsaktiver ændres væsentligt, vurderer vi, at den valgte afskriv-

ningsprocent er retvisende. 
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Skat 

Skatten er fastsat ved anvendelse af den effektive skatteprocent. Denne er for hele 

budgetperioden sat til 28%, hvilket svarer til den effektive skatteprocent, som fremgår 

af 2009-regnskabet. 

Usædvanlige poster 

Usædvanlige poster har ikke en egentlig værdiskabelse for Vestas, hvorfor disse ikke 

vurderes relevant at budgettere. Vi forventer desuden ikke, at der kommer et udsving 

i denne post i budgetperioden. Vi er ikke i besiddelse af oplysninger, som indikerer 

restrukturering eller forventede nedskrivninger. Derfor er de udsædvanlige poster 

budgetteret med 0. 

Netto finansielle omkostninger og – indtægter 

Ved fastsættelse af nettorenteomkostninger r til brug for beregning af de nettofinan-

sielle omkostninger har vi i 2010 estimeret en rente på 6%. Dette skyldes, at der var 

nettofinansielle forpligtelser i 2009. Det formodes, at det koster mere at have gæld 

end at have indestående, hvorfor nettorenten fastsættes til 6% med en forventet 

svagt stigende rente over perioden for at ende med 7% i terminalperioden. Renteni-

veauet pt. er meget lavt, hvilket ikke forventes at være vedvarende 

Balancen 

Immaterielle anlægsaktiver 

Vækst kræver investeringer i teknologi og medarbejdere med den hensigt at optime-

re effektiviteten og driftsikkerheden i møller. Det forventes at Vestas stadig vil have 

fokus på dette bl.a. gennem yderligere udvikling af både offshore og onshore møller, 

hvilket indikeres af, at Vestas i 2010 forventer at ansætte yderligere 500 medarbejde-

re i udviklingsafdelingen.  

            Tabel 14: Immaterielle anlægsaktiver i pct. af aktiver 

  2005 2006 2007 2008 2009 Gns 

Immaterielle  0,13 0,12 0,10 0,10 0,11 0,11 
            Kilde: Egen tilvirkning ud fra reformuleret resultatopgørelse bilag 5          
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Vi vurderer, at væksten de næste par år i immaterielle anlægsaktiver vil ligge på 

11%, idet der i henhold til årsrapporten fra 2009 vil blive foretaget store investeringer. 

Derefter vil den falde tilbage på 2008-niveauet. 

Materielle anlægsaktiver 

Vestas har de seneste 5 år investeret kraftigt i opførelsen af nye produktionsanlæg. 

Dette er især sket på de to største markeder USA og Kina. Disse investeringer ven-

tes afsluttet i 2010, hvorefter vi forventer et fald i investeringerne. 

            Tabel 15: Materielle anlægsaktiver i pct. af aktiver 

  2005 2006 2007 2008 2009 Gns 

 Materielle 0,13 0,12 0,12 0,14 0,19 0,14 
            Kilde: Egen tilvirkning ud fra reformuleret resultatopgørelse bilag 5          

Varebeholdning 

I afsnit 3.4.1 behandles Vestas' forventninger og målsætninger omkring deres netto-

arbejdskapital. I 2009 er der som nævnt opbygget sikkerhedslagre, hvilket skyldes 

svigtende ordreindgang. Nettoarbejdskapitalen var ultimo 2009 EUR 1.235, hvilket 

svarer til 19% af omsætningen sammenlignet med  2008, hvor nettoarbejdskapitalen 

kun var 5% af omsætningen87. 

Vi forventer, at Vestas i 2010 vil begynde at nedbringe sine sikkerhedslagre i forbin-

delse med den stigende ordretilgang, men vi forventer ikke, at lageret vil blive ned-

bragt til 2008-niveau. Vi har derfor i 2010 fastsat den inverse omsætningshastighed 

til 0,25 og budgetteret den til at falde jævnt hen over periodentil et niveau, der ligner 

den historiske 0,21. 

Tilgodehavender fra salg og entrepriser samt forudbetalinger fra kunder 

Som følge af kreditkrisen og ændringen i kundesammensætningen, jf. afsnit 3.2.2, 

forventes det, at tilgodehavender fra salg og entreprisekontrakter vil stige.  

Dette skyldes, at Vestas kunder forventes grundet krisen samt forhandlingsstyrken at 

ville trække på kredittiden. 

Det forventes derfor, at den inverse omsætningshastighed vil være lidt større end i 

2009, som var på 0,23. Vi har derfor budgetteret med en invers omsætningshastig-

hed på 0,24, hvorefter den efter 2013 vil falde til et niveau, der svarer til 2009. 

                                                
87

 http://www.vestas.com/da/om-vestas/strategi.aspx 
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Med hensyn til forudbetalinger fra kunderne forudsættes det at have en modsat rettet 

effekt, idet kunderne ikke vil foretage forudbetalinger i samme størrelsesorden, som 

det skete i 2009. Den inverse omsætningshastighed er derfor budgetteret med -0,17, 

men vil stige i løbet af budgetteringsperioden til et niveau, der ligner niveauet for 

2009 på -0,22. 

Andre tilgodehavender, andre driftsaktiver, andre gældsforpligtelser og andre 

driftsforpligtelser 

De inverse omsætningshastigheder for ovennævnte har historisk set ligget på sam-

me niveau. I regnskabsposten "Andre driftsforpligtelser" er den primære post garanti-

hensættelser. Vestas forventer for 2010 et niveau på 3% mod 3,5% i 2009. I budget-

forudsætningerne har vi bibeholdt det historiske gennemsnit på 7%. De tre andre 

regnskabsposter er budgetteret med en invers omsætningshastighed, der ligger på 

niveau med den historiske dvs. 0,03 for andre tilgodehavender og andre driftsaktiver 

samt -0,06 for andre gældsforpligtelser. 

Leverandørgæld 

Forventningerne til den inverse omsætningshastighed for leverandørgæld er, at den 

vil stige i 2010 og 2011, hvorefter den vil falde tilbage på niveau med 2009.  

Netto finansielle forpligtelser 

De nettofinansielle forpligtelser fastsættes på baggrund af den budgetterede FGEAR. 

Den historiske udvikling i den finansielle gearing fremgår af regnskabsanalysens af-

snit omkring FGEAR. I afsnittet fremgår det, at udviklingen i den finansielle gearing 

har været faldende. I 2009 var den finansielle gearing på -0,06. 

Det budgetteres med, at Vestas i de første år vil have en positiv finansiel gearing på 

0,17 for derefter at falde til 0,16. Den positive gearing skyldes en forudsætning om, at 

Vestas stadig foretager store investeringer, og ikke alene kan finansiere disse via 

driften. Det må derfor formodes, at Vestas må optage fremmedkapital for at finansie-

re den fremtidige organiske vækst. 
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6.0 Værdiansættelse 

På baggrund af de forudgående analyser er det nu muligt at arbejde videre med den 

egentlige værdiansættelse af Vestas. Værdiansættelsen foretages pr. 29. maj 2010. 

Værdiansættelsen foretages ved anvendelse af den tilbagediskonterede cash-flow-

model (DCF-modellen), der bygger på de fremtidige betalingsstrømme. DCF-

modellen kan udtrykkes ved følgende ligning88: 
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FCFF udtrykker det frie cash flow og defineres som det cash flow, der er til deling 

mellem långivere og ejere. Det frie cash flow skal tilbagediskonteres, så det afspejler 

såvel långivernes og ejernes afkastkrav.  

For at bestemme det fremtidige cash flow skal der udarbejdes et budget, der viser 

den fremtidige udvikling. Derudover skal de vægtede kapitalomkostninger (WACC) 

bestemmes, da WACC'en er bestemmende for diskonteringsfaktoren. 

6.1 Vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) 

WACC'en betyder, at NPV kommer til at indeholde forventede finansieringsomkost-

ninger og derudover vil den tage højde for de forhøjede risikofaktorer i den nuværen-

de markedssituation.  

WACC kan udtrykkes ved følgende ligning89: 

ed kEKAkGAWACC   

Hvor GA er gældsandelen, EKA er egenkapitalandelen, dk er fremmedkapitalomkost-

ningerne og ek er ejerafkastkravet. 
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6.1.1 Kapitalstruktur (GA, EKA) 

Kapitalstrukturen i gælds- og egenkapital bør reelt fastlægges på baggrund af mar-

kedsværdien. Da opgørelse af markedsværdien netop er formålet med værdiansæt-

telsen, har vi valgt at fastlægge den ud fra en konkret vurdering. Det vurderes, at en 

gældsandel på 5% er realistisk, hvorfor denne anvendes fremadrettet. 

6.1.2 Lånerente (kd) 

Lånerenten, som ganges på gældsandelen, udtrykker den rente, fremmedkapitale-

jerne kræver i kompensation. Lånerenten udtrykkes ved følgende formel90: 

sfd rrk   

hvor fr  udtrykker den risikofri rente, sr det selskabsspecifikke risikotillæg og t er sel-

skabsskattesatsen. 

6.1.2.1 Risikofri rente (rf) 

Den risikofrie rente er det alternativ, som såvel långivere som ejere kan få i afkast i 

en risikofri investering. Rente på en 10-årig statsobligation anvendes i praksis som 

indikator på en risikofri rente. Ultimo 2009 var rente 3,61891. 

6.1.2.2 Selskabsspecifikke risikotillæg (rs) 

Selskabsspecifikke risici er forhold, der er specifikke i/for selskabet, som har en sy-

stematisk større risiko end markedsrisikoen. Risikotillægget fastsættes på baggrund 

af Vestas kreditværdighed. Da Vestas gældsandel er forholdsvis beskeden, vurderes 

koncernen at have en høj kreditværdighed. Risikotillægget fastsættes derfor til 1%. 

6.1.2.3 Selskabsskattesatsen (t) 

Historisk set har den effektive skattesats for Vestas været højere end den gældende 

danske skattesats (25%). I årsrapporten for 2009 fremgår det, at den effektive skat-

teprocent i 2009 er 28%, idet 3% vedrører reguleringer fra tidligere år samt afvigelse i 

udenlandske dattervirksomheders skattesats i forhold til den danske skattesats. Da vi 

ikke er bekendt med ændringer i fremtidige skattesatser, vil vi bruge 2009-

skattesatsen som estimat for den fremtidige skatteprocent. 

                                                
90
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6.1.3 Fastlæggelse af ejernes kapitalafkastkrav (ke) 

Ejernes kapitalafkastkrav er det afkast, som ejerne forventer ved en alternativ inve-

stering med samme risiko. Det fastsættes med udgangspunkt i Capital Asset Pricing-

modellen (CAPM), som består af ligningen92: 

 fmfe rrErk  )( , 

hvor β(beta) er den systematiske risiko, )( mrE er det forventede afkast ved investe-

ring i markedsporteføljen. 

6.1.3.1 Estimering af den systematiske risiko (β) 

Den del af risikoen, som ikke kan elimineres ved investering i en bred portefølje, ind-

går ligeledes i fastsættelsen af afkastkravet. Den systematiske risiko (Beta) måler, 

hvor stor risiko der er på en aktie i forhold til den generelle risiko på aktiemarkedet.  

En betaværdi på 1 betyder, at aktien fuldstændig følger markedet. En betaværdi på 0 

betyder, at der ikke er nogen følsomhed. En betaværdi over 1 betyder, at aktien rea-

gerer kraftigere end markedet, mens en negativ betaværdi betyder, at aktien reage-

rer modsat det øvrige marked93.  

Værdien kan estimeres ved hjælp af en regressionsanalyse, men da det bygger på 

historiske data, tager vi i stedet udgangspunkt i hvad forskellige analytikere estime-

rer. Nedenfor er gengivet tre forskellige bud: 

    Tabel 16: Estimering af Beta 

Beta Analytiker 

1,55 Reuter
94

 

1,45 Proinvester
95

 

1,58 Aktietwits
96

 

1,41 Saxo Bank
97

 

1,50 Gennemsnit 

    Kilde: Egen tilvirkning 

                                                
92 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang af Jens O. Elling og Ole Sørensen, 2. udgave side 51 
93

 http://investeringen.dk/?page_id=7 
94
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 http://www.proinvestor.com/aktier/Vestas+Wind+Systems/VWS.CO  
96
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Som det ses af ovenstående tabel 26 er gennemsnittet 1,50, hvilket vi har vurderet 

værende en valid Beta og derfor har anvendt i vores værdiansættelse. 

6.1.3.2 Markedsporteføljen E(rm) 

Det sidste led i formlen er E(rm). E(rm) fratrukket den risikofrie rente udgør det risikotil-

læg, som investor kræver for at investere i aktien i forhold til den risikofrie investe-

ring. De tre oftest benyttede metoder er en historisk bagudskuende, en teoretisk 

fremadskuende samt en rundspørge. Alle tre metoder har hver især fordele og ulem-

per, men fælles for dem alle er, at de ikke entydigt kan bestemme den sande værdi 

for risikopræmien98. 

Det kan derfor være svært at vurdere, hvilken metode der giver det mest korrekte 

billede af fremtidens risikopræmie, men ved anvendelse af ex-post bygger man sit 

estimat på historiske data. Argumentet for at anvende ex-post er, at risikopræmien i 

dag ikke har ændret sig væsentligt. Den historiske risikopræmie er baseret på under-

søgelser fra PriceWaterhouseCoopers, hvor den gennemsnitlige risikopræmie brugt 

af banker og finansielle rådgivere i Danmark har ligget omkring 4% gennem de sene-

ste 10 år. 

Forventningen til fremtidens risikopræmie sættes til 4,5%, grundet den finansielle 

krise på verdensmarkedet. Vi vil dog i forbindelse med følsomhedsanalysen anvende 

forskellige risikopræmier for at vurdere følsomheden.  

6.1.4 Beregning af WACC 

På baggrund af de estimerede værdier er det nu muligt at beregne WACC ved hjælp 

af den tidligere præsenterede ligning: 
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              Tabel 17: Beregning af WACC 

WACC: 

Selskabsspecifik risikotillæg på gæld (Rs) 0,0100 

Skatteprocenten 0,2800 

Risikofri rente (rf) 0,0362 

FK's afkastkrav efter skat:Kg = (Rf+Rs)*(1-t) 0,0332 

Markedsrisikopræmie (Rm- Rf) 0,0450 

Beta 1,5000 

EK's afkastkrav: Ke=Rf+Beta*(Rm-Rf) 0,1037 

EK-andel 0,9500 

WACC = 0,1002 

             Estimeret værdier, Kilde: Egen tilvirkning 

WACC = 5% x 3,32% + 95% x 10,37 = 10,02% 

6.2 Estimering af vækstfaktor (g) 

I DCF-ligningen fremgår det, at terminalværdien afhænger af forventningerne til virk-

somhedens resterende levetid. Den fremtidige forventning udtrykkes gennem en 

vækstfaktor "g". Da forventningen til virksomhedens vækst formentligt varierer fra 

investor til investor, er der ikke et entydigt resultat til g, hvorfor værdien heraf skal 

estimeres. Estimeringen af "g" bør tage udgangspunkt i den strategiske analyse af 

virksomheden og en vurdering af det langsigtede vækstpotentiale i branchen. 

I henhold til afsnit 5.1 forventes der en omsætningsvækst på 5,5% i 2010 og derefter 

10%. Vi vurderer at konkurrencesituationen vil blive skærpet og den generelle mar-

kedsvækst i vindmøllebranchen er begrænset og derfor ikke fortsætter evigt. På 

baggrund af dette estimeres en vækstfaktor på 3% som realistisk. Dette primært ud 

fra forventningen til konkurrencesituationen i branchen. 

6.3 Estimering af Vestas-aktiens værdi 

Ud fra de ovenstående estimerede elementer i DCF-ligningen kan værdien af Vestas 

beregnes. Som nævnt tilbagekonteres de fremtidige frie pengestrømme, således at 

man finder nutidsværdien af Vestas’ fremtidige indtjening. 

Der er i bilag 8 beregnet de frie pengestrømme for hele budgetperioden til og med 

T+1. Herefter er de frie pengestrømme for hvert enkelt år tilbagediskonteret til nutids-

værdien (PV). Af nedenstående figur ses beregningen ved brug af DCF-modellen. 
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        Tabel 18: DCF-modellen  

DCF - modellen : 

Samlet PV af budgetperioden  3.060  

Terminalværdi 19.335  

KV af terminalværdi 10.905  

Virksomhedens værdi (værdi af NDA) 13.964  

Bogført værdi af NFF 137  

Værdi af egenkapital 13.827  

    

Antal aktier 203,7  

Værdi pr. aktie "EUR" 68  

Værdi pr. aktie i kr. (kurs 7,45) 506  

 Estimering af Vestas-aktiens værdi, ved brug af DCF-model: Kilde egen til-

 virkning 

På baggrund af ovenstående beregninger kan den teoretiske aktiekurs for Vestas-

aktien fastsættes til kr. 506.  

6.3.1 Sammenligning med børskurs d. 29. maj 2010 

Værdiansættelsen er foretaget pr. 29. maj 2010. Vestas-aktien havde en kursværdi 

på 342 på Københavns Fondsbørs.  

Afvigelsen mellem den reelle børskurs og den beregnede kurs udgør 506, hvilket 

svarer til en undervurdering på kr.164. 

 Der kan være flere årsager til denne forskel blandt andet følsomheden pr. input, som 

bruges i værdiansættelsesmodellen. Der er derfor foretaget en følsomhedsanalyse, 

for at vurdere effekten af ændringer i de væsentligste estimerede input på værdian-

sættelsen. Dette er foretaget i det efterfølgende afsnit.  

6.3.2 Følsomhedsanalyse 

Som nævnt i ovenstående afsnit kan værdiansættelsesmodellen være følsom overfor 

de input, vi har estimeret. Derfor opstilles en række scenarier, som forsøger at af-

dække følsomheden på de enkelte input. De er gengivet i tabellen nedenfor: 
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                                                   Figur 11: Oversigt over input til DCF 

Scenarie  Variabel  

1 Omsætning 

2 Markedsrisikopræmie 

3 β (beta) 

4 Kapitalstruktur 

                      Kilde: Egen tilvirkning 

Følsomhedsanalyserne på de enkelte input viser, hvilke og hvor store konsekvenser 

der vil være ved en ændring i dem.  

Omsætning:  

I værdiansættelsen er der budgetteret med, at omsætningen vil stige til 7.000 mio. 

EUR i 2010, samt en årlig vækst i omsætningen på 10 % fra 2011 og resten af perio-

den. Der er i nedenstående analyse ændret på forudsætningerne fra 2011 og frem, 

da det er vurderet, at 2010 vil blive opretholdt. 

        Tabel 19: Følsomhed i forhold til ændringer i omsætningen 

Scenarie 1 

Omsætningsvækst 2,50% 5,00% 10,00% 15,00% 17,50% 

WACC 10,02% 10,02% 10,02% 10,02% 10,02% 

Aktiekurs beregnet "EUR" 38 47 68 95 112 

Ændring i kurs "%" -44% -31% 0% 40% 65% 

               Kilde: Egen tilvirkning 

Ændringer i omsætningsvæksten har stor indflydelse på værdiansættelsen. Af oven-

stående tabel fremgår, at et fald på 5% resulterer i et kursfald på 31%, mens en stig-

ning på 5% medfører en kursstigning på 40%.    

Markedsrisikopræmie 

Markedsrisikopræmien udgør forskellen på det forventede fremtidige afkast på mar-

kedsporteføljen og den risikofrie rente, hvorfor den udtrykker det merafkast, en inve-

stor kræver for at investere i usikre aktiver frem for sikre.  

 

Markedsrisikopræmien betyder meget for værdiansættelsen, da investorerne sjæl-

dent har ens forventninger.   
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 Tabel 20: Følsomhed i forhold til ændringer i markedsrisikopræmie 

Scenarie 2 

Markedsrisikopræmie 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 

WACC 8,59% 9,30% 10,02% 10,73% 11,44% 

Aktiekurs beregnet "EUR" 88 77 68 61 55 

Ændring i kurs "%" 29% 13% 0% -10% -19% 

             Kilde: Egen tilvirkning 

En stigning på 1% medfører et fald i kursen på 19%, og et fald på 1% medfører en 

kursændring på 29% 

β (beta) 

Ændringer i beta er en væsentlig faktor, da denne afspejler risikoen i forhold til mar-

kedsporteføljen. 

 Tabel 21: Følsomhed i forhold til ændringer i beta 

Scenarie 3 

β (beta) 1,10 1,30 1,50 1,70 1,90 

WACC 8,31% 9,16% 10,02% 10,87% 11,73% 

Aktiekurs beregnet "EUR" 93 79 68 59 53 

Ændring i kurs "%" 37% 16% 0% -13% -22% 

  Kilde: Egen tilvirkning 

Ændringer i beta har meget stor indflydelse på værdiansættelsen, da en stigning 

medfører, at ejernes afkastkrav og dermed også WACC stiger. Konsekvensen er, at 

nutidsværdien af de forventede fremtidige pengestrømme bliver mindre. 

Hvis β stiger med 0,2, så falder aktiekursen med 13 %, og omvendt, hvis β falder 

med 0,2, så stiger værdien med 16 %. 

Kapitalstruktur: 

Vestas kan over tid foretage ændringer på deres struktur, hvorfor der er lavet en ana-

lyse på, hvad dette vil betyde for værdiansættelsen.  
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 Tabel 22: Følsomhed i forhold til ændringer i kapitalstruktur 

Scenarie 4 

Kapitalstruktur EK-andel 85,00% 90,00% 95,00% 97,50% 100,00% 

WACC 9,31% 9,66% 10,02% 10,19% 10,37% 

Aktiekurs beregnet "EUR" 77 72 68 66 64 

Ændring i kurs "%" 13% 6% 0% -3% -6% 

       Kilde: Egen tilvirkning 

Det ses af ovenstående figur, at hvis Vestas vælger at have 100% egenkapital, vil 

dette påvirke kursen negativt med 6%. Vælger de at have en egenkapitalandel på 

85%, vil dette påvirke kursen positivt med 13% 

 

6.4 Sammenfatning af værdiansættelsen 

På baggrund af de forudgående analyser er der fastsat en række budgetforudsæt-

ninger i form af value drivere. Disse value drivere er anvendt ved beregningen af 

budgettet, bestående af 6 budgetår samt en terminalperiode. På baggrund heraf er 

det frie cash flow beregnet. Der er budgetteret med et positivt frit cash flow i hele 

budgetperioden. Det frie cash flow anvendes til estimering af virksomhedsværdien 

ved hjælp af DCF-modellen.  

Den primære fordel ved modellen er, at den opererer med flere parametre og value 

drivere, hvilket giver et nuanceret estimat for virksomhedens værdi. Den er derud-

over ikke påvirket af anvendt regnskabspraksis, ligesom det regnskabsmæssige må-

leproblem er elimineret. Denne fordel kan dog samtidig betragtes som en ulempe, 

idet den store mængde af parametre, der skal elimineres, øger modellens kompleksi-

tet og besværliggør en analytikers arbejde. 

De værdipåvirkende faktorer, som indgår i modellerne, er ofte problematiske og tids-

krævende at estimere. Valget af kapitalstruktur kan have en væsentlig indflydelse på 

den fremtidige udvikling i værdien af virksomheden. Det vil eksempelvis være essen-

tielt at foretage en værdiansættelse i forbindelse med tilførsel af ny kapital med hen-

blik på en fastlæggelse af ny ejerstruktur. 

Som en konsekvens af finanskrisen, fusion samt en hård konkurrence i vindmølle-

branchen har udviklingen i Vestas’ regnskab ikke været stabil, hvilket har gjort, at 

budgetteringen har været vanskelig. Udarbejdelsen af budgetforudsætninger er på 
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baggrund heraf baseret på en meget dynamisk, økonomisk udvikling og dermed 

svingende nøgletal. 

Vestas officielle kurs på Københavns Fondsbørs var på skæringsdatoen den 29. april 

2010 kr. 342,20. Vi har beregnet en fair value kurs på 506. 

Investeringspotentialet for Vestas-aktien må således vurderes at være højt, da aktien 

efter vores forudsætninger og beregninger er undervurderet med 32%. 

  



Ronni Jansen                        Copenhagen Business School             Hanne Sølling-Jørgensen 

Side 76 af 92 

 

7.0 Konklusion  

Formålet med denne hovedopgave har været at udarbejde en værdiansættelse af 

Vestas. Værdiansættelsen tager udgangspunkt i en strategisk og regnskabsmæssig 

analyse, som munder ud i en budgettering over den forventede fremtidige udvikling i 

Vestas Værdiansættelsen er sammenholdt med aktiekursen pr. den 29. april 2010. 

Vestas har i mange år været og er stadig markedsleder på vindmøllemarkedet. Sel-

skabet har i Q1 2010 12,5% af markedsandelene, men er truet af bl.a. GE Wind, som 

nu har en næsten tilsvarende markedsandel. 

En af Vestas stærke sider er, at de er etableret på stort set alle globale markeder, 

hvilket bevirker, at de kan drage fordel af stordrift og derved minimere omkostninger-

ne Denne fordel er ved at blive mindre, da andre tilsvarende er begyndt at sprede sig 

fra deres tidligere marked. 

Finanskrisen i 2009 var årsag til, at vindmølleprojekter blev udskudt, da vindmølle-

projekter oftest kræver ekstern finansiering. Dette ramte især Vestas hårdt, da de 

modsat GE og Siemens ikke har en meget diversificeret produktportefølje, og derfor 

er meget sårbar overfor en nedgang i vindmøllemarkedet. GE tilhører den store GE-

koncern, som er en af verdens største koncerner. De har alle typer af virksomheder 

lige fra ejendomsmæglerkæder til produktion af sygehusudstyr. Det er naturligvis 

nemmere for netop GE Wind med en stor kapital i ryggen at drive virksomhed og ud-

vide deres produktionsapparat, end det er for en i sammenligning lille virksomhed 

som Vestas. 

Konkurrencesituationen i branchen er forholdsvis hård, og der bliver konkurreret 

hårdt på markedsandele. Den er ligeledes blevet øget af, at der er færre, men større 

kunder, som derfor afgiver større ordrer, hvilket medfører større forhandlingskraft. 

Der er fortsat fokus på at nedbringe forbruget af fossile brændstoffer i håbet om at  

dæmpe de globale klimaproblemer og nedbringe CO2 udslippet. Dette er en klar for-

del for vindmøllebranchen, som er godt hjulpet på vej af de forskellige markeders 

regeringer/lovgivninger, der har et ønske om at have mere vedvarende energi i frem-

tiden. Dette gøres via støtteordninger. 
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I Kina er ønsket om mere vedvarende energi kendetegnet ved et marked i stor 

vækst, hvilket også forventes at fortsætte i fremtiden, da behovet for mere energi i 

Kina kun forventes at vokse, I Europa er det europæiske marked af EU drevet frem 

af et ønske om mere vedvarende energi. Det tre største markeder for vindmølleener-

gi bidrager således via deres ønske om mere vedvarende energi til et fremtidig vok-

sende vindmøllemarked. 

Vindenergi er lige nu den alternative energiform, der er længst fremme teknologisk 

set, og andre alternative energiformer, såsom vand-, sol- og bølgeenergi udgør pt. 

ikke en væsentlig trussel. Vi forventer ikke, at dette vil ændre sig i den tidshorisont, 

som vi har anvendt i denne opgave. 

Vestas har stærke relationer til sine leverandører og arbejder løbende sammen med 

deres dem for at udvikle nye produkter. Dette er meget vigtigt i et marked med knap-

hed på komponenter. 

Vestas kernekompetence er deres know-how inden for vindmøllebranchen, som gør 

dem i stand til at producere den nødvendige udviklede teknologi til at effektivisere 

deres vindmøller. Dette vil fremover stadig være et af Vestas fokusområder. Vestas 

har samtidig valgt at installere produktionsanlæg på alle deres primære markeder, 

hvilket gør, at de kan minimere transportomkostninger samt reducere valutarisikoen, 

da omsætning og produktionsomkostninger regnes i samme valuta. 

Det er også den mangeårige eksistens i markedet, sammenholdt med høj kvalitet, 

der gør, at Vestas er et relativ stærkt brand i industrien.  

Der har dog været tilfælde, hvor Vestas har fået negativ omtale på eksempelvis kvali-

teten af vindmøllernes gearkasser. Som følge af denne negative omtale samt ønsket 

om omkostningsminimering har Vestas indført Six Sigma, som er et overvågningssy-

stem af produktionen. På denne måde har Vestas formået at nedbringe omkostnin-

gerne til reparation og garanti i forbindelse med fejl på deres produkter. 

Vestas interne udfordring de seneste par år har været at få hævet kundetilfredshe-

den, da denne tidligere har været turbulent. De har i 2009 formået at øge kundetil-

fredsheden fra indeks 54 til indeks 64. Dette er et område, som de stadig har fokus 

på. 
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Den regnskabsmæssige udvikling har fra 2006 til 2009 været positiv for Vestas. De 

har i alle årene oplevet en vækstfremgang. Det er primært salgsaktiviteten, der ska-

ber omsætningen i Vestas. Vækstfremgangen skyldes primært stigningen i efter-

spørgslen.  

Vestas har dermed udviklet sig fra en underskudsforretning i 2005 til på 5 år at være 

solid overskudsforretning. ROE er steget fra -18,83% til +23,16%. Den er dog faldet i 

2009 i forhold til 2008, men er stadig på et stærkt niveau. 

Grundet de seneste års finansielle krise samt problemer med leverandørerne har 

Vestas været nødsaget til at foretage større kapitalbindinger, hvilket har bevirket, at 

aktivernes omsætningshastighed i denne periode er faldet. Dette har resulteret i at 

stigningen i nøgletallene ikke har været så kraftig som tidligere. Vestas har dog væ-

ret bedre til at tilpasse virksomhedens omkostninger, hvilket har bevirket en stigning i 

overskudsgraden. 

Der er ud fra den strategiske og den regnskabsmæssige analyse udarbejdet et bud-

get 6 år frem i tiden for Vestas, hvor omsætningen er den primære value driver. Om-

sætningen danner ligeledes baggrund for den budgetterede balance, der er budget-

teret via de respektive inverse omsætningshastigheder og den finansielle gearing. 

På baggrund af budgettet har det været muligt at beregne de fremtidige penge-

strømme. De fremtidige pengestrømme er ved brug af DCF-modellen tilbagediskon-

teret til nutidsværdien.  

De vægtede, gennemsnitlige kapitalomkostninger er estimeret til 10,02. Vækstfakto-

ren ”g” er estimeret ud fra konkurrencesituationen i branchen og en vurdering af om-

sætningsvæksten, samt at Vestas’ vækst ikke overstiger udsigterne til verdensøko-

nomien. ”g” er estimeret til 3%. 

De fremtidige pengestrømme, de estimerede gennemsnitlige kapitalomkostninger 

samt vækstfaktoren danner grundlag for værdiansættelsen af Vestas. 

Værdiansættelsen giver under de valgte budgetforudsætninger en værdi på kr. 506 

pr. aktie. Sammenlignet med markedsværdien af Vestas den 29. april 2010, som 

havde en værdi på Københavns Fondsbørs på kr. 342,20 pr. aktie, må en investering 

i Vestas anses som værende en attraktiv investering for en investor. 
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Der er udarbejdet en følsomhedsanalyse for at give en investor mulighed for at se, 

hvad ændringer i budgetforudsætningerne vil have af indvirkning på aktiekursen. 

Hvis en invester ikke mener, at budgetforudsætningerne i Vestas er som bestemt i 

denne hovedopgave, vil denne have mulighed for at se, hvilken påvirkning de ønske-

de ændringer i budgetforudsætningen har på værdiansættelsen af Vestas. 

Baseret på de forudgående analyser mener vi at kunne konkludere, at Vestas-aktien 

er undervurderet og dermed et attraktivt køb. 
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8.0 Fordeling af områder 

Da opgaven er skrevet af to studerende, skal der jf. reglerne foreligge en opgørel-

se over, hvem der har skrevet hvad. Hovedforfatteren er anført ud for de enkelte 

kapitler, men begge parter har naturligvis været en del af skriveprocessen på alle 

områder. 

Kapitel Overskrift 
 

Hovedforfatter 

1.0 Indledning 
  

Hanne 
 

1.1 Problemformulering 
   

Begge 

1.2 Model og metodevalg 
   

Begge 

1.3 Afgrænsning 
   

Begge 

1.4 Målgruppe 
  

Hanne 
 

1.5 Kildekritik 
  

Hanne 
 

3.1 PEST-Analyse 
  

Hanne 
 

3.2 Porters Five Forces 
 

Ronni 
  

3.3 Intern analyse 
 

Ronni 
  

3.4 Målsætning og strategier  
  

Hanne 
 

3.5 SWOT 
   

Begge 

4.0 Regnskabsanalyse 
 

Ronni 
  

5.0 Budget 
   

Begge 

6.0 Værdiansættelse 
   

Begge 

7.0 Konklusion 
   

Begge 

8.0 Fordeling af områder 
   

Begge 

9.0 Bilag 
   

Begge 

10.0 Litteraturliste 
   

Begge 
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9.0 Bilag 

 

Bilag 1 Koncernregnskabstal fra officielle årsrapporter 

Resultatopgørelse 
     

      Mio. EUR 2005 2006 2007 2008 2009 

            

Omsætning 3.582 3.854 4.861 6.035 6.636 

            

Produktionsomkostninger -3.498 -3.393 -4.036 -4.856 -5.195 

Bruttoresultat 84 461 825 1.179 1.441 

            

Forsknings- og udviklingsomkostninger -73 -94 -124 -119 -92 

Salgs- og distributionsomkostninger -42 -70 -99 -181 -232 

Administrationsomkostninger -85 -113 -159 -211 -261 

Andre driftsindtægter 0 16 0 0 0 

Resultat af primær drift -116 200 443 668 856 

            

Andel af resultat i associerede virksomheder 0 0 0 0 1 

Finansielle indtægter 6 11 19 66 14 

Finansielle omkostninger -48 -50 -19 -20 -62 

Resultat før skat -158 161 443 714 809 

            

Selskabsskat -33 -50 -152 -203 -230 

Årets resultat -191 111 291 511 579 
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Bilag 1 Koncernregnskabstal fra officielle årsrapporter 

A  Aktiver 
      

       Mio. EUR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Goodwill  324 322 320 320 320 320 

Færdiggjorte udviklingsprojekter 55 89 69 48 60 99 

Software 1 1 7 34 62 73 

Udviklingsprojekter under udførelse 85 66 81 105 202 320 

Immaterielle aktiver i alt  465 478 477 507 644 812 

              

Grunde og bygninger 215 217 230 261 433 661 

Produktionsanlæg og maskiner 155 139 128 143 159 230 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 88 95 99 116 167 216 

Materielle aktiver under udførelse 11 15 33 118 271 354 

Materielle aktiver i alt 469 466 490 638 1.030 1.461 

              

Kapitalandele i associerede virksomheder 3 3 1 1 1 1 

Andre tilgodehavender 5 5 11 13 25 16 

Værdipapirer 4 9 11 0 0 0 

Udskudt skat  105 140 162 154 63 110 

Andre langfristede aktiver i alt 117 157 185 168 89 127 

              

Langfristede aktiver i alt  1051 1101 1152 1313 1763 2400 

              

Varebeholdninger 826 698 881 1107 1612 1663 

Tilgodehavender fra salg 499 621 711 660 938 525 

Entreprisekontrakter 169 378 329 260 482 1032 

Andre tilgodehavender 143 161 123 157 181 234 

Selskabsskat 0 0 14 35 49 93 

Værdipapirer 0 0 0 0 121 0 

Likvide beholdninger 193 126 444 764 162 488 

Kortfristede aktiver i alt 1.830 1.984 2.502 2.983 3.545 4.035 

              

Aktiver i alt  2.881 3.085 3.654 4.296 5.308 6.435 
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Bilag 1 Koncernregnskabstal fra officielle årsrapporter 
Passiver 

      

       Mio. EUR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

              

Aktiekapital 24 24 25 25 25 27 

Øvrige reserver 5 0 6 -3 -78 -41 

Overført resultat 1.133 938 1.231 1.494 2.008 3.378 

Egenkapital i alt  1.162 962 1.262 1.516 1.955 3.364 

              

Udskudt skat 11 3 3 3 9 121 

Hensatte forpligtelser 76 89 99 107 85 82 

Pensionsforpligtelser 2 2 3 2 2 2 

Finansielle gældsforpligtelser 472 441 163 125 14 339 

Langfristede forpligtelser i alt 561 535 268 237 110 544 

              

Forudbetalinger fra kunder 307 489 926 82 106 123 

Entreprisekontrakter 0 0 0 1.010 1.383 598 

Leverandørgæld 403 519 807 889 1.030 1.062 

Hensatte forpligtelser 92 146 160 193 178 151 

Finansielle gældsforpligtelser 110 51 11 25 109 12 

Andre gældsforpligtelser 246 383 188 271 395 436 

Selskabsskat 0 0 32 73 42 145 

Kortfristede forpligtelser i alt 1.158 1.588 2.124 2.543 3.243 2.527 

              

Forpligtelser i alt 1.719 2.123 2.392 2.780 3.353 3.071 

              

Egenkapital og forpligtelser i 

alt 2.881 3.085 3.654 4.296 5.308 6.435 
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Bilag 2 Reformuleret egenkapital  
Reformuleret egenkapitalopgørelse 2005 2006 2007 2008 2009 

Egenkapital primo      1.162         962      1.262      1.516      1.955  

                        

Transaktion med ejere                     

  Kapitaludvidelse       -         186         -            792    

  Køb af egne aktiver          (3)      (30)           (1)   

  Udbetalt dividende (udbytte)                     

  Nettodividende           -           183         (30)           -           791  

                        

Totalindkomst                     

  Årets resultat   (191)      111       291      511      579    

  Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder        8         (3)      (10)     (43)       13    

  Valutakursregulering vedrørende omregning til euro       (4)        -           -           -            2    

  

Tilbageførsel af dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter, overført til resultat-

opgørelsen     (10)          9         (3)       (4)       38    

  Dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter       (8)          3           4      (38)       (8)   

  Skat af egenkapitalposteringer        5         (3)        (1)       10        (8)   

  Totalindkomst      (200)        117         281         436         616  

                        

  Aktiebaseret vederlæggelse                3          3          2    

  Øvrige egenkapitalbevægelser           -              -               3             3             2  

                        

Bogført værdi af egenkapitalen, ultimo        962      1.262      1.516      1.955      3.364  
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Bilag 3 Reformuleret resultatopgørelse 

Reformuleret resultatopgørelse 2005 2006 2007 2008 2009 

Nettoomsætning 3.582   3.854   4.861   6.035   6.636   

Produktionsomkostninger -3.498   -3.393   -4.036   -4.856   -5.195   

Bruttofortjeneste   84   461   825   1.179   1.441 

  Forsknings- og udviklingsomkostninger -73   -94   -124   -119   -92   

  Salgs- og distributionsomkostninger -42   -70   -99   -181   -232   

  Administrationsomkostninger -85 -200 -113 -277 -159 -382 -211 -511 -261 -585 

Driftsoverskud fra salg (før skat)   -116   184   443   668   856 

Skat heraf    -45   -56   -152   -192   -242 

Driftsoverskud   -161   128   291   477   614 

Andet driftsoverskud                     

  Andre driftsindtægter 0   16   0   0   0   

  Valutakursreguleringer under finansielle poster -24   -1   -4   33   -29   

  -24   15   -4   33   -29   

  Skat på andet driftsoverskud 7   -4   1   -8   7   

  -17   11   -3   25   -22   

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 0   0   0   0   1   

  Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder 8   -3   -10   -43   13   

  Valutakursregulering vedrørende omregning til euro -4   0   0   0   2   

  Tilbageførsel af dagsværdireguleringer af afdæknings-
instrumenter, overført til resultatopgørelsen -10   9   -3   -4   38   

  Dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter -8   3   4   -38   -8   

  Skat af egenkapitalposteringer 5 -26 -3 17 -1 -13 10 -50 -8 16 

Totalindkomst fra driften    -187   144   278   426   630 

                      

Finansielle omkostninger -34   -49   -15   -20   -33   

Finansielle indtægter 16 -18 11 -38 19 4 33 13 14 -19 

Skatteeffekt   5   11   -1   -3   5 

Netto finansielle omkostninger efter skat   -13   -27   3   10   -14 

                      

Koncernresultat   -200   117   281   436   616 

Minoritetsinteressernes andel af koncernresultatet   0   0   0   0   0 

Totalindkomst   -200   117   281   436   616 

                      

Totalindkomst iflg. årsrapport   -200   117   281   436   616 

                      

                      

           
  2005 2006 2007 2008 2008 

Skattesats   28%   28%   25%   25%   25% 

Rapporteret skatteomkostning:   33   50   152   203   230 

+ skattefordel   5   11   -1   -3   5 

- skat på andet driftsoverskud   7   -4   1   -8   7 

Skat på driftsoverskud fra salg   45   56   152   192   242 
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Bilag 4 Reformuleret balance 

Reformuleret balance 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Driftsaktiver                         

+ Goodwill 
     
324    322   

     
320    

        
320    

        
320    

        
320    

+ 

Færdiggjorte udviklingspro-

jekter 

       

55    89   

       

69    

          

48    

          

60    

          

99    

+ Software 

         

1    1   

         

7    

          

34    

          

62    

          

73    

+ 
Udviklingsprojekter under 
udførelse 

       
85    66   

       
81    

        
105    

        
202    

        
320    

+ Grunde og bygninger 

     

215    217   

     

230    

        

261    

        

433    

        

661    

+ Produktionsanlæg og maskiner 

     

155    139   

     

128    

        

143    

        

159    

        

230    

+ 
Andre anlæg, driftsmateriel og 
inventar 

       
88    95   

       
99    

        
116    

        
167    

        
216    

+ 

Materielle aktiver under 

udførelse 

       

11    15   

       

33    

        

118    

        

271    

        

354    

+ 

Kapitalandele i associerede 

virksomheder 

         

3    3   

         

1    

            

1    

            

1    

            

1    

+ Andre tilgodehavender 
         
5    5   

       
11    

          
13    

          
25    

          
16    

+ Udskudt skat 

     

105    140   

     

162    

        

154    

          

63    

        

110    

+ Varebeholdninger 

     

826    698   

     

881    

     

1.107    

     

1.612    

     

1.663    

+ Tilgodehavender fra salg 

     

499    621   

     

711    

        

660    

        

938    

        

525    

+ Entreprisekontrakter 
     
169    378   

     
329    

        
260    

        
482    

     
1.032    

+ Andre tilgodehavender 

     

143    161   

     

123    

        

157    

        

181    

        

234    

+ Selskabsskat 

       

-      0   

       

14    

          

35    

          

49    

          

93    

Driftsaktiver i alt   

     

2.684    

     

2.950    

     

3.199    

     

3.532    

     

5.025    

     

5.947  

Driftsforpligtigelser                         

- Udskudt skat 

       

11    

         

3    

         

3    

            

3    

            

9    

        

121    

- Hensatte forpligtelser 
     
168    

     
235    

     
259    

        
300    

        
263    

        
233    

- Pensionsforpligtelser 

         

2    

         

2    

         

3    

            

2    

            

2    

            

2    

- Forudbetalinger fra kunder 

     

307    

     

489    

       

79    

          

82    

        

106    

        

123    

- Entreprisekontrakter 
       
-      

       
-      

     
847    

     
1.010    

     
1.383    

        
598    

- Leverandørgæld 

     

403    

     

519    

     

807    

        

889    

     

1.030    

     

1.062    

- Andre gældsforpligtelser 

     

246    

     

383    

     

188    

        

271    

        

395    

        

436    

- Selskabsskat 

       

-      

       

-      

       

32    

          

73    

          

42    

        

145    

Driftsforpligtigelser i alt   

     

1.137    

     

1.631    

     

2.218    

     

2.630    

     

3.230    

     

2.720  

Nettodriftsaktiver (investeret 

kapital)   

     

1.547    

     

1.319    

        

981    

        

902    

     

1.795    

     

3.227  

Finansielle forpligtigelser                         

- Lån (langfristede) 

     

472    

     

441    

     

163    

        

125    

          

14    

        

339    

- Lån (kortfristede) 

     

110    

       

51    

       

11    

          

25    

        

109    

          

12    

Finansielle aktiver                         

+ Værdipapirer 

         

4    

         

9    

       

11    

           

-      

        

121    

           

-      

+ Likvide beholdninger 

     

193    

     

126    

     

444    

        

764    

        

162    

        

488    

                            

Nettofinansielle forpligtigelser i 

alt   

       

(385)   

       

(357)   

        

281    

        

614    

        

160    

        

137  

Egenkapital   
     
1.162    

        
962    

     
1.262    

     
1.516    

     
1.955    

     
3.364  
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Bilag 5 Budgetforudsætninger  
Mio. euro 2009 2010

E 

2011

E 

2012

E 

2013

E 

2014

E 

2015

E 

T+1 

Resultatopgørelse                 
Core omsætning    5,50

% 

10,00

% 

10,00

% 

10,00

% 

10,00

% 

10,00

% 

10,00

% Core produktionsomkostninger pct. af oms.  76,45

% 

76,50

% 

76,40

% 

76,30

% 

76,20

% 

76,10

% 

76,00

% 

75,90

% Core forsknings- og udviklingsomkostninger 

pct. af oms.  

0,60

% 

1,00

% 

1,25

% 

1,50

% 

1,75

% 

2,00

% 

2,25

% 

2,50

% Core distributions- og salgsomkostninger pct. af 

oms.  

3,12

% 

3,15

% 

3,15

% 

3,15

% 

3,15

% 

3,15

% 

3,15

% 

3,15

% Core administrationsomkostninger pct. af oms.  3,65

% 

3,80

% 

3,80

% 

3,80

% 

3,80

% 

3,80

% 

3,80

% 

3,80

% Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver 

pct. af aktiver 

8,24

% 

6,60

% 

6,60

% 

6,60

% 

6,60

% 

6,60

% 

6,60

% 

6,60

% Afskrivninger på materielle anlægsaktiver pct. 

af aktiver 

12,68

% 

13,00

% 

13,00

% 

13,00

% 

13,00

% 

13,00

% 

13,00

% 

13,00

% Resultat fra kapitalandele i ass. selskaber 0,00

% 

0,00

% 

0,00

% 

0,00

% 

0,00

% 

0,00

% 

0,00

% 

0,00

% Effektiv skattesats 28,43

% 

28,00

% 

28,00

% 

28,00

% 

28,00

% 

28,00

% 

28,00

% 

28,00

% Usædvanlige poster - 0,00

% 

0,00

% 

0,00

% 

0,00

% 

0,00

% 

0,00

% 

0,00

% r -

9,60

% 

6,00

% 

6,00

% 

6,00

% 

6,25

% 

6,50

% 

6,75

% 

7,00

%                   

                  

Driftsaktiver                 
Immaterielle 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Materielle aktiver 0,19 0,20 0,19 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 
Varebeholdninger 0,25 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,21 0,21 

Tilgodehavende fra salg og entreprisekontrakter 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 

Andre tilgodehavender 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Andre driftsaktiver 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Driftsaktiver i alt 0,83 0,85 0,83 0,80 0,78 0,76 0,75 0,75 
                  

                  

Driftsforpligtelser                 

Forudbetalinger fra kunder og entreprisekon-

trakter 

-0,15 -0,15 -0,18 -0,18 -0,19 -0,19 -0,20 -0,20 

Leverandørgæld  -0,16 -0,17 -0,17 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 
Andre gældsforpligtelser -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 

Andre driftsforpligtelser -0,08 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 

Driftsforpligtelser i alt -0,45 -0,45 -0,48 -0,47 -0,48 -0,48 -0,49 -0,49 

                  

                  
1/AOH 0,38 0,40 0,35 0,33 0,30 0,28 0,26 0,26 

                  

Netto finansielle forpligtelser                 

FGEAR -0,06 0,20 0,18 0,16 0,14 0,10 0,06 0,04 

 
 
Afskrivninger 2005 2006 2007 2008 2009 

Resultatopgørelse           

Core produktionsomkostninger pct. af oms.  95,68% 86,25% 81,75% 78,99% 76,45% 

Core forsknings- og udviklingsomkostninger pct. af oms.  1,02% 1,46% 1,36% 1,49% 0,60% 

Core distributions- og salgsomkostninger pct. af oms.  1,10% 17,30% 1,89% 2,98% 3,12% 

Core administrationsomkostninger pct. af oms.  1,99% 2,56% 3,04% 3,23% 3,65% 

Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver pct. af aktiver 6,45% 6,87% 5,89% 5,56% 8,24% 

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver pct. af aktiver 17,75% 17,27% 15,43% 12,35% 12,68% 
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Bilag 6 Budgetteret resultatopgørelse 

Mio. euro 2009 

2010

E 

2011

E 

2012

E 

2013

E 2014E 2015E T+1 

Core driftsoverskud                 

Core omsætning 6.636 7.000 7.700 8.470 9.317 

10.24

9 

11.27

4 

12.40

1 

Core produktionsomkostninger 

-

5.073 -5.355 -5.883 -6.463 -7.100 -7.799 -8.568 -9.412 

Core forsknings- og udviklingsomkostninger -40 -70 -96 -127 -163 -205 -254 -310 

Core distributions- og salgsomkostninger  -207 -221 -243 -267 -293 -323 -355 -391 

Core administrationsomkostninger  -242 -266 -293 -322 -354 -389 -428 -471 

Core driftsoverskud før skat 1.074 1.089 1.186 1.292 1.407 1.532 1.668 1.817 

Skat herpå -288 -305 -332 -362 -394 -429 -467 -509 

Core driftsoverskud efter skat 786 784 854 930 1.013 1.103 1.201 1.308 

                  

Core andet driftsoverskud                 

Af- og nedskrivninger immaterielle  -60 -51 -56 -56 -61 -68 -74 -82 

Af- og nedskrivninger materielle  -158 -182 -190 -198 -206 -226 -234 -258 

Resultat fra kapitalandele i ass. selskaber 1 0 0 0 0 0 0 0 

Core andet driftsoverskud før skat -217 -182 -246 -254 -267 -294 -309 -340 

Skat herpå  54 51 69 71 75 82 86 95 

Core andet driftsoverskud efter skat -163 -131 -177 -183 -193 -212 -222 -245 

                  

Core driftsoverskud i alt 623 653 677 747 820 891 979 1.063 

                  

Usædvanlige poster før skat 9 0 0 0 0 0 0 0 

Skat herpå -2 0 0 0 0 0 0 0 

Usædvanlige poster efter skat 7 0 0 0 0 0 0 0 

                  

Netto finansielle indtægter efter skat 0 0 0 0 0 0 0 0 

Netto finansielle  omkostninger -14 -34 -29 -27 -24 -19 -12 -9 

                  

Koncern resultat 616 619 647 720 796 873 967 1.054 

Minoritetsinteressernes andel af koncernresul-

tat 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totalindkomst 616 619 647 720 796 873 967 1.054 
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Bilag 7 Budgetteret balance 

Mio. euro 2009 

2010

E 

2011

E 

2012

E 

2013

E 

2014

E 

2015

E T+1 

                  

Immaterielle anlægsaktiver 812 770 847 847 932 1.025 1.127 1.240 

Materielle anlægsaktiver 1.461 1.400 1.463 1.525 1.584 1.742 1.804 1.984 

Kapitalandele i associerede virksomheder 1 0 0 0 0 0 0 0 

Anlægsaktiver 2.274 2.170 2.310 2.372 2.516 2.767 2.931 3.224 

                  

Varebeholdninger 1.663 1.750 1.848 1.948 2.050 2.152 2.367 2.604 

Tilgodehavender fra salg og entreprisekontrak-

ter 1.557 1.610 1.771 1.948 2.143 2.255 2.480 2.728 

Andre tilgodehavender 250 210 231 254 280 307 338 372 

Forudbetalinger fra kun-

der/entreprisekontrakter -721 -1.050 -1.386 -1.525 -1.770 -1.947 -2.255 

-

2.480 

Leverandørgæld 

-

1.062 -1.190 -1.309 -1.355 -1.491 -1.640 -1.804 

-

1.984 

Andre gældsforpligtelser -436 -420 -462 -508 -559 -615 -676 -744 

Netto arbejdskapital 1.251 910 693 762 652 512 451 496 

                  

Andre driftsaktiver 203 210 231 254 280 307 338 372 

Andre driftsforpligtelser -501 -490 -539 -593 -652 -717 -789 -868 

Netto andre driftsaktiver -298 -280 -308 -339 -373 -410 -451 -496 

                  

Netto driftsaktiver 3.227 2.800 2.695 2.795 2.795 2.870 2.931 3.224 

                  

Netto finansielle forpligtelser 0 -560 -485 -447 -391 -287 -176 -129 

Netto finansielle aktiver 137               

(NFF)/NFA 137 -560 -485 -447 -391 -287 -176 -129 

                  

Egenkapital 3.364 2.240 2.210 2.348 2.404 2.583 2.755 3.095 
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Bilag 8 Værdiansættelse 
Mio. euro 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E T+1 

 DO 653  677  747  820  891  979  1.063  

 Ændring i NDA -427  -105  100  0  75  61  293  

 FCF  226  572  847  820  966  1.040  1.357  

                 

 Vækst g, i terminal             3,0% 

 ROIC 21,7% 24,6% 27,2% 29,4% 31,5% 33,8% 34,6% 

 

         

DCF - modellen : 

Inde-

væren-

de peri-

ode 

Budgetperiode 

Termi-

nal-

periode 

T+1 

  0 1 2 3 4 5 6 7 

FCFF   

                

226  

                

572  

                

847  

                

820  

                

966  

             

1.040  

             

1.357  

PV af FCFF   

                

205  

                

472  

                

636  

                

560  

                

599  

                

587    

Samlet PV af budgetperio-

den  

             

3.060                

Terminalværdi 

           

19.335            

           

19.335    

KV af terminalværdi 

           

10.905                

Virksomhedens værdi (værdi 

af NDA) 

           

13.964                

Bogført værdi af NFF 

                

137                

Værdi af egenkapital 

           

13.827                

                  

Antal aktie 203,7                

Værdi pr. aktie 

                 

68                

         WACC : 

       Selskabsspecifik risikotillæg 

på gæld (Rs) 0,0100 

       Skatteprocenten 0,2800 

       Risikofri rente (rf) 0,0362 

       FK's afkastkrav efter skat: 

Kg = (Rf+Rs)*(1-t) 0,0332 

       Markedsrisikopræmie (Rm- 

Rf) 0,0450 

       Beta 1,5000 

       EK's afkastkrav: 

Ke=Rf+Beta*(Rm-Rf) 0,1037 

       EK-andel 0,9500 

       WACC = 0,1002 
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