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2. Indledning  

Vi har valgt at skrive en hovedopgave om strategi- og regnskabsanalyse samt værdiansættelse af 

en virksomhed. Vi har valgt netop det emne, både fordi det interesserer os og fordi det er fagligt 

er meget relevant i vores civile jobs som hhv. Auditor i Danske Bank (Benjamin) og Leder, erhverv, 

i Jyske Bank (Per).  

Som casevirksomhed har vi valgt danske Vestas Wind Systems A/S (herefter kaldet Vestas). Kimen 

til vores nysgerrighed på og valg af Vestas lagde vi på HD1, hvor vi lavede en mindre 

strategiopgave. Vores konklusioner pegede i retning af, at Vestas på den længere bane ville have 

svært ved at bevare sin position som markedsleder.  

Indtil for få år siden var Vestas pioneren indenfor vindenergi og blandt de absolut største aktører. 

Markedsudviklingen har gjort, at industrien er blevet meget interessant for aktører, som på 

koncernniveau er langt større end Vestas. Konkurrenter som f.eks. Siemens (DE), GE (USA), 

Gamesa (E) Suzlon (IN) og Goldwin (CH) er blandt de helt store. Kan Vestas holde sin position?   

Vi kan efter at have fulgt Vestas i nogen tid i pressen konstatere, at der sker rigtig mange ting i og 

omkring Vestas. Virksomheden er ofte omtalt i pressen. Emnerne spænder bredt over omtale af 

alvorlige emner som  

 Spørgsmålstegn ved Ditlev Engels rolle som CEO  

 Gentagne nedjusteringer af forventninger til ordretilgang/resultater  

 Omtale af konkurrenters tilstand, herunder, at Vestas oftere taber ordrer til konkurrenter  

 Historier om strategiskifte og omfordeling af magt mellem CEO og CFO  

 Muligt strategisk samarbejde/fusion med Mitsubitshi 

 Produktudvikling af større og mere effektive møller osv.  

 Forlængelse af den nordamerikanske støtteordning PTC  

Listen er ikke udtømmende, men et godt billede på, at der som før nævnt sker rigtig mange ting i 

og omkring Vestas og det gør blot virksomheden endnu mere spændende at analysere.  

På positivsiden tæller, at der er globalt stor fokus på drivhuseffekt, global opvarmning, CO2-udslip 

og udvikling af vedvarende energiformer som f.eks. vindenergi. Markedet bliver stadig mere 

etableret og der skyder vindmølleparker op snart alle vegne både på land og til vands. Markedet er 
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klart i vækst. Det vil derfor være spændende at analysere, hvordan Vestas vil sikre sig sin andel af 

væksten og søge at forblive global markedsleder målt på installeret GW1.  

Vestasaktien har siden børsnoteringen i maj 1998 været ganske volatil. I figur 1 er kursudviklingen 

sammenlignet med C20-indeksets kursudvikling i samme periode. Interessant er det at lægge 

mærke til, at Vestas indtil juni 2009 i runde tal følger C20-indeksets, om end Vestas’ udsving er 

kraftigere end C20.  

I slutningen af første halvår 2009 skifter tendensen og Vestas begynder at udvikle sig modsat C20 

og det har den gjort siden. Det vil være interessant at undersøge, hvorfor skiftet sker og samtidig 

undersøge, hvordan den fremtidige kursudvikling for Vestasaktien kunne blive.   

 
Figur 1. Sammenligning af kursudvikling for Vestas-aktien siden børsnotering i 1998 med OMX C20-indekset i samme periode.  

Kurser er primokurser pr. måned. Diagram er egen tilvirkning baseret på data fra euroinvestor.dk  

Vi finder det interessant at analyse, om Vestas er en god langsigtet investering og vil gøre det ved 

at sammenligne det nuværende kursniveau med det resultat, vi når frem til i værdiansættelsen. 

3. Problemformulering 

Med afsæt i ovenstående vil vi besvare følgende problemformulering:  

”Vi vil undersøge, om den nuværende kurs på Vestas-aktien er attraktiv i 

forhold til den kurs, vi gennem analyse af strategi og regnskab samt 

udarbejdet værdiansættelse af Vestas finder frem til” 

                                                      
1 GW = GigaWatt 
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Vi vil besvare problemformuleringens overordnede problem ved at besvare følgende 

underspørgsmål:  

1. For at besvare det overordnede problem skal vi kende og forstå, hvilken virksomhed Vestas 

er. Som en del heraf vil vi undersøge Vestas’ hidtidige og fremtidige strategi og vi vil 

undersøge udviklingen i Vestas’ markedsandel på de forskellige markeder globalt set.  

  

2. Det er også vigtigt at forstå både de makroøkonomiske faktorer, som påvirker 

vindmølleindustrien og de konkurrenceforhold, der gør sig gældende for/i industrien. Vi vil 

derfor undersøge/analysere begge dele. Vi vil samtidig undersøge, hvordan Vestas’ 

værdikæde ser ud og hvordan den passer til konkurrencesituationen.  

 

3. Med viden fra undersøgelsesspørgsmål 1 og 2 og med afsæt i Vestas hidtidige regnskaber 

vil vi forecaste Vestas fremtidige økonomiske udvikling. Vi vil i denne forbindelse 

undersøge forskellige følsomhedsscenarier på den forventede udvikling.  

 

4. Og endelig vi vil benytte resultatet af forecastet til at regne på værdiansættelse af Vestas-

aktien.  

Vi redegør under afsnittet ”metode” for, hvordan vi vil besvare problemformuleringen og 

underspørgsmålene. 

4. Målgruppe  

Målgruppen for denne opgave er primært den almindelige investor ( ”common stock”-investorer). 

Sekundære målgrupper er andre aktieanalytikere, andre HD (R)-studerende og selvfølgelig 

specifikt CBS/eksaminator som afgangsprojekt.  

5. Metode  

Opgaven struktureres således:  

 Indledning (Indledning, Problemformulering, Målgruppe, Metode, Afgrænsning, Kildekritik)  

 Præsentation af Vestas  

 Fundamentalanalyse – de tre faser  

 Konklusion – besvarelse af problemformuleringen  
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Indledningsvis motiverer vi valg af emne og valg af casevirksomhed. Dernæst følger 

problemformulering inklusive underspørgsmål, målgruppe for opgaven, metode = dette afsnit, 

afgrænsning og kildekritik.  

Derefter præsenterer vi vores casevirksomhed, Vestas, herunder historik, udvikling, vision, 

produkter, markeder osv.  

Dernæst gennemføres en fundamentalanalyse2. Fundamentalanalysen rummer både en strategisk 

analyse, en regnskabsanalyse, en budgettering/forecasting og endelig en værdiansættelse.  

Ved at gennemføre en fundamentalanalyse sikres, at værdiansættelsen sker på grundlag af både 

finansielle og ikke-finansielle værdidrivere. De finansielle værdidrivere kommer fra 

regnskabsanalysen og de ikke-finansielle værdidrivere fra den strategiske analyse. Sidstnævnte 

kan både hidrøre fra eksterne og interne forhold.  

Fundamentalanalysen har tre faser, som vist i figur 2 nedenfor.  

Fase 1 
Analyse af den historiske 
udvikling 

Fase 2 
Budgettering 

Fase 3 
Værdiansættelse 

Informationsindsamling 
Strategisk analyse 
Regnskabsanalyse 
Nøgletalsanalyse 
Analyse af pengestrømme 

Struktureret budgettering 
Proforma finansielle 
opgørelser 

Kapitalomkostninger 
Indirekte versus direkte 
metode 
Værdiansættelsesmodel 

Figur 2. Referenceramme for værdiansættelsesprocessen3 

I den strategiske analyse anvender vi til analyse af eksterne forhold dels omverdenen med PEST-

modellen4 og dels industrien med Porters Five Forces5, værdikædeanalyse6 til interne forhold, 

herunder kernekompetencer, og den strategiske analyse samles afslutningsvis i en SWOT7.  

I regnskabsanalysen reformuleres de historiske regnskaber og opdeles i drifts- og ikke-driftsforhold 

for i værdiansættelsen at kunne regne på de reelle driftsfaktorer. 

                                                      
2 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – en praktisk tilgang, Gjellerup, 3.udgave, 2009, side 18 
3 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – en praktisk tilgang, Gjellerup, 3.udgave, 2009, figur 1.1 side 21 
4 USM = Anthony Henry, Understanding Strategic Management, Oxford, 2008, first edition, s. 51  
5 USM = Anthony Henry, Understanding Strategic Management, Oxford, 2008, first edition, s. 68 
6 USM = Anthony Henry, Understanding Strategic Management, Oxford, 2008, first edition, s. 103 
7 USM = Anthony Henry, Understanding Strategic Management, Oxford, 2008, first edition, s.117 
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Budgettering vil ske ud fra de identificerede værdidriveres forventede udvikling og disses 

påvirkning af den reelle drift. Endelig fastsættes nogle steady state-faktorer til brug for beregning 

af terminalværdien.  

Afslutningsvis anvendes residualindkomstmodellen til beregning af værdien af Vestas.  

6. Afgrænsning  

Vi har i opgaven afgrænset os til offentligt tilgængeligt kildemateriale således, at både vores 

primære og sekundære målgrupper er ligestillet i informationsadgang. Vi har dog også benyttet 

både artikler fra borsen.dk og Jyske Bank Finansnyt+. Begge medier kræver abonnement og i det 

omfang , vi har anvendt materiale derfra, vedlægges disse som bilag.  

Vestas opererer i et globalt marked og vi har derfor ikke afgrænset os geografisk til enkelte 

markeder. Og da vi vurderer på værdien af hele Vestas har vi heller ikke afgrænset os til 

enkeltaktiviteter.   

Vestas er en virksomhed, der ofte er i medierne. For at have fornøden tid til at bearbejde 

tilgængeligt materiale set i forhold til afleveringsfristen på opgaven har vi valgt at afgrænse os til 

materiale, som er offentliggjort senest d. 10.04.2013. For at få et tilstrækkeligt datagrundlag til 

regnskabsanalysen har vi valgt at analysere årsregnskaberne for perioden 2009-2012.    

Vores opgave baseres på empiri. For så vidt angår de anvendte modeller vil der blive fokuseret på 

anvendelsen. Vi afgrænser os fra en teoretisk gennemgang, men dog give en kort introduktion til 

hver model. Vi har forudsat, at læserne har indsigt i/forståelse af den terminologi, der normalt 

anvendes i sådanne analyseopgaver.  

I valget af strategiske analysemodeller har vi afgrænset os til at anvende PEST, Porters Five Forces, 

Værdikædeanalyse (herunder analyser af kernekompetencer) og SWOT. Andre modeller kunne 

bringes ind i opgaven, men vi vurderer, at det vil blive for omfangsrigt i forhold til opgavens givne 

maksimale størrelse på 80 sider og vi vurderer også, at de valgte modeller er tilstrækkelige til at 

gennemføre en kvalificeret analyse.  
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Vi har valgt at afgrænse os til at benytte en værdiansættelsesmodel, residualindkomstmodellen. Vi 

kunne også vælge at anvende DCF-modellen8 eller dividendemodellen. Alle tre modeller vil føre til 

samme beregnede resultat.  

Residualindkomstmodellen rummer for os den fordel, at den tager udgangspunkt i de bogførte 

værdier af aktiver og passiver i selskabets seneste årsregnskab. Udgangspunktet er således 

valideret i forhold til de regnskabsstandarder, der er gældende. Vi er bevidste om, at uden 

perfekte markeder og fuld information kan aktiverne næppe bogføres til den korrekte 

markedsværdi. Dette hjælper residualindkomstmodellen os med, idet vi samtidig antager, at 

selskabets gæld er bogført til en værdi tæt på markedsværdien.  

7. Kildekritik 

I opgaven har vi benyttet forskellige offentligt tilgængelige kilder. En væsentlig kilde er Vestas 

egen hjemmeside, hvor bl.a. pressemeddelelser, informationer til investorer og regnskaber er 

hentet. Som børsnoteret selskabet er Vestas underlagt lovgivning omkring videregivelse af 

informationer og er afhængig af, at deres oplysninger er valide og troværdige. Alligevel vil vi tilgå 

Vestas egne informationer med fornøden kritisk stillingtagen, da Vestas har en klar interesse i at 

pleje egne interesser.  

Andre kilder er forskellige analytikeres vurderinger/analyser af Vestas. Disse må kunne antages at 

være mere uvildige end Vestas’ egne, men også her vil vi være kritiske i forhold til, om en given 

analytiker i en eller anden grad måtte være subjektiv. Vi tillægger generelt analyserne højt 

troværdighed og validitet.  

Vi har anvendt fakta-oplysninger fra Euroinvestor.dk. Disse fakta-oplysninger vurderes valide og 

troværdige.         

Vi har også som kildemateriale anvendt artikler fra Børsen. Disse vurderes også at have forholdsvis 

høj troværdighed og validitet, om end vi er opmærksomme på, at avisens fornemste opgave er at 

sælge størst muligt oplag. Med andre ord kan jagten på gode historier og høje oplæg medføre, at 

artiklerne skal tilgås med kritisk sans.  

                                                      
8 DCF = discounted cash flow. Modellen kaldes også FCFF/FCFE afhængig af, om modellen anvendes indirekte eller direkte.  
   Kilde: Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – en praktisk tilgang, Gjellerup, 3.udgave, 2009, side 41-42    
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8. Vestas Wind Systems A/S 

Vestas er i dag en anerkendt vindmølle producent med aktiviteter på 6 kontinenter. Virksomheden 

styres i dag af Ditlev Engell (ordførende direktør siden 2005) under strategien ”Wind it means the 

world to us”. Efter den seneste organisationsændring (2012) ser ledelsen ud som følger, under sig 

har D. Engell ansat 4 underdirektører til at håndtere de enkelte afdelinger i Vestas. 

 

De første skridt mod Vestas blev taget i 1971, da Vestjysk Staalteknik A/S (forkortet Vestas) 

begyndte at eksperimentere med turbine drift. Ved et samarbejde med to smedjer bliver den 

første vindmølle produceret i 1978. Designet er udviklet, som vi kender det i dag (3 vingesystem) 

og udtænkt af de to ny ”ankomne”. Vestas bliver en realitet ved et strategiskifte i slutningen af 

1986, hvor den daværende ledelse ændrer strategien til udelukkende at fokusere på vindmølle-

industrien. 

Ca. 10 år efter strategien blev ændret børsnoteres Vestas over Københavns Fondsbørs. Start- 

kursen lyder på 270 kr. ved en nominel aktieværdi på 10 kr. (aktien opdeles senere til nominel 

værdi på 1 kr.). Ved børsnoteringen opfattes Vestas som værende det dominerende selskab i 

industrien med en markedsandel på 22,1 % på verdensplan (målt i MW installeret).  

Efter børsnoteringen vækster Vestas fortsat og positionen som markedsleder forstærkes ved 

fusionen med NEG Micon A/S i 2004, som resulterer i en markedsandel på verdensplan på 34 %. 

Samtidig offentliggøres det, at daværende ordførende direktør Svend Sigaard træder af, Ditlev 

Engell overtager dennes plads som ny CEO for Vestas. Den, på det tidspunkt, nye direktør ændrer 

kort efter sin indsættelse strategien for virksomheden til at være ”Will to win”.  

Den nye strategi pointerer, at vedvarende energi fra vindkraft skal sidestilles med energi skabt ved 

forbrænding af fossile brændstoffer som gas og olie.  

I den nyeste strategi, ”Wind, it means the world to us”, understreger Ditlev Engell vigtigheden af 

vedvarende energikilder – det stigende behov i forbindelse med, at vi på verdensplan bliver flere 

Figur 3 – Ledelsesdiagram for Vestas – kilde: Vestas.com 
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og flere mennesker og det faktum, at u-landene på nuværende tidspunkt er i gang med at 

forbedre deres levestandarder og derved også øge deres forbrug af blandt andet energi. 

8.1 Produkter 

Under Vestas' mission: "Together we deliever superior cost effective wind technology products 

and services"9 præsenterer Vestas deres nye produktstrategi, som jf ledelsesberetningen 2012 er 

vokset til at være en "to-benet" platform. 

Første ben består af virksomhedens oprindelige formål - opførelse af vindmøller / vindmølleparker 

- fra rådgivning om lokalitet og forberedelse af denne, til opførsel og klargøring af møllerne. 

Vestas revurderede deres sortiment i forbindelse med den strategiske om dannelse i 2012 – dette 

betød at selskabet valgte at afvikle produktionen af de mindre møller (KW-møller). Nuværende 

sortiment består nu af de i tabel 1 listede møller – varierende fra 1,8 – 8,0 MW møller. 

CTO Anders Vedel citeres i Børsen10 at have sagt at den kommende produktplatform på kort sigt 

skal bestå af 2 møller (2MW og 3MW) og at møllernes standard så skal kunne tilpasses den enkelte 

kundes behov. Dette medfører ligeledes, at Vestas fremover kun har 2 vinge størrelser – dog med 

tilføjelse af en tredje, når den nævnte V164 8.0 MW mølle kommer i produktion. Det nævnes, at 

oprydningen i antallet af møller gøres i et forsøg på at omkostningsreducere i et presset marked.  

Det skal noteres at 8,0 MW møllen endnu ikke er en del af sortimentet, men er under udvikling – 

Vestas forventer således, at den første prototype skal opføres i Østerild i 2014.11 

Da ovenstående ændring i produktplatformen endnu ikke er blevet effektueret listes nedenfor de 

møller som Vestas ved afgivelsen af deres årsrapport 2012 havde i deres produkt sortiment. 

Produktplatforme12 IEC III IEC II IEC I 
Lavvind Middelvind Højvind 

2 MW-platform 
V80 - 2,0 MW x 
V90 - 1,8-2,0 MW x X 
V100 - 1,8-2,0 MW x X 
V80 - 2,0 MW Gridstreamer x 
V90 - 2,0 MW Gridstreamer x X 
 

                                                      
9 http://www.Vestas.com/da/om-Vestas/strategi/mission.aspx 
10 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/43088/artikel.html  
11 http://www.Vestas.com/en/media/news/news-display.aspx?action=3&NewsID=3161  
12 Vestas wind systems årsrapport 2012 - ledelsesberetningen – s. 25 
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3 MW-platform 
V90 - 3,0 MW x X 
V100 - 2,6 MW x x 
Ny 3 MW-platform 
V112 - 3,0 MW x x X 
V112 - 3,0 MW offshore x X 
V126 - 3,0 MW x 
8 MW-platform 
V164 - 8,0 MW offshore x X 
Tabel 1: Vestas’ produktplatforme ultimo 2012 

 

For yderligere information om vindmøllerne kan der med fordel læses på 

http://www.Vestas.com/en/media/brochures.aspx  

Andet ben er afledt af den stadig voksende efterspørgsel på servicering af vindmøller – et område 

hvor Vestas' CFO Dag Andresen meldte ud i 2012, at virksomheden skulle satse yderligere på. 

Vestas har i forbindelse med denne udmelding ansat yderligere 450 servicemontører og 

præsenteret deres nye service produkt AOM (Active Output Management). Under denne ligger 

der flere underpunkter. Punkterne er beskrevet kort i ledelsesberetningen 2012. 

Vestas pointerer, at de er ”first mover” ved deres "ypperste" service løsning AOM 5000, hvilket er 

en samling af de bedste serviceydelser sammenholdt med en garanti for minimumsydelse for den 

enkelte vindmølle. 

Produktet pointerer Vestas' mission om at kunne levere "superior" vind energi. Kvaliteten af 

Vestas' møller skal derved bidrage til et godt service produkt.  

8.2 Markedet 

VESTAS opererer på et globalt plan i et fortsat voksende marked, hvor vedvarende energikilder er i 

høj fokus – figur 4 nedenfor viser den akkumulerede udvikling i det samlede antal installerede MW 

på globalt plant fra 1996 til 2012. 
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Figur 413: Akkumuleret installeret vindenergikapacitet i perioden 1996-2012, målt i MW14 

Udviklingen bekræftes af ”BTM consult” der konkluderer at vindenergi er den hurtigst voksende 

industri med en gennemsnitlig vækst på 22,7 % de seneste 5 år15. Ud af den ovenfor angivne 

kapacitet på 282.430 MW har Vestas jf. årsrapporten 2012 en andel på 55.370 svarende til 19,6 % 

af markedet. 

 
Figur 5: Fald i markedsandel for Vestas i perioden 2008-2012, egen tilvirkning16 

Som illustreret ovenfor har VESTAS siden 2008 tabt ca. 8 procent point af markedet målt i MW 

installeret fra en markedsandel på 27,86 % slut 2008 til 19,6 % slut 2012. Tabet af markedsandele 

kan tyde på en øget konkurrence i markedet evt. sammenholdt med Vestas’ manglende 

konkurrenceevne i et presset marked. 

De tre største investorer (målt på antal installerede MW i 2012) må anses at være Kina, USA og 

Tyskland, der til sammen udgør 64 % af installerede MW i 2012. De samme lande er de største 

nationer når der vurderes på akkumulerede antal MW installeret med 59 % af markedet. 
                                                      
13http://www.gwec.net/wp-content/uploads/2012/06/Global-Cumulative-Installed-Wind-Capacity-1996-20122.jpg 
14MW = MegaWatt 
15http://www.btm.dk/special+issues/others+issues/the+wind+power+sector/?s=42 
16 Kilde: Årsrapporter for Vestas 2008-2012 sammenholdt med tallene i figur 4.  
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 Figur 6: Top 10 inst. MW 201217                                   Figur 7: Top 10 Akkumuleret inst. MW201218 

Jf. ledelsesberetningen i Vestas årsrapport 2012 side 23 forventes der på sigt afmatning i markedet 

for nye installationer af vindmøller – denne forventes dog vendt i løbet af 2015, hvor Vestas 

forventer at være tilbage på 2012 niveau. Grunden til den midlertidige udfordring nævnes at være 

den økonomiske krise der fortsat truer de ”modne markeder”. 

På længere sigt beskrives det i årsrapporten, at installation af nye møller vil fortsætte – for at 

understøtte dette listes nedenstående forudsætninger. 

Kina, som Vestas beskriver som verdens største marked for vindenergi, har forventninger om at 

udvide deres produktion af vedvarende energi til at udgøre 15 % af landets samlede produktion.19 

USA under Obama regeringen forlængede primo 2013 ”Production Tax Credit” (PTC ordningen) 

hvilken giver lempeligere skattevilkår i forbindelse med investering i ren energi herunder 

vindenergi, til udløb af 2013 – Vestas beskrev i kvartalsrapporten Q3 2012, at såfremt ordningen 

ikke blev forlænget, kunne virksomheden være nødsaget til at afskedige 1.600 ansatte i det Nord 

                                                      
17 http://www.gwec.net/wp-content/uploads/2012/06/Top-10-New-Installed-Capacity-Jan-Dec-2012.jpg  
18 http://www.gwec.net/wp-content/uploads/2012/06/Top-10-Cumulative-Capacity-December-2012.jpg  
19 Energi rapport 2050 – udarbejdet af Klima og energi ministeriet Feb. 2011 s. 14. Findes på  
    http://www.kemin.dk/Documents/Klima-%20og%20Energipolitik/vores%20energi%20-%20web.pdf  



17 
 

Amerikanske marked. Det er beskrevet i årsrapporten 2012, at forlængelsen ikke forventes at 

skabe et rekordår – dog vurderes det at være en positiv tendens i det Amerikanske marked. 

Det europæiske fællesskab har ligeledes tilsluttet sig de største aktører på markedet, her 

forventes det, at 20 % af det samlede energi forbrug kan dækkes ved vedvarende energi kilder i 

2020. 

Danmark, som kan betragtes som en frontløber inden for vedvarende energi, har forventninger 

om, at 30 % af landets energiforbrug dækkes af ren energi i 2020. Samtidig forventes det, at 

Danmark i 2050 er uafhængig af fossile brændstoffer for så vidt angår energiproduktion. 

Som nævnt kort i afsnittet ”Vestas Wind systems A/S” forventer ledelsen, at den øgede civilisering 

af udviklingslandene og de demografiske udsigter gør, at den globale efterspørgsel på elektricitet 

stiger jævnt. Samtidig forventes en større andel af produktionen at komme fra miljøvenlige 

løsninger, hvorved der skabes forventninger til det fremtidige marked for vindmølleindustrien. 

Som følge af den globale krise 2008 – 20?? (krisen er ikke slut endnu) lider en stor del af verdens- 

økonomierne af manglende tiltro til de finansielle markeder, højt antal af konkurstruede og 

plagede virksomheder, høje arbejdsløshedstal og lav forbrugertillid.  

Jf. figur 8 på næste side kan krisens påvirkning direkte aflæses i de påvirkede landes økonomier. 

Lande markeret med ”brun” er lande, der opfylder definitionen på at være i recession (2 kvartaler 

med fald i det reelle bruttonationalprodukt).20 

 
Figur 8, global oversigt over lande i recession21 
                                                      
20 Robert H. Frank & Ben S. Bernanke, Principles of Economics, Fourth edition, McGram-Hill Irwin, s. 612  
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Som den illustreres ovenfor er den vestlige verden (Europa og Nordamerika) hårdest ramt af 

finanskrisen. Dette må forventes at ramme Vestas hårdt, da størstedelen af deres nuværende 

marked ligger netop på disse kontinenter. 

8.3 Vestas hidtidige strategi  

Vestas har som nævnt andetsteds i opgaven været pioneren i branchen. Med high-end produkter, 

stor fokus på udvikling og innovation og kraftig forøgelse af egen kapacitet på de markeder, de er 

til stede på, har Vestas haft en klar differentieringsstrategi præget primært af organisk vækst. Det 

har været Vestas’ klare mål at forblive markedsledende.  

8.4 Delkonklusion/opsamling Strategi og markeder 

Vestas har i mange år fokuseret meget på organisk vækst. Dette og fusionen med Neg Micon A/S i 

2004 har medført, at der i dag er tale om en stor organisation med et dertil hørende stort 

produktionsanlæg, en størrelse, som anses for at være organisationens største udfordring i 

forbindelse med den igangværende finanskrise.  

Den hidtidige strategi er af andre kilder blevet beskrevet som naiv i forbindelse med forventningen 

til egen formående22 set i forhold til finanskrisens påvirkning af markedet. Det er vores opfattelse, 

at den negative medieomtale overvejende er med udspring i danske kilder. Dette kan påvirke 

kursdannelsen på Vestas-aktien, da godt 65% af aktionærkredsen23 er ”den almene dansker”. 

Den tunge investering i anlægsaktiver og menneskelige ressourcer har vist sig at være bekostelig 

for Vestas i det nuværende marked. Investeringen kombineret med prispres pga. finanskrisen 

anses for at være en primær årsag til de seneste års underskud. 

Nedgangen i Vestas’ markedsandel findes ligeledes i nedgangen af ordrer samtidig med, at flere 

konkurrenter har fået øje for vindmølleindustrien. Flere konkurrenter vidner kombineret med et 

stigende globalt marked målt på installeret GW således om en stadigt voksende industri, en 

industri, hvor Vestas på trods af nuværende udfordringer fortsat er en af de største producenter. 

Den fremtidige vækst ligger for Vestas i kerneforretningen, produktion og servicering af 

vindmøller. Virksomheden skal fremadrettet LEAN behandle organisationen og tilpasse 

produktionsanlæg til de kommende år med forventet lavere vækst. Udvidelse af servicesegmentet 

                                                                                                                                                                                
21 Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/FIL:GDP_Real_Growth.svg 
22 Eksempel på artikel: http://investor.borsen.dk/artikel/1/225251/niels_lunde_Vestas_er_en_laerebog_i_antiledelse.html  
23 http://www.Vestas.com/da/%C3%A5rsrapport-2012/selskabsledelse/ledelsesstruktur/aktion%C3%A6rer.aspx  
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forventes at spille en større rolle, da Vestas’ udbud af mere omfattende ordninger forventes at 

skabe yderligere omsætning. 

Fremtidens markeder findes i Vestas’ nuværende handelsområder med tilføjelse af emerging 

markets. Vestas beskriver dog selv, at de ikke forventer, at evt. tab på nuværende markeder (målt 

i antal af ordrer), kan inddækkes ved udvidelse af til nye markeder. 

9. Fundamentalanalysens Fase 1 - Strategisk analyse 

9.1 P.E.S.T. 

Vi anvender i denne opgave PEST-modellen til at analysere den omverden/de makroforhold, der 

gør sig gældende for vindmølleindustrien. På denne måde vil vi sætte fokus på de muligheder og 

trusler, makroforholdene giver Vestas. Vi samler op på de væsentligste punkter under 

opsummeringen i delkonklusionen på PEST og i SWOT analysen. 

Vi anvender i denne opgave PEST modellen. Vi er opmærksomme på, at der findes en udvidet 

model (PESTLE), men benytter ikke denne, da det ifølge vores overbevisning ikke er nødvendigt at 

tilføje de ekstra punkter. Punkterne indgår i PEST-modellen med L (Legal) under de politiske 

faktorer og E (Enviromental) under de sociokulturelle faktorer. 

9.1.1 Politiske faktorer (Political) 

9.1.1.1 Kyoto aftalen – COP møderne 

Der er i nutidens verden stor fokus på forbruget af fossile brændstoffer samt den begrænsede 

mængde af ressourcer, der er tilgængelige. Som en del af den politiske fokus kan nævnes COP- 

møderne, som er et resultat af FCCC (Framework Convention on Climate Changes). FCCC 

resulterede i Kyoto-aftalen i 1997 (denne trådte dog først i kraft i 2004 da Rusland tiltrådte). Ifølge 

protokollen skal knap 40 lande reducere CO2 udledning – EU har i den forbindelse fået de største 

skærpelser.  

Efter vedtagelsen af Kyoto-aftalen besluttes det at holde en årlig konference (COP møderne), hvor 

fremskridt præsenteres i protokollen og nye tiltag diskuteres. Det seneste møde blev afholdt i 

december måned 2012 i Doha. Her blev det besluttet at forlænge Kyoto aftalen til og med 2020.24 

                                                      
24 http://politiken.dk/klima/faktaklima/ECE1836882/fakta-det-blev-de-enige-om-paa-cop-18/  
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9.1.1.2 PTC-ordningen USA 

På det Nordamerikanske marked (USA) er den politisk styrede skattekredit (PTC) en styrende 

faktor – denne har i flere anledninger siden 1994 været fjernet, genindført og forlænget – senest 

primo januar 2013, hvor ordningen samtidig blev ændret en smule. Ændringen bestod i, at hvor 

det tidligere var et krav, at projektet skulle være under drift, før selskabet kunne opnå 

skattekreditten, skal projektet nu blot være sat i gang, før virksomheden kan drage nytte af 

skattefordelen.25 PTC ordningen er således forlænget til ultimo 2013. 

9.1.1.3 Støtteordningen Indien 

Indien har valgt at trække støtteordninger til ren energi projekter tilbage – hvilket forventes at 

resultere i en opbremsning i det indiske marked26.  

9.1.1.4 Storbritannien 

Der er en støtteordning under behandling som lovforslag fremsat i november 2012 – såfremt dette 

bliver vedtaget forventes det at sikre investeringer i offshore-projekter i England27.   

9.1.1.5 Lovgivning om internationale regnskabsstandarder. 

Som alle andre globale virksomheder skal Vestas leve op til de gældende regler for afgivelse af 

årsrapporten. I skrivende stund vides det, at Vestas er sagsøgt af en større gruppe investorer fra 

det amerikanske marked. Sagsøgerne mener, at Vestas i strid med gældende regnskabsstandarder 

har undladt at ændre regnskabspraksis for at undgå nedjusteringer.  

Ændringen af praksis, der jf. søgsmålet skulle være lavet tidligere, omhandler Vestas’ ændring af 

regnskabsprincip fra ”færdiggørelse” af et projekt til ”TOR” (Transfer Of Risk). Ændringen betyder, 

at omsætning først tages til indtægt på et senere tidspunkt end før. Den økonomiske del af 

søgsmålet er endnu ikke givet, tidligere forlig er således faldet til jorden. 

9.1.2 Økonomiske (Economical) 

9.1.2.1 Finanskrisen 2008 – 20xx 

Som beskrevet under ”Markedet” har der siden 2008 været stor økonomisk uro i den vestlige 

verden som følge af den globale finanskrise. Dette påvirker Vestas’ afsætningsmuligheder, da 

størstedelen af virksomhedens nuværende marked er lokaliseret i Europa og Nordamerika. Det 

                                                      
25 http://www.ucsusa.org/clean_energy/smart-energy-solutions/increase-renewables/production-tax-credit-for.html  
26 Vestas’ årsregnskab 2012, s. 24 
27 Vestas’ årsregnskab 2012, s. 24 
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bemærkes således, at 10.982 MW er installeret28 i USA – i Europa og Afrika er der installeret 

31.572 MW dette skal betragtes ud fra den samlede kapacitet på i alt 55.370 MW – altså 76,9 %. 

Ovenstående udvikling forventes ikke inddækket af omsætning fra de nye markeder i Asien og 

Oceanien på trods af fornuftige afsætningsmuligheder. 

Som effekt af ovenstående finansielle forhold har Vestas ”LEAN” behandlet organisationen af flere 

omgange, hvilket har resulteret i afskedigelser af medarbejdere og offentliggørelse af planer vedr. 

salg af produktionsenheder. 

9.1.2.2 Den Amerikanske krise 2013 

Begrænsningen på den Amerikanske økonomi i form af statens gældsloft står til diskussion – i 

skrivende stund er denne handlingsplan blevet udskudt til medio maj – seneste forhandling af 

gældsloftet i USA endte i en hårdknude, hvilket resulterede i, at staten var på grænsen til 

betalingsstandsning – forhandlingerne omkring gældsloftet har skabt yderligere debat om en 

”double dip”29 effekt.   

9.1.2.3 Udviklingen i de sydeuropæiske markeder 

Grundet finanskrisen som beskrevet ovenfor har de sydeuropæiske lande (Spanien, Italien og 

Grækenland) større udfordringer med deres offentlige budgetter – i den forbindelse har disse 

lande svært ved at leve op til de målsætninger, der er sat op for Europa som en helhed. 

9.1.2.4 Udviklingen i nye markeder 

Jf. figur 8 kan det konkluderes, at Vestas i forbindelse med den økonomiske krise, der påvirker 

størstedelen af den vestlige verden, kan søge mod nye markeder i Sydamerika, Afrika og Asien. 

Det skal bemærkes, at Kina må antages allerede at være et etableret marked. 

9.1.3 Sociokulturelle (Social) 

9.1.3.1 Endelige forbrugere 

Forbrugerne er i dag mere bevidste om deres ansvar hvad angår CO2 udslip og miljømæssige 

skader. Således kan det læses i de fleste årsrapporter, hvordan de enkelte selskaber lever op til 

interne krav om at være CO2 neutral eller CO2 reducerende. Den endelige bruger eller privat-

person er med til at lægge et pres på de enkelte virksomheder og deres ansvar for miljøet. 

                                                      
28 Kilde: Vestas’ årsregnskab 2012, s. 11  
29 Double Dip-effekt = krisen kommer to gange/gentager sig.  
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I denne forbindelse kan f.eks. nævnes USA, som jf. årsrapporten 2012 har nedsat deres energi 

forbrug væsentligt, hvilket presser pris på elektricitet samtidig med behovet for energi svinder. 

Der tegner sig også et billede af, at private forbrugere investerer i solenergianlæg og det 

underbygger forbrugertendensen i retning af vedvarende energiformer.  

9.1.3.2 Demografisk udvikling 

Større civilisering af ulande – samtidig med større opmærksomhed på det fælles mål at reducere 

CO2 forbruget verden over – giver Vestas større afsætningsmuligheder i fortsat uberørte 

markeder. Det skal dog bemærkes, at Vestas selv pointerer i ledelsesberetningen under 

markedsudvikling, at installationer i nye markeder ikke inddækker nedgangen på ordrer i de 

”modne markeder”. 

9.1.4 Teknologiske 

9.1.4.1 Innovation 

Vestas’ nye produktstrategi baseres på tre platforme, hvilke jf. kommentarerne i årsrapporten 

2012 efterfølgende skal effektiviseres. Dette forventes gjort ved innovation. 

Effektivisering er et konkurrenceparameter, da mere effektive møller forventes at nedbringe 

kundens endelig pris når der tænkes MW / kr. Det er endnu ikke lykkedes at opfinde en måde at 

lagre vindenergi på effektivt endnu. Dermed har vindenergi en bagdel i forhold til fossile 

energiformer.  

9.1.4.2 Udvikling af andre vedvarende energikilder 

Som substituerende produkter udvikles forventes konkurrencen for ren energi at strammes – de 

seneste trends i markedet af substituerende produkter tænkes der på udvikling af f.eks. bølge- og 

solenergi. Det skal bemærkes at sidstnævnte i den senere tid har vundet stort ind ved privat 

markedet – det kan f.eks. nævnes, at Bilka sælger helløsninger med installering af solceller til 

private som ønsker at reducere deres behov for energi. 

9.1.5 Opsamling/delkonklusion på PEST-analysen 

Blandt de politiske faktorer tæller den efterhånden store internationale opmærksomhed og 

formulerede mål om at nedbringe CO2-udslippet på globalt plan. Det taler langsigtet godt for 

vindenergi.  
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Støtteordninger på forskellige signifikante markeder, specielt USA med PTC-ordningen er vigtig for 

afsætningen. Usikkerheden forbundet med uafklaret forlængelse af PTC-ordningen for 2013 i USA 

medførte stilstand i ordresituationen.  

Af økonomiske faktorer skal fremhæves finanskrisen, som især påvirker Europa – ikke mindst 

Sydeuropa – og USA med mindre afsætning, overkapacitet og prispres til følge.  

Derudover har naturgasprisens udvikling på det vigtige nordamerikanske marked drillet 

vindmølleindustrien, da CoE30 for naturgas er faldet de senere år.  

På positivsiden tæller emerging markets, hvor der ses en spirende vækst og orientering mod 

vindmølleenergi.  

Blandt de sociokulturelle faktorer er forbrugernes øgede bevidsthed om vedvarende energi godt 

for afsætningsmulighederne og det samme må siges om den øgede civilisering af ulande. Det 

trækker op.  

Endelig er der de teknologiske faktorer. Innovationen – udviklingen af vindmølleenergi i retning af 

konkurrencedygtig CoE medfører øgede afsætningsmuligheder. Truslen fra andre nyere 

vedvarende energiformer synes ikke voldsom, om end solenergi vinder mere frem. Mulighed for 

lagring af vindenergi vil betyde meget, når det opfindes.  

Som konklusion må vi sige, at både de politiske og de sociokulturelle faktorer taler godt for 

vindmølleindustrien, finanskrisens følger trækker ned, men til gengæld gør den teknologiske 

udvikling vindenergi stadig mere konkurrencedygtig.  

Så overordnet set tegner vindmølleindustriens makro-vilkår godt.  

9.2 Porters Five Forces for Vindenergi-industrien 

I arbejdet med at analysere Vestas er det også naturligt, at vi analyserer konkurrencesituationen 

og hvor attraktiv vindenergiindustrien er at være i, herunder mulighederne for at tjene gode 

penge. Der findes mange analyseværktøjer/analysemodeller til brug for dette. En af de mest 

anvendte er Porters Five forces.  

Modellen er blevet kritiseret for at være for statisk – give et øjebliksbillede – men er desuagtet 

som nævnt en af de mest anvendte. Det skyldes ifølge Anthony Henry31, at modellen arbejder på 

                                                      
30 CoE = Cost of Energy = en gennemsnitsprisbetragtning på den samlede pris pr. watt   
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et generelt niveau for en given industri og derfor både kan anvendes af virksomheder, der allerede 

er i industrien og af virksomheder, der overvejer at starte forretning i industrien.   

Portes Five Forces tager fem kræfter i betragtning, som hver især har indflydelse på 

konkurrencesituationen. De fem kræfter er Købernes forhandlingsstyrke, Leverandørernes 

forhandlingsstyrke, Truslen fra nye indtrængere, Truslen fra substituerende produkter og endelig 

selve rivaliseringen i industrien. Modellens sammenhæng er vist i nedenstående figur 9.    

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Modellen Porters Five Forces, egen tilvirkning efter figur 3.1 i USM32 

Nedenfor vil vi analysere hver kræft for sig gældende for vindenergiindustrien.  

9.2.1 Truslen fra nye indtrængere 

I vurderingen af truslen fra nye indtrængere kigger man på  

 stordriftsfordele 

 kapitalkrav 

 produktdifferentiering 

 skifteomkostninger 

 adgang til distributionskanaler 

 evt. særlige omkostningsfordele, som er uafhængig af stordriftsfordele.  

                                                                                                                                                                                
31 Anthony Henry, Understanding Strategic Management, Oxford, 2008, first edition, s. 69, forfatter Anthony Henry 
32 Anthony Henry, Understanding Strategic Management, Oxford, 2008, first edition, s. 71, forfatter Anthony Henry 
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9.2.1.1 Stordrift/kapitalkrav 

Vindenergiindustrien er kendetegnet ved, at der stilles store krav til kapital, da etablering i 

industrien kræver egne fabrikker, lager, infrastruktur. Tilsvarende er industrien dyr at 

kapacitetstilpasse i tilfælde af aktivitetsnedgang pga. store krav til anlægsinvesteringer. Effekten af 

sidstnævnte så vi i Vestas’ årsregnskab for 2012 med hensættelser til tab på fabrikker til frasalg.  

Industrien er også kendetegnet ved, at der stilles relativt store krav til forskning/produktudvikling, 

hvilket også er kapitalkrævende. Gode eksempler på dette er industriens udviklingsomkostninger 

til nye og større vindmøller, herunder bl.a. teknologisk forskning og udvikling af vingernes form og 

funktionalitet, energieffektiv MW-produktion og nye og større møller bl.a. til offshore brug.  

9.2.1.2 Produktdifferentiering 

Der ses forskellige krav til produktdifferentiering afhængig af, hvilke geografiske markeder, vi 

kigger på. Det meget store kinesiske marked er kendetegnet ved, at man mere går op i produktets 

pris ved anskaffelse end ved driftsøkonomi og kigger mindre på ”brand” og kvalitet. Antallet af 

vindmølleleverandører i Kina er også forholdsvis stort.  

Investering i vindmølleenergi er en langsigtet investering og derfor efterspørger kunderne generelt 

på de øvrige markeder efterprøvede produkter af høj kvalitet. Det er derfor også forbundet med 

relativt høje omkostninger at skulle etablere sig som ny spiller i vindmøllebranchen.   

9.2.1.3 Skifteomkostninger 

Skifteomkostninger er omkostninger, som opstår, hvis en kunde beslutter sig for at benytte sig af 

en ny/anden leverandør. Industriens forretningsområder består af to dele, dels levering af 

vindmøller og dels efterfølgende serviceaftaler. I princippet er levering af hver mølle/mølleparker 

en afsluttet handel.  

Der er principielt ikke noget særligt til hinder for, at en kunde vil kunne skifte leverandør til en 

efterfølgende leverance af en ny mølle/møllepark et andet sted. Serviceaftaler indgås typisk for en 

årrække og kan være dyrere at komme ud af. Skifteomkostninger synes derfor ikke isoleret set at 

udgøre en adgangsbarriere fsva. møller, men kan gøre det på servicedelen.   

9.2.1.4 Adgang til distributionskanaler 

Adgangen til distributionskanaler synes heller ikke umiddelbart at udgøre en særlig 

adgangsbarriere. Det ses i stigende omfang, at møller opstilles i mølleparker enten på land eller 
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offshore. Størrelsen af disse projekter er så store, at de oftest er i udbud. Det betyder, at det er 

svært at opnå aftaler om eneleverandørstatus eller anden form for beskyttet status på givne 

markeder.  

9.2.1.5 Særlige omkostningsfordele 

Særlige omkostningsfordele kan f.eks. være ”first-mover” fordele, politisk skabte særlige fordele, 

særlig adgang til billige råvarer eller besiddelse af patenter og rettigheder, som rummer 

konkurrencemæssige fordele. De største leverandører på verdensplan synes at have skabt en 

fordel qua markedsandel og branding og det kan isoleret set give dem omkostningsfordele. Dertil 

kommer de størstes resultater indenfor forskning og udvikling, som det vil tage nye spiller nogen 

tid at indhente. 

Samlet set vurderer vi, at vindenergiindustrien rummer en række adgangsbarrierer – især 

stordriftsfordele og kapitalkrav, som gør det vanskeligere for nye indtrængere at etablere sig.   

9.2.2 Truslen fra substituerende produkter 

I analyse af Truslen fra substituerende produkter kigger man på tre faktorer: 

 relativ pris  

 relativ kvalitet  

 skifteomkostninger 

Indledningsvis lidt om forskellige energiformer.    

9.2.2.1 Kul og Olie 

Igennem mange år har kul og olie været de primære energikilder til produktion af energi/ 

elektricitet. Oliekrisen i starten af 1970’erne satte fokus på verdenssamfundets – og især den 

industrialiserede vestlige del af verden - afhængighed af olie som energikilde både i forhold til 

tilgængelighed og pris. Undervejs er der løbende lavet prognoser for, hvornår vi løber tør for olie.  

Tendensen er, at olien tilsyneladende strækker sig længere og længere pga. mere effektiv 

udnyttelse af energien og stadig bedre metoder til at udvinde olien på vanskeligere tilgængelige 

steder. Kul har også været i fokus, men mest for sin evne til at forurene både i forhold til de 

mennesker, der udvinder kullet og i forbindelse med produktion af energi/el.  
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9.2.2.2 Hydro 

Sideløbende er andre energiformer udviklet. Blandt disse er en væsentlig kilde vandenergi (hydro). 

Vandenergi er en vedvarende form for energi, men har sine udbredelsesmæssige begrænsninger, 

da mulighederne for at opdæmme vand er begrænsede.  

9.2.2.3 Atomkraft 

Atomkraft er en velkendt og mange steder veletableret. Produktionsformen kan – som set i f.eks. 

Tjernobyl og senest i Japan ifm. tsunamien – have store miljømæssige konsekvenser og rummer 

dertil udfordringer med bortskaffelse af affald.  

9.2.2.4 Naturgas 

Naturgas er en konkurrencedygtig energiproduktionsform, som dog også rummer udfordringer. 

Ligesom olie og kul medfører naturgas udledning af relativt store mængder CO2, hvilket påvirker 

vores klima i retning af stigende gennemsnitstemperaturer på verdensplan.  

9.2.2.5 Solenergi 

Også solenergi er en vedvarende energikilde, som er stigende i omfang. Ifølge REN2133 dækker for 

2011 fossile og nucleare energiformer 79,7% af verdens energiforbrug i 2011, hydroenergi 15,3% 

og andre energiformer 5,0%. De sidste 5% udgør 390 GW og af disse dækker vindenergi 238 GW, 

solenergi 72 og biomasse med en andel lidt større end solenergi.  

9.2.2.6 Andre mindre vedvarende energiformer 

Dette sammenholdt med, at vind- og solenergi suverænt har de største vækstrater gør, at vi til 

analyseformål kan se bort fra øvrige vedvarende energiformer som f.eks. geothermal 

energiproduktion og andre mindre energiformer. Og set i forhold til vindenergi er solenergi en 

stigende substitutionstrussel, men endnu med større CoE.  

9.2.2.7 Relativ pris 

For at vurdere, hvor stor truslen fra substituerende produkter er for vindenergi, vil det være 

naturligt at kigge på, hvad de enkelte energiformer koster. Blandt andre EIA34 søger ved hjælp af 

nogle gennemsnitsbetragtninger omkring projekters levetid, antagelser om WACC35, 

                                                      
33 REN21, Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, Global Status Report 2012, s. 20-28. Findes på  
    http://www.ren21.net/Portals/0/documents/Resources/GSR2012_low%20res_FINAL.pdf   
34 EIA = U.S. Energy Information Administration 
35 WACC = Weighted Average Cost of Capital  
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brændstoffers prisudvikling, driftsomkostninger og nedtagningsomkostninger osv. at sammenligne 

pris pr. produceret kwh36.  

Netop fordi beregningerne bygger på en række variable, som i sig selv kan variere, er 

beregningerne behæftet med en hvis usikkerhed og typisk angives værdierne for de enkelte 

energityper i intervaller. Men værdierne kan bruges som en pejling på, hvilke energiformer, der 

vurderes fremadrettet at være mest attraktive.  

Vestas beskriver i sit Issue Brief ”Cost of Energy”37 blandt andet, at der er en række indirekte 

omkostninger, som er svære at indregne i pris-sammenligningerne. Det er indirekte omkostninger 

i form af sociale omkostninger f.eks. til behandling af sygdomme forårsaget af forurening, 

miljøomkostninger til bekæmpelse af forurening af drikkevand m.m. og håndtering 

af/bekæmpelse af klimaforandringer.  

Vestas har i sit Issue Brief klart en pointe, men virkeligheden er, at det langt overvejende er 

forbrugerens pris (hvad enten forbrugeren er privat eller erhvervsdrivende), der afgør, hvilken 

energiform, der vælges. Og prisen påvirkes blandt andet af forskellige støtteordninger, politiske 

tiltag, udbud/efterspørgsel og andre faktorer.  

Fra samme Issue Brief har vi valgt at vise to figurer, figur 10 og figur 11 herunder. Figur 10 viser, i 

hvilke intervaller prisen pr. MWh38 ligger pr. energiform. Det ses, at vindenergi kan konkurrere 

med gas, kul og atomkraft og ligger bedre end olie og noget bedre end hydro og solenergi. Det skal 

bemærkes, at prisen på olie svinger en del og at ”olieintervallet” kan ændre sig. Det bemærkes 

også, at prisen på naturgas i USA siden er faldet en del.  

I figur 11 er det forsøgt vist, hvad en MWh ville koste, hvis de indirekte omkostninger medregnes. 

Det er jf. ovenstående estimater behæftet med nogen usikkerhed, men alligevel er det interessant 

at se, hvordan prisen ændrer sig til fordel for vindenergi.  

                                                      
36 Kwh = Kilo watt hour (1.000 KWh = 1 MWh)   
37 Issue Brief ”Cost of Energy” skrevet af Vestas’ Group Government Relations, maj 2011  
Kilde: http://www.Vestas.com/en/about-Vestas/wind-energy/political-affairs/green-energy-race/cost-of-energy/what-are-the-real-
building-blocks-of-cost-of-energy.aspx?action=3  
38 MWh = Mega Watt Hour  
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EIA viser i sin årlige rapport Annual Energy Outlook 2013 estimerede priser pr. MWh for 

kraftværker, der bygges nu og går i drift i 2018. Gennemsnitspriserne er vist i tabel 2 på næste 

side.  

Tabellen viser, at landbaseret vindenergi jf. kolonnen med ”total system levelized cost” kan 

konkurrere med alle energiformer på nær dele af naturgasproduktionen. Tallene bekræfter 

tendensen i Vestas’ tal i figur 10 ovenfor.  

Truslen fra substituerende produkter afhænger meget af den pris, de enkelte produkter kan levere 

energi til. Af ovenstående kan vi umiddelbart konkludere, at vindenergi er konkurrencedygtig og at 

truslen fra andre produkter er af mindre grad. Vi må blot også være opmærksomme på, at prisen 

på olie og naturgas kan variere betydeligt og at udsigterne/prognoserne kan ændre sig.  

 

Figur 10                                                                          Figur 11    
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Tabel 2: Estimerede gennemsnitspriser39 på CoE 

De førnævnte indirekte omkostninger (sociale, miljø- og klimaforandringer) er ikke medregnet. 

Øget fokus på disse områder fra offentlig side kan formentlig øge prisen på ikke-vedvarende 

energiformer og/eller øge støtten til vedvarende energiformer og forrykke konkurrencebilledet. 

Dette reducerer truslen.  

Vi tror blot også, at vi ikke kan se bort fra en meget stærk og betydningsfuld olie- og naturgas-

industri og vi antager, at forskellene mellem ikke-vedvarende og vedvarende energiformer i en 

overskuelig fremtid ikke tillades at blive for store. Dette reducerer ikke truslen.  

9.2.2.8 Relativ kvalitet af energi  

Kvaliteten af energi (elektricitet) er ikke forskellig fra produkt til produkt. 1 MWh er 1 MWh og det 

er derfor primært prisen, der er afgørende. Vindenergiindustrien har dog den udfordring, at 

energien skal produceres, mens det blæser og endnu har man ikke opfundet en måde at lagre 

                                                      
39 Kilde: EIA (USA Energy Information Administration), rapport Annual Energy Outlook 2013,  
    http://www.eia.gov/forecasts/aeo/er/pdf/electricity_generation.pdf side 4  
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energien på. Derfor vil olie, gas og kul trods klimapåvirkninger spille en væsentlig rolle, da 

energien er lagret i råvaren, indtil den frigøres.  

9.2.2.9 Skifteomkostninger 

Skifteomkostningerne er betydelige pga. meget høje kapitalkrav og udgør isoleret set ikke en 

trussel.  

Konkurrencesituationen er skarp og truslen fra udbydere af andre energiformer er absolut 

relevant og kræver, at vindenergiindustrien fortsætter med produktudvikling med stort fokus på 

CoE.  

9.2.3 Kundernes forhandlingsstyrke 

Blandt de faktorer, der tages i betragtning i modellen, når kundernes forhandlingsstyrke skal 

vurderes, er  

 antallet af kunder relativt til antallet af udbydere  

 produkternes differentieringsgrad  

 skifteomkostninger  

 kundernes indtjeningsmuligheder  

 kundernes brug af alternative produkter  

 kundernes trussel om baglæns integration og udbydernes trussel om forlæns integration 

 produkternes betydning for kunderne  

 kundernes størrelse  

Det er mange faktorer og i det følgende vil vi komme ind på de faktorer for industrien, der 

vurderes relevant.  

9.2.3.1 Antallet af kunder relativt til antallet af udbydere 

MAKE40 har lavet en top-ti liste over OEM’ers41 markedsandele på markedet for vindmøller:   

Vestas – 14.6% GE – 13.7% Siemens – 10.8% Gamesa – 8.2% 
Enercon - 7.8% Suzlon Group – 6.5% Goldwind – 6.2% United Power – 4.5% 
Sinovel – 2.9% Mingyang – 2.6%   

                                                      
40 http://www.make-consulting.com/fileadmin/pdf/2013/130326__Global_Wind_Turbine_OEM_2012_Market_Share.pdf  
41 OEM = Original Equipment Manufacturer  
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og tilsammen dækker disse ti OEM’er 77,8% af markedet. Vi ved, at især det kinesiske marked er 

både stort og rummer mange leverandører, så derfor kan vi konkludere, at konkurrenceformen 

bedst kan betegnes som et differentieret oligopol42.  

I GWECs43 rapport for 2012 analyserer man blandt andet, hvor meget MWh der er installeret i de 

tre globalt primære regioner, Nord- og Latinamerika, Europa og Afrika samt Asien og Oceanien. 

GWEC har valgt at vise installeret mængde i de lande, der har betydning for statistikken og det 

summer sig op til 40 lande.  

Resten af lande med installeret vindenergi summer sig op til 48. Ud af dette kan vi med rimelighed 

antage, at antallet af kunder med afstand overstiger antallet af udbydere. Der vil være forskelle de 

geografiske markeder imellem. Blandt andet på det kinesiske marked ved vi, at der er mange 

udbydere – men det afspejler også, at der er mange købere.  

Efterspørgslen på vindmøller var før finanskrisen meget stor. Finanskrisen har gjort, at væksten i 

efterspørgslen er faldet og det har medført et prispres. Priserne på det europæiske marked er 

faldet med op til 25%44 og priserne på det kinesiske marked er faldet med op til 35%. Dette viser, 

at købernes forhandlingsstyrke er øget betragteligt i Finanskrisen.  

9.2.3.2 Produkternes differentieringsgrad 

Produkternes differentieringsgrad betyder til en vis grad noget for industrien. Industrien er via 

fokus på CoE nødt til at sikre en højt differentieret produktudvikling for at kunne konkurrere med 

øvrige energiformer. Vi har tidligere vist statistikker, der bekræfter, at vindenergiindustrien ”er 

med på” CoE og også forventes at være det fremover og derfor reducerer produkternes 

differentieringsgrad købernes forhandlingsstyrke.  

9.2.3.3 Skifteomkostninger 

Kundernes skifteomkostninger er lave, når vi taler om at købe vindmøller og det giver kunderne 

høj forhandlingsstyrke i anskaffelsessituationen. Set i forhold til anskaffelse af andre former for 

energiproduktionsapparat vil skifteomkostningerne være noget højere – f.eks. ved investering i et 

naturgasfyret kraftværk – men igen er det i høj grad CoE, der er toneangivende. Heri ligger også 

anvendelse af alternative produkter – som også i høj grad påvirkes af CoE.   

                                                      
42 Oligopol er en markedsform med et mindre antal større dominerende udbydere, hvortil kommer et større antal mindre  
    udbydere. Kilde: Domenick Salvatore, Managerial Economics in a Global Economy, Oxford, sixth edition 2007, s. 370  
43 GWEC = Global Wind Energy Council, publikationen ”Global Wind Energy Outlook 2012”  
44 http://www.navigant.com/insights/library/industry_news/global-wind-turbine-oem/  
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9.2.3.4 Kundernes indtjeningsmuligheder 

Kundernes indtjeningsmuligheder ligger i CoE. De typiske kunder for industrien er energi-

producenter, som videresælger energi til slutbrugere (både erhvervs- og privatkunder) og 

muligheden for indtjening bestemmes i høj grad af fremstillingsprisen.   

9.2.3.5 Integration 

Risikoen ved baglæns integration består i, at en eller flere af de større energiudbydere på 

markedet ville opkøbe en eller flere vindenergiproducenter og dermed afskære resten af 

industrien fra at kunne afsætte til denne energiproducent. Sandsynligheden for, at dette ville ske i 

vindmølleindustrien synes meget lille.  

Dels er de største og mest innovative vindenergi-producenter globale og meget store og dels er 

der opstået en set fra kundernes perspektiv meget sund konkurrencesituation oven på 

finanskrisen. Endelig har de mindre udbydere ikke samme udviklingskraft eller markedsdækning 

og vil ikke være så attraktive i forhold til baglæns integration.  

Truslen om forlæns integration synes heller ikke stor. Risikoen ville være, hvis antallet af mulige 

kunder blev mindre som følge af forlæns integration og man ville kappes mere om de resterende 

kunder og dermed øge kundernes forhandlingsstyrke. 

9.2.3.6 Produkternes betydning 

Med hensyn til produkternes betydning for kunderne, så vurderes den relativt stor. Der er meget 

stor fokus på global nedbringelse af CO2-udslip og vedvarende energiformer spiller en stor rolle i 

dette fokus. Der vurderes derfor ikke at være særlig risiko for, at produkternes betydning for 

kunderne vil gøre kundernes forhandlingsstyrke stor. Der er selvfølgelig også her en stor 

sammenhæng med CoE.   

9.2.3.7 Kundernes størrelse 

Kundernes størrelse har betydning, hvis enkelte kunder er så store, at de dominerer markedet. Set 

i forhold til enkelte lande er der store kunder – i Danmark f.eks. DONG – mens der på regionalt 

plan ikke er enkelte meget store kunder, der dominerer. Kundernes størrelse har således efter 

vores vurdering ikke den helt store indflydelse på kundernes forhandlingsstyrke.  
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Konkluderende er antal kunder relativt til antal udbydere forholdsvis stort og det taler for en 

reduceret forhandlingsstyrke. Til gengæld har finanskrisen medført prispres og det øger for-

handlingsstyrken. Produkternes differentieringsgrad betyder mindre, da der måles meget på CoE.  

Skifteomkostningerne er lave på beslutningstidspunktet, men høje efterfølgende og også her er 

CoE en dominerende faktor og det er også gældende for alternativprodukter. Disse to sidst-

nævnte faktorer er af mindre betydning for kundernes forhandlingsstyrke. Og det samme gør sig 

gældende for kundernes indtjeningsmuligheder, da denne også er afhængig af CoE.  Vi har også 

vurderet, at hverken baglæns eller forlæns integration har den store betydning for kundernes 

forhandlingsstyrke.  

Produkternes betydning for kunderne er stor, da det er vigtigt at møde målene omkring 

nedbringelse af CO2-udslip kombineret med, at det kan gøres med en konkurrencedygtig CoE. Og 

endelig er kundernes størrelse globalt og regionalt set ikke noget, der påvirker kundernes for-

handlingsstyrke væsentligt.  

Der er med andre ord en række forhold, som peger i retning af, at kundernes forhandlingsstyrke 

ligger i den lave ende af skalaen, om end især finanskrisen har betydet, at forhandlingsstyrken er 

noget større end tidligere.  

9.2.4 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Leverandørernes forhandlingsstyrke vurderes ud fra følgende faktorer:  

 Leverandørkoncentration 

 mulighed for produktsubstitution 

 leverandørindustriens betydning for vindmølleindustrien 

 vigtigheden af leverandørens produkters input/procesværdi  

 betydningen af leverandørens produkters differentieringsgrad  

 skifteomkostninger  

 truslen ved hhv. baglægs- og forlæns integration.  

9.2.4.1 Koncentration/betydning/skifteomkostninger  

Vindmølleindustrien benytter en række standardkomponenter/råvarer, som der findes utallige 

leverandører af. Det gælder f.eks. stål, transport, elektriske enheder osv. Fælles for disse er, at det 

er nemt at skifte leverandør og ikke særlig omkostningstungt.  
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Men der er også områder, hvor koncentrationen er mærkbar og hvor industrien er afhængig af få 

leverandører, samarbejdet omkring produkterne/udviklingen heraf og ikke mindst kvaliteten. Et af 

disse områder er gearkasser til vindmøller. Vestas har f.eks. haft udfordringer med kvaliteten af 

gearkasser og har ofret relativt store summer på garantiforpligtelser i den forbindelse.  

9.2.4.2 Integration 

For nogle år siden så industrien et eksempel på baglæns integration, da Suzslon købte Hansen 

Transmission45 og det gør de øvrige producenter i industrien mere sårbare.  

9.2.4.3 Substitution 

I Notat46 beskrives det, at Kina sidder på størstedelen af forekomster af sjældne jordarter, hvorfra 

der udvindes bl.a. metaller, som anvendes i gearproduktionen. Det beskrives også, at Kina synes at 

tilgodese egne producenter indenfor industrien, hvorfor der kan opstå knaphed og prispres.  

Helt generelt er der rigelig med potentielle leverandører til vindmølleindustrien og jf. PEST-

analysen er det en branche med fortsatte vækstforventninger. Og på langt de fleste områder er 

der derfor lav forhandlingsstyrke blandt leverandørerne. Der er enkelte leverandørgrupper, som 

har højere eller høj forhandlingsstyrke (gearkasser, sjældne metaller), men det generelle billede 

er, at vindmølleindustrien er godt forsynet med leverandører.  

9.2.5 Rivalisering i industrien 

Den sidste kræft, Porters model kigger på, er intensiteten i rivaliseringen blandt konkurrenterne i 

industrien. Der er ifølge USM seks faktorer, der analyseres:  

 antal og størrelse af konkurrenter 

 industriens vækstrate 

 høje faste omkostninger 

 mangel på differentiering og/eller skifteomkostninger 

 ekstra kapacitet i større intervaller 

 høje exit barrierer.   

                                                      
45 http://www.thehindubusinessline.com/companies/suzlon-to-sell-hansen-stake-for-187-m/article2292641.ece  
46 Magasinet Notat, udgivelse nr. 1228 i oktober 2010, http://www.e-pages.dk/notat/61/   
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9.2.5.1 Antal og størrelse af konkurrenter 

Under punktet ”kundernes forhandlingsstyrke” har vi vist markedsandelen for de ti største 

vindmølleproducenter målt på installeret MWh på globalt plan. Disse ti sidder på knap 80%  af 

markedet og vi har fastslået, at konkurrenceformen er oligopol. De største af disse ti er alle meget 

kapital- og udviklingsstærke og det giver intens konkurrence.  

Finanskrisen har som nævnt flere gange medvirket til intensiveret konkurrence. GE (Generel 

Electric) og Siemens er totalt set meget større end Vestas, men der bør ses bort fra, at GE og 

Siemens dækker over en række andre industrier ud over vindmølleindustrien og i det lys er Vestas 

blandt de største.   

9.2.5.2 Industriens vækstrater 

Figur 4 viser, at industrien har oplevet store vækstrater og det peger også i retning af høj 

rivalisering.  

9.2.5.3 Høje faste omkostninger 

Industrien har en udfordring med relativt høje faste omkostninger, herunder egne fabrikker rundt 

omkring i verden og mange ansatte. Det er derfor vigtigt at være en stor spiller med stordrifts-

fordele.  

9.2.5.4 Differentiering 

Den store fokus på CoE stiller krav om differentiering gennem innovation og udvikling af 

konkurrencedygtige produkter (set i forhold til andre energiformer) og der konkurreres intenst om 

udvikling af CoE-effektive møller. Undtagelsen herfor er det kinesiske marked, hvor der er større 

fokus på anlægsinvesteringens størrelse end CoE.  

9.2.5.5 Skifteomkostninger 

Skifteomkostningerne er som tidligere nævnt ikke store, så længe vi taler om anskaffelse af nye 

møller. Dette peger også i retning af stor rivalisering i jagten på nye ordrer.  

9.2.5.6 Ekstra kapacitet 

Industrien er også præget af overkapacitet med deraf følgende priskonkurrence. Vi har tidligere 

været inde på prisfald på op til 25% på det europæiske marked og op til 35% på det kinesiske 

marked.  
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9.2.5.7 Exitbarrierer  

Endelig kan vi sige, at industrien rummer høje exitbarrierer. Dette følger af de betydelige 

anlægsomkostninger med egne fabrikker m.v. Høje exitbarrierer medfører, at aktørerne i 

industrien vi kæmpe hårdt for at blive og det giver høj rivalisering.  

Samlet kan vi konkludere, at vindmølleindustrien er præget af stor rivalisering, at der skal 

innoveres og nytænkes for at fastholde profitmulighederne.    

9.2.6 Opsamling/delkonklusion på Porters Five Forces 

I ovenstående er vi kommet frem til, at vindmølleindustrien rummer en række indgangsbarrierer, 

herunder især kapitalkrav og stordriftsfordele, som beskytter nuværende deltagere i industrien fra 

nye udbydere. Denne beskyttelse dækker naturligvis også Vestas, som er en af de helt store.  

Konkurrencen fra især fossil energiproduktion er skarp og truslen fra substituerende produkter 

klart tilstede. Udviklingen bærer i retning af bedre vilkår for vindmølleindustrien, men olie- og 

naturgasindustrien er stærk. Truslen fra substituerende produkter vurderes stærk, men med en 

aftagende tendens. Truslen er tilsvarende reel for Vestas. Truslen fra andre rene energiformer som 

solenergi er endnu ikke betydende på CoE, men kan potentielt blive det på sigt.  

Kundernes forhandlingsstyrke trækkes i retning af den lavere ende pga. relativt mange kunder i 

forhold til udbydere. Til gengæld har finanskrisen medført prispres, hvilket øger forhandlings-

styrken.  Vi vurderer kundernes forhandlingsstyrke som middel. 

Leverandørernes forhandlingsstyrke vurderes fsva. standardkomponenter ganske lav. Til gengæld 

er styrken for specialkomponenter (knaphedsfaktor/få udbydere) relativt høj. Vi vurderer 

leverandørernes forhandlingsstyrke som middel.  

Vi har tillige konkluderet, at rivaliseringen i vindmølleindustrien er hård og at det er godt at være 

stor, såfremt man er det cost effective. Det prispres, der er opstået under finanskrisen, har 

medført, at mindre udbydere med billigere produkter er blevet en øget faktor i rivaliseringen.  

Porters Five Forces er som tidligere nævnt en branche/industrianalyse. Analysen beskriver de 

konkurrenceforhold, Vestas møder både i industrien og udefra. Da Vestas er en af de største 

aktører i industrien, vurderes Vestas relativt set at stå stærkt set i forhold til de udfordringer, 

Porters Five Forces-analysen peger på.  
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9.3 Værdikæde 

Jf. Vestas’ årsrapport 2012 er virksomheden en af de mest globale forsyningskæder i industrien. 

Det nævnes samtidig, at en velfungerende værdikæde / værdikæde net i fremtiden under den nye 

strategi er alfa omega for Vestas’ succes. 

Nedenfor præsenteres en værdikædeanalyse af Vestas efter modellen præsenteret i ”Exploring 

Strategy”47. 

Vi bemærker i forbindelse med nedenstående analyse, at Vestas værdikæde jf. den nye 

produktstrategi bliver sammensat med flere leverandørers værdikæder i et net, da Vestas 

forventer at satse mere på outsourcing af deres funktioner. Vi analyserer i denne opgave kun på 

Vestas værdikæde. Sammenhængen med nuværende og evt. nye leverandører redegøres der 

således for under indkøbsfunktionen. 

Nedenstående analyse baseres hovedsagligt på information fra Vestas’ årsrapport anno 2012 – 

denne gennemgås med en objektiv indstilling for at få et så neutralt billede af organisationen som 

muligt på baggrund af det tilgængelige materiale. 

9.3.1 Primær drift 

9.3.1.1 Inbound logistics 

Nedenfor beskrives de indledende aktiviteter til produktionen – modtagelse af varer, lagerfunktion 

etc. 

Indtil finanskrisens begyndelse og faktisk et stykke inde i denne har Vestas fortsat deres strategi 

med, at insourcing var det bedste for organisationen. Under D. Engell er der blevet opført flere 

fabrikker således, at produktion af Vestas’ møller kunne varetages ved hjælp af egen produktion i 

kundernes nærområde. Denne strategi lider Vestas i skrivende stund under, da virksomheden 

bruger for mange ressourcer på at opretholde produktionsanlæggene samtidig med, at antallet af 

ordrer reduceres. 

Jf. årsrapporten 2012 er Vestas i gang med en større omdannelse af deres organisation – dette 

bekræftes blandt andet i hensættelser på anlægsaktiver til salg i selve regnskabsdelen af 

årsrapporten – samtidig ses Vestas’ forsøg på LEAN behandlingen af organisationen ved 

afskedigelser af medarbejdere at være godt i gang. 
                                                      
47 Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes, Exploring Strategy, FT Prentice Hall, 2011, 9th edition side 97-101. 
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Ved omdannelsen forventes det, at Vestas vil fokusere på mulighederne i outsourcing i forbindelse 

med produktionen af det, der kaldes ”standard komponenter”48. Vestas skal arbejde hen i mod at 

blive leverandør af speciel komponenter og kunne sælge et CoE effektivt produkt til aftagere på 

baggrund af et differentieret produkt til en fornuftig pris. 

Som effekt af større outsourcing samt det faktum, at det forventes, at Vestas er en ”order to 

build” virksomhed, må det forventes, at de endelige lageromkostninger kan reduceres, hvilket alt 

andet lige vil nedbringe mængden af bunden kapital. 

Hvor organisationen tidligere har været afhængig af egen produktion må det under den nye 

tilgang til markedet forventes, at afhængigheden af gode leverandører forøges. Dette stiller krav 

til indkøbsfunktionerne (se under ”procurement” som en del af støttefunktionerne) samt en 

fornuftig håndtering af modtagelsen og primær behandling af modtagne varer / råvarer. 

Under nuværende organisation forventes det, at Vestas er i besiddelse af de menneskelige og 

materielle ressourcer til at gennemføre den planlagte omstrukturering og derved gennemføre en 

del af deres ”must win battles”. 

9.3.1.2 Operations 

Nærværende afsnit omhandler færdiggørelse af leverede varer / råvarer til det endelige produkt. 

Som beskrevet ovenfor er Vestas i gang med at outsource dele af produktionen49. Operations- 

delen af organisationen må forventes at blive reduceret, da Vestas tidligere har produceret en stor 

del af deres standardkomponenter på egne fabrikker – en del af disse forventes afhændet. Vestas 

satser samtidig på produktion af specialkomponenter og differentiering af deres produkter ved 

hjælp af større know-how. 

Samtidig med, at Vestas LEAN-behandler organisationen og gør denne klar til outsourcing af 

opgaver, bemærkes det, at virksomheden ligeledes forventer at kunne levere en del komponenter 

til konkurrerende virksomheder for at udnytte nuværende produktionsanlæg og know-how.  

Vestas’ renommé i branchen forventes at være en immateriel ressource, organisationen vil kunne 

drage nytte af, da producerede varer forventes at være af god kvalitet.  I hvilket omfang Vestas 

                                                      
48 Standardkomponenter er I denne forbindelse ukomplicerede komponenter, som ikke rummer kompetitive fordele 
49 http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikler/1/251327/her_er_kassemesterens_milliardindhug_i_Vestas  
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satser på samarbejdsaftaler om opførelse vides ikke – men dette vurderes at være en mulighed for 

virksomheden til at skabe omsætning på ellers ”døde” markeder. 

Der har i de seneste år 2008 – 2012 været stor fokus på LEAN behandling i virksomheden. Samtidig 

ses, at hensættelser til garantiforpligtelser falder pga. fokus på vindmøllekvaliteten. Faldet udgør 

fra 3,1% i 2011 til 1,6% ultimo 201250. 

Via den nye produktstrategi har Vestas muligheden for at skabe deres ”egne” produkter til en 

lavere pris uden at reducere kvaliteten. Samtidig åbnes der for mulighederne i samarbejdsaftaler, 

hvilket ligeledes vil kunne hjælpe til at styrke omsætningen og brand.  

9.3.1.3 Outbound logistics 

Levering af produkter. 

Vestas er en globalt eksponeret virksomhed – der sælges via lokale salgskontorer fordelt i de 

enkelte områder og indtil videre har Vestas ligeledes produceret produktet lokalt for at reducere 

transporttid og omkostninger. 

Under den nye produktstrategi forventes det stadig, at Vestas kan formå at levere lokalt om end 

ved hjælp af lokale leverandører. Udvikling af metoder til levering, heriblandt mere 

omkostningseffektiv transport. Anvendelse af godstog kan her nævnes som et eksempel51. 

9.3.1.4 Marketing and Sales 

Salget af vindmøller styres fra lokale salgskontorer på Vestas’ markedsområder. Salgsfunktionen 

bærer præg af, at der er tale om et B2B produkt, hvorfor det konkluderes, at der er tale om 

forhandling ved alle handler. 

Salgs- og marketingskontoret har udover vindmølleproduktionen også stor fokus på serviceringen 

af deres opførte møller52, hvilket uddybes under ”Service”. 

Vestas’ er brandet som et varemærke med baggrund i kvalitet og ordentlighed, dette reflekteres i 

nuværende produkter og må forventes fortsat at være et must for Vestas’ fremtidige succes. 

Nuværende udfordringer for Marketing og Sales er beskrevet under P5F analysen, hvor det kan 

konkluderes, at aftagere til vindmølle produktionen qua finanskrisen fokuserer meget på pris. 

                                                      
50 Vestas årsrapport 2012, s. 22 
51 Vestas årsrapport 2012, s. 30 
52 Børsen, mandag d. 10 dec. 2012 Vestas vil vokse på service  http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/37202/artikel.html  
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Vestas’ salgsfunktion er således afhængig af LEAN behandlingen af resten af organisationen for at 

bringe dette konkurrenceparameter ind i ligningen, når der forhandles med potentielle aftagere. 

Ved LEAN behandling og outsourcing vil der være en mindre risiko for, at Vestas’ produkter kan 

svinge mere eller mindre i kvalitet, da Vestas ikke har fuld kontrol over produktionen. Samtidig kan 

det nævnes, at brug af lokale leverandører til ”standardkomponenter” kan medføre en positiv 

tilgang til vindmøller produceret af Vestas. 

Vestas er på trods af den senere tids negative omtale fortsat et stærkt brand, markedsføringen og 

salg afhænger en stor del af prisen, hvilken forsøges nedbragt ved LEAN behandling. 

9.3.1.5 Service 

Jf. ovenstående vil service udgøre en stor del af Vestas’ fremtidige omsætning. Det skal bemærkes, 

at vi i nærværende analyse har valgt ikke at behandle service som et separat produkt. Service 

aftaler er en voksende del af Vestas’ virksomhed og det nævnes ligeledes i årsrapporten fra 2012, 

at der er ansat yderligere 450 servicemontører til at varetage denne opgave.  

Serviceaftaler har hidtil været et mindre forretningsområde primært afledt af salget af vindmøller. 

Vestas forventer fremover, at dette forretningsområde vokser sig stort og bliver et væsentligt 

område. Forventningen underbygges af, at Vestas har solgt serviceaftaler til 95%53 af de i 2012 

leverede vindmøller. Dertil kommer, at Vestas i 2012 har opnået en fornyelsesprocent på 

bestående serviceaftaler på 7754.   

Ved forbedring af servicekoncepterne kan det forventes, at Vestas ligeledes kan opnå et stærkere 

brand og derved fortsætte deres mål vedr. differentiering af serviceproduktet gennem fokus på 

kvalitet.  

Ansættelsen af de 450 servicemontører og muligheden for, at disse bliver uddannet i Vestas’ ånd, 

skaber et godt grundlag for en succesfuld færd inden for service området.  

9.3.2 Sekundære funktioner 

9.3.2.1 Procurement 

Indkøbsfunktionen i Vestas undergår som resten af organisationen en større reorganisering. Det 

skal her bemærkes, at det må forventes, at indkøbsfunktionen sammen med en del af de primære 
                                                      
53 Vestas årsregnskab 2012, s. 26 
54 Vestas årsregnskab 2012, s. 26 
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funktioner skal være med til at finde de rigtige leverandører i forbindelse med outsourcing af 

produktionen.  

Det er en vigtig del af den fremtidige drift, der afhænger af, om leverandørerne lever op til de af 

Vestas satte forventninger til kvalitet og levering. For at opnå denne sikkerhed er der i 2012 blevet 

lanceret et standardværktøj til vurdering af leverandører. I forbindelse med CSR55 skal det også 

bemærkes, at Vestas ikke kun vurderer på kvalitet og leveringsdygtighed af den pågældende vare, 

men også på den pågældende leverandørs HR styring og i hvilken grad denne lever op til de etiske 

standarder, Vestas står for. 

Vestas er forsat en af de største aktører på markedet for vindmølle produktion. Dette 

understreges også i forhandlingskraften overfor evt. leverandører – se også P5F beskrevet 

ovenfor. 

9.3.2.2 Technology development 

Vestas har igennem virksomhedens levetid været ledende i hvad angår forskning i nye og 

forbedrede vindmølle konstruktioner – via dette har Vestas’ over tiden sikret sig en del patenter, 

som er med til at sikre deres viden i organisationen. 

Research and Development i Vestas optimeres under den nye produktstrategi – det skal jf. 

ledelsen ikke længere dreje sig om forskning i projekter, der først bliver produktionsklar før om 15 

år i fremtiden – men mere om fokus på nuværende vindmølleplatform og effektivisering af selv 

samme.56 Jf. D. Andresen drejer det for Vestas om at komme ”back to basics”. 

Som tidligere beskrevet satses der fra Vestas’ side af på en meget simplificeret produktplatform, 

som kommer til at bestå af 3 mølle typer. En af dem er ”havmøllen” V164 8MW, hvilken stadig er 

undervejs ved den teknologiske udvikling. Det bemærkes, at Vestas her søger samarbejdspartnere 

til det milliardstore projekt.  

Udfordringen ved havvindmøllen anses at være prisen – nuværende viden og produktionsforhold 

gør, at prisen for at opføre en havvindmølle er forholdsvis høj – og der er på nuværende tidspunkt 

ikke mange aftagere til så dyrt et produkt57. Der er samtidig ikke den store konkurrence på off-

                                                      
55CSR = Corporate Social Responsability, USM = Anthony Henry, Understanding Strategic Management, Oxford, 2008, first  
    edition, s. 54 
56 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/40382/artikel.html  
57 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/39898/artikel.html Børsen onsdag d. 30. januar 2013 
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shore projekter hvor faktisk kun Vestas og Siemens synes at kunne være med i nuværende 

marked. 

Omdannelsen af Vestas er af andre analytikere anset for at være den rigtige kurs for Vestas og 

reducering i omkostningerne fra 402 mio. EUR til 221 mio. EUR58 i forventede omkostninger til 

R&D afdelingen må forventes at ramme bundlinjen i mindre eller større grad. 

Omfanget af udvikling af nye turbiner er således reduceret væsentligt. Til gengæld udvikles 

nuværende platforme og derved skabes et solidt grundlag for organisationen at fortsætte driften 

på.  

9.3.2.3 HR management 

Som nævnt ovenfor i flere af de enkelte 

dele af værdikæde analysen gennemgår 

Vestas en større LEAN behandling og 

reducering i medarbejder staben. Der er 

forventninger om, at reduceringen af 

medarbejdere ultimo 2013 vil udgøre 

30% af arbejdsstyrken ultimo 2011.59 

        Figur 12 – antal ansatte i Vestas60  

Som HR ansvarlig ligger der en større opgave i at administrere de store omvæltninger, der ligger i 

den store reduktion af antallet af medarbejdere – og de yderligere afskedigelser, der forventes i 

løbet 2013. Omkostningerne ved de større afskedigelser vurderes i 2012 at være i omegnen af 890 

mio. kr. – disse forventes dog sparet ind grundet lavere omkostninger i fremtiden og er derfor en 

”engangsudgift”. Samtidig synes det at være en stor opgave at opretholde den rigtige 

arbejdsmoral hos de tilbageværende medarbejdere, der mister en del af deres kollegaer. 

Det vurderes, at en del af den afskedigede arbejdsstyrke må udgøre en konkurrencemæssig risiko, 

da de ved ansættelse ved andre vindmølleproducenter kan videregive informationer. Det kan 

udhule Vestas’ fordele ved virksomhedens mangeårige erfaring. Det gælder dog ikke for den del af 

opbygget viden/knowhow, der er patenteret.   

                                                      
58 Vestas årsregnskab 2012, s. 21 
59 Udvikling i antallet af medarbejder kan aflæses i figur 12. 
60 Kilde: Vestas årsregnskab 2012 
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9.3.2.4 Firm infrastructure 

Top ledelsen har i løbet af ultimo 2011 og igennem 2012 ændret store dele af governance 

strukturen i organisationen med henblik på den gennemførte LEAN behandling. Der har været 

adskillelige skift inden for organisation, hvor en stor del er behandlet ovenfor. 

Der sættes fra enkelte instanser spørgsmålstegn ved nuværende ledelses (især D. Engell) evner til 

at styre Vestas igennem den finansielle krise og tilbage til den markedsledende organisation, 

Vestas længe har været. Qua den, uro der har været, er der ligeledes sået spørgsmål om, hvorvidt 

Dag Andresen er ved at skubbe Ditlev Engell ud af Vestas61 – dog er der ikke åbenlyse beviser for 

selv samme. 

Ses der bort fra den ej dokumenterede magtkamp i ledelsen, kan det virke som om Vestas med 

den nye organisation skaber større forståelse for opbygning samtidig med, at det bliver mere 

officielt, hvilken direktør der har ansvaret for de enkelte afdelinger af organisationen. 

Reorganisationen synes at være godt i gang – og det forventes, at Vestas derved er styrket til at 

komme ud af finanskrisen. 

En anden vigtig parameter i Vestas må siges at være finansieringen af virksomhedens aktiviteter – 

der har i løbet af 2012 været flere artikler62 i pressen om, hvorvidt Vestas ville være i stand til at 

genforhandle deres finansieringsaftaler – og derved grundlaget for en videre drift. Som nævnt 

under ”technology” ses manglen på egne midler f.eks. i Vestas sats på at finde samarbejdspartnere 

ved udviklingen af deres næstkommende vindmølle V164. 

9.3.3 Opsamling/delkonklusion på Værdikædeanalysen 

Som effekt af Vestas’ mangeårige succes i vindmølleindustrien sammenholdt med nuværende 

position som en af de førende leverandører anses virksomhedens stordriftsfordele i alle dele af 

værdikæden fra indkøbsfunktionen igennem produktionen til levering og vedligeholdelse af 

opførte vindmøller at være betydende. 

Gennem organisationens lange levetid er der opbygget en stor mængde know-how om vindmølle 

produktion, hvilket udmunder i et kvalitetsprodukt i branchen. Den store mængde know-how 

                                                      
61 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/37175/artikel.html?hl=TmllbHMgTWVuZ2Vs  Børsen 07.12.2012 Kamp om  
    rampelyset  
62 Adskillige artikler i bl.a. Børsen 
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sikres delvist igennem patenter / eller patentlignende beskyttelse, hvilket gør, at den viden 

organisationen skaber holdes fra Vestas’ konkurrenter.  

Know-how inden for den teknologiske udvikling – sammenholdt med det faktum, at denne 

patenteres - må anses at være en kerne-kompetence, da det skaber en konkurrencemæssig fordel, 

skaber værdi for slutbrugerne og ikke er imiterbar for Vestas’ konkurrenter. 

Vestas har i mange år satset stort på egne anlægsaktiver og har opført utallige fabrikker. Under 

finanskrisen, som effekt af færre ordrer, står Vestas nu med en overkapacitet, hvilken der betales 

for. Under den nye produktstrategi og med afskedigelser i 2012 og forventede tiltag i 2013 

forventes det dog, at Vestas nærmer sig målet med en mere klar og strømlinet virksomhed. Viljen 

til at gennemføre ovenstående LEAN er flere gange af eksterne analytikere blevet lovprist som den 

rigtige vej for virksomheden. 

Den nye produktstrategi dikterer udnyttelse af Vestas’ erfaring inden for produktion af vindmøller 

– Vestas skal fremover fokusere mest muligt på innovationen og kvalitetssikringen af deres 

produkter gennem de nøglekomponenter, der synes at sikre et fornuftigt produkt. 

Servicedelen af virksomheden blomstrer og ledelsen satser på udvikling af dette marked ved 

ansættelsen af yderligere personale til håndteringen af opgaven. Øget fokus på servicedelen kan 

være et godt supplement til vindmølleforretningen, da mængden af serviceaftaler forventes at 

være stigende. Samtidig bidrager disse til omsætningen på ”abonnement” basis og udgør således 

en sikker/stabil del af omsætningen. 

På baggrund af nærværende analyse kan vi konkludere, at Vestas har været og stadig er en 

væsentlig spiller inden for vindmølleindustrien – dog kan det i skrivende stund ikke konkluderes, at 

Vestas er i besiddelse af en eller flere kernekompetencer. 

9.4 SWOT63 

9.4.1 SWOT-analyse 

Vi samler op på vores PEST, Porters Five Forces og værdikædeanalyse i en SWOTanalyse. SWOT-

analysen sætter med en intern vinkel fokus på Vestas’ stærke (S) og svage (W) sider med en 

ekstern vinkel fokus på muligheder (O) og trusler (T) i markedet. Vi anvender derefter en TOWS-

                                                      
63 Anthony Henry, Understanding Strategic Management, Oxford, 2008, first edition, s. 117 med henvisning til Andrews 1971 
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matrix64 fra ES65 til at vise, hvordan Vestas’ nuværende strategi passer med de ting, der sker i 

markedet. Denne analyse vil give os et værdifuldt billede af, hvordan Vestas er gearet til at klare 

sig i industrien de kommende mange spændende år med store vækstforventninger.  

SWOT’en er blevet kritiseret for at have nogle begrænsninger. Dels har en SWOT en tendens til at 

liste en lang række forskellige forhold indenfor hvert af de fire punkter. Risikoen herved er, at man 

ikke kan overskue at gøre noget ved alle punkter. Det er derfor vigtigt, at SWOTanalysen er meget 

konkret med fokus på de væsentligste forhold.  

Det er heller ikke altid nemt at overføre styrker og svagheder på muligheder og trusler, hvis ikke 

disse passer. Med dette menes, at der er en risiko for – specielt hvis det er virksomheden selv, der 

laver strategianalysen – at analysen ”manipuleres” i retning af at få interne forhold til at passe til 

en given markedsmæssig forventet udvikling og det kan i sig selv være farligt.  

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at et internt forhold kan være både en styrke og en 

svaghed på samme tid (det vil vi se med Vestas omkring markedstilstedeværelse kontra tilhørende 

omkostningsniveau).  

Og tilsvarende gør sig gældende på markedets udvikling – at en mulighed også kan udgøre en 

trussel. Det er vigtigt at være opmærksom på dette.   

Endelig kan SWOT’en være så fokuseret omkring den konkrete industri - vindmølleindustrien, at 

man overser scenarier i andre industrier, som potentielt kan have stor indflydelse på industriens 

muligheder på længere sigt. Et eksempel på dette er Carmen Curlers66.  

Vi har valgt at anvende en SWOTmatrix til at vise resultatet af vores SWOTanalyse og vil efter-

følgende argumentere for vores valg.  

In
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Styrker Svagheder 
Vilje til besparelser/Leanbehandling 
Produktudvikling og -kvalitet / knowhow/ 
questionmarks  
Stordriftsfordele 
Inhouse produktion af nøglekomponenter 
Lokal tilstedeværelse 
Brand/Position 

Overkapacitet / omkostningsniveau  
Tilpasningshastighed 
Langvarig ledelseskrise  
Kapitalstruktur/Mitshubitshi 
Kernekompetencer 
 

                                                      
64 Gerry Johnson, Richard Whittington og Kevan Scholes, Exploring Strategy, FT Prentise Hall, 9th Edition 2011, s. 108 
65 ES = Gerry Johnson, Richard Whittington og Kevan Scholes, Exploring Strategy, FT Prentise Hall, 9th Edition 2011   
66 Carmen Curlers – et succesfuldt dansk produkt til opsætning af hår, der på kort tid blev totalt udkonkurreret af en ny opfindelse,  
    krøllejernet, i starten af 1970’erne. Almen viden, ingen kilde.   
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Patenter (kernekompetencer på knowhow) 
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 Muligheder Trusler 
CO2 fokus – vækstpotentiale for vindenergi 
Nye markeder/emerging 
markets/civilsering 
Teknologisk udvikling/innovation/CoE  
Ringe trussel fra nye udbydere 
AOM-serviceaftaler i et marked i vækst  

Prismæssigt for dyre/billigere konkurrenter 
Subst. Produkter/naturgaspriser 
Lagringsmulighed for REN energi  
Billigere konkurrenter    
Finanskrise/Sydeuropa/Fiscal Cliff 

 Figur 13, SWOT-matrix, egen tilvirkning inspireret af figur 4.2 i USM, s. 119   

9.4.1.1 Eksterne faktorer-muligheder 

Som konkluderet i PEST-analysen rummer markedet for vindenergi stort potentiale qua den store 

globale fokus på vedvarende energi og nedbringelse af CO2. Nye markeder er ved at komme med 

på vindenergivognen og øget civilisering af ulande bidrager til det.  

Den teknologiske udvikling – ikke mindst også Vestas’ - har medført en faldende CoE og det gør, at 

vindenergien står stadig stærkere i konkurrencen med fossile energikilder. Vestas har med sin 

størrelse en god position og både industrien og Vestas er godt beskyttet mod nye 

udbydere/indtrængere. Endelig står Vestas med sit nye serviceaftale-koncept stærkt i 

konkurrence.  

9.4.1.2 Eksterne faktorer-trusler 

Blandt de væsentligste trusler er, at Vestas’ produkter grundet virksomhedens 

omkostningsstruktur har svært ved at møde konkurrencen på et for Vestas rentabelt niveau. Deres 

lean-projekt er i den henseende en meget vigtig faktor. 

På det kinesiske marked har vi set en række prisbillige udbydere, som øger 

konkurrencen/rivaliseringen og det er også en tendens, vi ser i resten af verden pga. overkapacitet 

og finanskrise. 

Naturgaspriserne i USA har medført øget konkurrence pga. lavere CoE for naturgas. Manglende 

lagringsmuligheder for vindenergi hæmmer industrien.  

9.4.1.3 Interne faktorer-styrker 

Vestas største styrker skal findes i deres mangeårige erfaring. Den store knowhow sammenholdt 

med evt. patenter kan beskytte virksomhedens muligheder for at håndtere den store rivalisering, 

der er internt i vindmølle industrien.  
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Samtidig skal Vestas holde fokus på deres kvalitet. Dette skal ses i forhold til LEAN behandlingen, 

der er undervejs 2012 / 2013, hvor det forventes, at der kommer mere outsourcing af produktion. 

Vestas er globalt set et velkendt brand, der differentierer sig på kvalitet, hvilket ikke må 

kompromiteres ved outsourcing. Kvaliteten søges sikret ved hjælp af egenproduktion af 

nøglekomponenter til Vestasmøllerne. 

Den tidligere produktudvikling i Vestas gør det nu muligt at fokusere på innovation af nuværende 

møller og optimering af selv samme – nedbringelse af CoE anses for at være en vigtig konkurrence-

parameter i nuværende og fremtidige marked. Virksomhedens knowhow inden for produkt-

udvikling sammenholdt med muligheden for at tage patent på evt. resultater anses for at være 

Vestas’ eneste kernekompetence. 

9.4.1.4 Interne faktorer-svagheder 

Vestas har tidligere fokuseret meget på organisk vækst ved etablering af egne 

produktionsanlæg/fabrikker i virksomhedens markeder. Denne strategi gør, at Vestas i skrivende 

stund har en stor mængde kapital bundet i aktiver, der i nuværende marked med faldende 

ordreindgang ikke udnyttes 100 %. Løsningen er beskrevet under styrker som den igangværende 

LEAN behandling – det skal dog bemærkes, at grundet Vestas størrelse samtidig med finanskrisens 

indvirkning på evt. aftager er det svært at afhænde aktiver – og når dette sker forventes der tab på 

selv samme.  

En tilbagevendende diskussion er Vestas formående i forbindelse med virksomhedens nuværende 

og fremtidige bankforretninger. Der er flere gange i daglige medier i den senere tid sået tvivl om, 

hvorvidt Vestas’ kapitalstruktur er stærk nok til at fortsætte driften. Det må forventes, at evt. 

samarbejdspartnere kan tøve med at indgå aftaler, såfremt finansieringen bag Vestas ikke er 

kortlagt endnu – her kan samarbejdet med Mitsubishi omkring 8.0 MW møllen nævnes som et 

eksempel. 

Ved gennemgang af virksomhedens kompetencer har det ikke været muligt at finde kompetencer 

– udover knowhow – der ikke kan efterlignes eller erstattes – hvorfor vi er nået til den konklusion 

at Vestas på nuværende tidspunkt ikke har flere kompetencer, der overfor deres konkurrenter 

giver dem en større konkurrencemæssig fordel. Dette betragtes som et svaghedstegn, da Vestas’ 

forskning kan blive ”udkonkurreret” af forskning i virksomheder med større tilgængelig kapital. 
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9.4.2 TOWS-matrix 

En TOWS-matrix anvendes til at parre de forskellige emner identificeret i SWOT’en således, at der 

kan opstå strategiske muligheder ved at sætte fokus på  

 Styrker, der passer med Muligheder (SO) 

 Styrker, der overkommer Trusler (ST) 

 Svagheder, der skal håndteres for at udnytte Muligheder (WO) 

 Svagheder, der skal håndteres for at overkomme Trusler (WT)  

Nedenfor har vi vist matrixen.      

  Interne faktorer 

  S – Styrker W – Svagheder 

Ek
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ne

 

Fa
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er

 

O – Muligheder SO strategiske muligheder WO strategiske muligheder 

T – Trusler ST strategiske muligheder WT strategiske muligheder 

Figur 14 TOWS-matrix, egen tilvirkning efter figur 3.6, ES s. 108  

Vi har valgt at beskrive vores konklusioner i tekstafsnit frem for at fylde de enkelte punkter ind i 

selve matrixen.  

9.4.2.1 SO 

Vestas’ kernekompetencer inden for produktudvikling og knowhow, som resulterer i patent-

beskyttelse kombineret med de muligheder, der ligger i effektivisering af CoE og store fokus på 

CO2-nedbringelse rummer betydelige muligheder for Vestas’ afsætning.  

Deres Brand og fortsatte position som markedsleder og stærke lokale tilstedeværelse på 

interessante markeder kombineret med vækstpotentialet på både de etablerede markeder og 

emerging markets.  

Vestas har også en udpræget fordel ved stordrift og sat overfor den ringe trussel fra nye udbydere 

rummer dette også gode muligheder.  
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9.4.2.2 ST 

Vestas er ved at gennemføre markante spareplaner og vi har vurderet, at deres vilje er en styrke. 

Denne styrke vil overkomme truslen om, at de er for dyre og dermed overkomme konkurrencen 

fra de billigere konkurrenter.  

Inhouse produktion af nøglekomponenter vil også skærme Vestas fra i konkurrencen fra billigere 

konkurrenter bl.a. fordi de har komponenter, de andre ikke har.  

Vi vurderer også, at Vestas kan opnå konkurrencefordele gennem vilje til besparelser og stordrifts-

fordele i nogen grad kan overkomme effekterne af finanskrisen i form af prispres.  

9.4.2.3 WO 

Vestas har iværksat tiltag for at overkomme svaghederne overkapacitet, omkostningsniveau, 

tilpasningshastighed og langvarig ledelseskrise og det vil klart – når gennemført – sætte dem i 

stand til at udnytte vækstmulighederne både på etablerede og nye markeder.  

Vestas har haft et relativt langt tilløb til – tilpasningshastighed - at ansætte et tilstrækkeligt antal 

montører til virkelig at understøtte den nye serviceaftalestrategi. Nu, hvor det er gjort, er der basis 

for at udnytte mulighederne, hvad de også gør.  

9.4.2.4 WT 

Vestas har igennem 2012 arbejdet på at sikre sig en bankaftale. Kapitalstrukturen har formentlig 

forhindret et samarbejde med Mitsubishi og i øvrigt hindret Vestas i at udnytte muligheder på 

markedet. Finanskrisen og ”kreditklemmer” har yderligere gjort det vanskeligt at få bankaftalen på 

plads. Men det lykkedes at få aftalen på plads og vejen er banet for at gribe flere af mulighederne.  

Det er også vigtigt for Vestas, at de får håndteret deres overkapacitet og omkostningsniveau set i 

forhold til de billigere konkurrenter. Dermed vil de stå bedre i konkurrencen.  

Vestas mangel på kernekompetencer skal også håndteres set i forhold til konkurrencen med de 

billigere konkurrenter. Vestas håndterer dette ved til stadighed at søge om nye patenter.  

9.5 Konklusion på den strategiske analyse 

Vestas er i skrivende stund godt på vej med deres nye strategi – der er foretaget store ændringer 

inden for samtlige funktioner i organisationen, hvilke skal ruste Vestas til den videre drift. Det må 

forventes, at Vestas på baggrund af deres nye strategi må skulle realisere endnu et underskud i 
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2013 som effekt af flere tab på realisering af anlægsaktiver, samt evt. fratrædelses ordninger ved 

reducering af antallet af ansatte. 

Set på længere sigt forventes nuværende strategi ændring at være det rigtige for Vestas, der med 

nærværende tiltag kan fokusere på kerneforretningen og derved skabe enkelte kvalitetsmøller til 

en konkurrencedygtig pris. 

Vestas’ evne til at produktudvikle i kraft af virksomhedens knowhow skal opruste til en tid efter 

finanskriser, en tid med højere vækst. Der kan sigtes mod emerging markets indtil krisens effekt 

har lagt sig – men de vigtigste markeder vil stadig være i de vestlige lande – det må dog forventes 

krisens effekt også har ramt Vestas hårdere, da det er et produkt i den dyrere ende af skalaen. 

Den nye strategi skærer i omkostningerne ved hjælp af outsourcing – men forventes ikke at skade 

kvaliteten på Vestas møllerne – dette vil forbedre de konkurrencemæssige parametre ikke mindst 

under krisen – men især i et marked med større vækst. 

”Back to basics” tilgangen som ledelsen har taget til Vestas fremtidige drift, sammenligningen med 

auto industrien (optimering af ydelse) synes at danne grundlag for en fornuftig fremtid for Vestas, 

denne betragtning vil blive pointeret yderligere i budgetteringsdelen af nærværende rapport. 

10. Fundamentalanalysens Fase 1 - Regnskabsanalyse 

Næste step i fundamentalanalysen er at gennemføre en analyse af et antal historiske 

årsregnskaber fra Vestas.  Formålet er at identificere de finansielle værdidrivere, der er med til at 

skabe Vestas evne til at kreere værdi. De finansielle værdidrivere vil – sammen med det ikke-

finansielle værdidrivere identificeret i den strategiske analyse – danne grundlag for de nøgletal, 

forecastet/budgetteringen vil blive baseret på senere.  

I arbejdet med at analysere de finansielle værdidrivere er det vigtigt at skelne mellem to former 

for aktivitet, dels drifts- og dels finansieringsaktivitet. Driftsaktiviteten – for Vestas produktion og 

salg af vindmøller samt serviceaftaler - er primær og finansieringsaktiviteten – hvordan finansieres 

driftsaktiviteten - er sekundær. Den primære aktivitet vil yderligere blive opdelt i kerne og ikke-

kernedriftsaktivitet.  

Man kan sige, at finansieringen er afledt af driftsaktiviteten. Derfor skal egenkapital, balance og 

resultatopgørelse reformuleres således, at de kan anvendes til dette analyseformål. Dernæst 
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beregnes et antal nøgletal, som er vigtige i forståelsen af de finansielle værdidrivere, der er vigtige 

for Vestas.  

Men inden vi kommer så langt, skal vi først sikre os, at regnskaberne er egnet til analyseformål. 

Dette gør vi ved at forholde os til revisionspåtegningerne og regnskabernes afsnit om regnskabs-

principper.   

Kilde til årsrapporterne er Vestas’ hjemmeside, hvorfra de frit kan downloades.   

Normalt vil vi analysere på fem års sammenhængende årsrapporter – i dette tilfælde perioden 

2008-2012 (begge år inklusive) – men Vestas har i 2010 ændret regnskabsprincip og har ændret og 

fremstillet sammenligningstal for 2009 og 2008 for så vidt angår balancetallene. Tallene for 

resultatopgørelsen er ikke vist for 2008 og vi kan derfor ikke anvende resultatopgørelsens tal for 

2008 til beregning af nøgletal. Vi har derfor baseret vores regnskabsanalyse på årsrapporterne for 

perioden 2009-2012.  

10.1 Revisionspåtegninger 

Revisor forsyner regnskaberne med en påtegning, der blandt andet rapporterer, om revisor har 

fundet forhold, som giver anledning til kommentarer eller endda forbehold. Hvis revisor har taget 

forbehold for et eller flere forhold, er dette normalt alvorligt.  

Vi har gennemgået Vestas’ regnskaber for den valgte periode og de er alle forsynet med en blank67 

påtegning. Dette betyder også, at revisor har konkluderet, at Vestas’ årsrapporter giver et 

retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. statustidspunktet. Det 

betyder også, at regnskabet er aflagt efter Going Concern-princippet, hvilket er nok så vigtigt, når 

vi skal vurdere på selskabets værdi.  

10.2 Regnskabsprincipper 

Årsrapporterne for 201168 og 201269 viser, at der ikke er foretaget principændringer, der giver 

ændringer i sammenligningstallene. I 2012 er der i medfør af IFRS 770 sket ændring vedrørende 

udvidede oplysningskrav ved overdragelse af finansielle instrumenter. Ændringen har ikke påvirket 

indregning og måling.  

                                                      
67 Blank påtegning er et udtryk for, at revisor ikke har taget forbehold i påtegningen  
68 Årsrapport 2011, note 1, s. 61 
69 Årsrapport 2012, note 1, s. 67  
70 IFRS = International Financial Reporting Standards 
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I 2011 er der heller ikke foretaget principændringer, om end der er implementeret tillæg til IAS71 

24, IAS 32, IFRIC72 14 og IFRIC 19. Disse ændringer har ikke medført ændring af sammenligningstal.  

I 201073 er der jf. årsrapporten ændret princip omkring måling og indregning af værdien af 

igangværende arbejder. Før principændringen blev værdiforøgelsen af igangværende projekter 

indregnet løbende. Efter principændringen bliver værdiforøgelsen først indregnet, når projekterne 

er færdige og TOR74 indtrådt.  

Ændringen har medført tilpasning af sammenligningstallene for 2009 (balance og 

resultatopgørelse) og 2008 (balance). Denne praksisændring er også kilde til sagsanlæg fra 

aktionærer som nævnt tidligere, da ændringen påvirker værdien af aktien på grund af senere 

indregning af avancer.   

10.3 Reformuleringer 

Basis for reformuleringerne er de officielle årsrapporter. Tallene for disse har vi lagt ind i et 

excelregneark. Arket er vedlagt som bilag 1. De reformulerede opgørelser for egenkapital, balance 

og resultat er lavet med basis i dette regneark og er også vedlagt i regnearksform som bilag 2. I det 

følgende vil vi kort redegøre for formålet med at reformulere de enkelte dele af regnskabet og 

kommentere på særlige forhold, som kræver opmærksomhed.  

10.3.1 Egenkapitalen 

I reformulering af egenkapitalen opdeles årets ændring i to grupper, dels   

 En opgørelse af transaktioner med ejerne  

 En opgørelse af totalindkomst 

Formålet er at fange værditilvækst i balancen, som ikke er medtaget i resultatopgørelsen. Disse 

poster kaldes Dirty Surplus75 og er vigtige at få med i beregningen af selskabets totalindkomst. 

Hvis der ikke er Dirty Surplus-poster, kalder man egenkapitalopgørelsen for en Clean Surplus-

opgørelse.  

                                                      
71 IAS = International Accounting Standards – hedder nu IFRS  
72 IFRIC = International Financial Reporting Interpretation Committee  
73 Årsrapport 2010, note 1 s. 85  
74 TOR = Transfer of Risk => risikoen er overgået til køber 
75 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – en praktisk tilgang, Gjellerup, 3.udgave, 2009, s.158  
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Vestas opstiller i sine årsrapporter opgørelse af årets totalindkomst. De opstiller også en egen-

kapitalopgørelse og i denne fremgår en post ”Aktiebaseret vederlæggelse”. I reformuleringen af 

egenkapitalen er denne post flyttet til driftsforpligtelser76, hvilket reducerer årets egenkapital med 

det flyttede beløb. Der er et beløb for alle de analyserede år. Posten er tillige indeholdt som en 

lønomkostning i resultatopgørelsen, hvorfor der ikke sker postering på totalindkomsten i 

reformuleringsøjemed.  

Der er ikke fundet andre poster, som ikke er indeholdt i Vestas’ egen opgørelse af egenkapitalen. 

Vi bemærker, at omfanget af aktiebaseret vederlæggelse er relativt beskedent, hvorfor vi har 

afgrænset os fra at reformulere denne post (aktieoptionsordningerne) under reformulering af 

resultatopgørelsen. Desuden er optionerne med de senere års kursudvikling på Vestas-aktien ikke 

”in the money”.  

10.3.2 Balancen  

Balancen reformuleres for at opdele aktiver i  

 Kernedriftsaktiver 

 Andre driftsaktiver 

 Driftsforpligtelser  

 Finansielle forpligtelser  

De tre førstnævnte hører sammen under driftsaktiviteten og den sidste post rummer de finansielle 

aktiver og passiver, som ikke er en del af driftsaktiver. Formålet er at måle den investerede kapital 

i aktiver, som tilhører driftsaktiviteten således, at der kan regnes på, hvor god Vestas er til at skabe 

værdi af den investerede kapital.  

I balancen er noterne til posterne andre tilgodehavender og andre gældsposter gennemgået og 

klassificeret som driftsaktivitet. Det samme gælder udskudt skat (som både optræder som 

skatteaktiv og –passiv). Kapitalandele i associerede selskaber klassificeres tilsvarende som 

hørende til driftsaktiviteten (men ikke kerne-), da det vedrører investering i andre virksomheders 

drift.  

Vi har allokeret likviditet til driften regnet som ½% af omsætningens størrelse. Resten af likvid 

beholdning er kategoriseret som finansielt aktiv.   
                                                      
76 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – en praktisk tilgang, Gjellerup, 3.udgave, 2009, s. 157 
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10.3.3 Resultatopgørelsen  

Formålet med reformulering af resultatopgørelsen er at opdele dennes poster i drift og 

finansiering. På denne måde kan der regnes på nøgletal set i forhold til den reformulerede balance 

og der kan skabes viden om, fra hvilke aktiviteter værdiskabelsen kommer.  

Reformuleringen rummer også skatteallokering således, at der kan regnes værdiskabelse efter 

skat. Dette er vigtigt set fra en ejersynsvinkel. Derudover er det nyttigt i forbindelse med vurdering 

af eventuel effekt af skatteskjold.  

Som tidligere nævnt har Vestas som en del af sin årsrapport lavet en opgørelse over totalind-

komst. Posterne udgøres af valutakursomregning vedrørende omregning til EUR og omregning 

vedrørende udenlandske enheder, dagsværdiregulering af afdækningsinstrumenter (herunder 

overførsel til resultatopgørelsen), skat af pengestrømsafdækning og anden totalindkomst.  

Sidstnævnte post ved vi ikke, hvad er, men posterne er små i det samlede billede, hvorfor disse 

indregnes som driftsaktivitet. De øvrige poster vurderes alle at være af kommerciel karakter og 

hidrørende til driftsaktiviteten.  

10.3.4 Pengestrømsopgørelse  

Vi har valgt at anvende residualindkomstmodellen som værdiansættelsesmodel og derfor 

analyserer vi ikke på pengestrømsopgørelsen.  

10.4 Nøgletalsanalyse 

Rentabilitetsanalysen har til formål at analysere, hvad der driver ROCE77. Til dette formål anvendes 

en udvidet Dupont-model. Derudover anvendes en Common Size-model.  

10.4.1 Den udvidede Dupont-model – dekomponering af ROCE 

Dupont-modellen opdeler rentabilitetsanalysen i den drifts- og en finansieringsdel. Modellen 

opererer på tre niveauer som vist i figur 15 

 

 

 

                                                      
77 ROCE = Return on Common Equity = Egenkapitalens forrentning (eksklusive minoritetsaktionærer)  
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Egenkapitalens 
forrentning 

                                    
    

Afkast på 
driftsaktiviteter 

Afkast på 
finansierings-

aktiviteter 

    
    

Niveau 1 Afkast på netto 
driftsaktiver Finansiel gearing 

                          
      

Niveau 2 Overskudsgrad + 
Aktivernes 

omsætnings-
hastighed 

+ Finansiel gearing x 
spread 

                  
Niveau 3                                     

 
Figur 15 – Duponts model I udvidet form. Egen tilvirkning efter figur 8.1 i Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk 
tilgang, 3. udgave, første oplag, s.255  

I forhold til en standard Dupont-model78, som analyserer på afkastningsgraden for samtlige aktiver 

og det samlede overskud, har den udvidede Dupontmodel sit udgangspunkt i egenkapitalens 

forrentning og opdeler underliggende analysen af afkastningsgraden i analyse af driftsaktiviteter 

og finansieringsaktiviteter. Derved opnås grundlæggende en analyse opdelt på værdidrivere 

opdelt efter vores ønske/formål.  

Niveau 3 måler under overskudsgraden på bruttoavanceprocent og omkostningsdrivere, under 

aktivernes omsætningshastighed på individuelle omsætningshastigheder og under finansiel 

gearing x spread på individuelle netto låneomkostninger79  

10.4.2 Common size-analyse80 

Vi anvender også common-size analyser på udvalgte nøgletal. Common-size analyser sætter tal i 

forhold til aktivitetens størrelse og udtrykker derfor nøgletal i relative størrelser.  

11. Fundamentalanalysens fase 1 - Nøgletalsanalyse 

I nedenstående analyse har vi valgt alene at analysere på nøgletal og tendenser, som har en 

signifikant betydning som værdidrivere og/eller har en størrelse, som påvirker Vestas.    
                                                      
78 Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Du_Pont-pyramiden  
79 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – en praktisk tilgang, Gjellerup, 3.udgave, 2009, s.254 
80 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – en praktisk tilgang, Gjellerup, 3.udgave, 2009, s.207 
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11.1 Niveau 1 

 Figur 16, Udvikling i ROCE og RNOA i perioden fra 2009 – 2012 egen tilvirkning 

Normalt vil ovenstående tal ligeledes inkludere ROCE – minoritetsinteressenter dog vægtes det i 

nærværende analyse at Vestas ikke har minoritetsinteressenter (ROCE = ROE – min). 

Udviklingen i Vestas’ ROCE viser en større ned gang i 2011 og 2012, hvilken forsøges forklaret i 

niveau 2 og 3 nedenfor. Dog kan det konkluderes på nuværende niveau, at Vestas har været 

presset til reagere på nærværende nedgang. 

RNDA81 vidner ligeledes om en større nedgang i afkastet af de driftsaktiver Vestas er i besiddelse 

af. 

En del af faldet i ROCE må forventes at komme fra den øgede finansiering – FGEAR stiger fra -3% til 

ca. 34 % henover perioden fra 2009 – 2012. Dette konkluderes ligeledes at have haft en effekt på 

Vestas’ genforhandling af bankaftaler beskrevet under den strategiske analyse. 

11.2 Niveau 2 

 
Figur 17, udvikling i OG RNDA i perioden 2009 – 2012 egen tilvirkning 

En del af faldet i ROCE skyldes som beskrevet ovenfor et fald i RNDA. RNDA består af 2 drivere 

”Overskudsgrad” (OG) og ”Aktivernes omsætningshastighed” (AOH). 
                                                      
81 RNDA = Afkast af Netto Drifts Aktiver 

2009 2010 2011 2012
ROCE 7,9% 7,8% -6,3% -46,2%
RNOA 9,8% 9,0% -3,0% -33,5%
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Udviklingen i OG påvirker driften negativt, da denne ligeledes er faldende. Det er et tegn på, at 

Vestas ikke har formået at opretholde avanceprocenterne i forbindelse med finanskrisens indtog i 

2008. Udviklingen i OG analyseres nedenfor i ”Niveau 3”. 

Udviklingen i AOH viser, at Vestas i 2011 har en markant nedsat evne til at omdanne investeret 

kapital til omsætning – dog formår virksomheden i 2012 at rette op på dette ved nedskrivninger / 

afhændelse af driftsaktiver samtidig med at forøgelse af omsætning.  

ATO i 2012 anses således for at være tilbage i niveau med 2009, hvor Vestas generede et overskud 

til deres aktionærer. Udviklingen i ATO vises i tabel 3 nedenfor, hvor der ligeledes analyseres på, 

hvilke parametre Vestas har haft succes med at håndtere. 

11.3 Niveau 3 

    2009 2010 2011 2012 
OG drivere 
Bruttoavance 16,5% 17,0% 12,4% 11,0% 
Udviklingsomkostninger -1,8% -2,2% -3,5% -3,5% 
Distributions- og marketingsomkostninger -3,5% -3,0% -3,6% -2,8% 
Administrationsomkostninger -6,2% -5,1% -6,0% -4,6% 
OG fra salg før skat 4,9% 6,8% -0,7% 0,1% 
Skat på OI fra salg -1,8% -2,0% -0,7% -5,9% 
OG fra salg 3,1% 4,7% -1,4% -5,9% 
Andet OI, efter skat 0,7% -1,0% -0,3% -7,3% 
OG 3,9% 3,8% -1,7% -13,2% 

AOH drivere (inverse) 
Immaterielle anlægsaktiver 0,130 0,122 0,180 0,146 
Materielle anlægsaktiver 0,259 0,240 0,324 0,231 
Varebeholdninger 0,669 0,482 0,452 0,332 
Tilgodehavender fra salg 0,150 0,086 0,122 0,104 
Øvrige driftsaktiver 0,089 0,078 0,118 0,097 

1,297 1,008 1,196 0,911 
Hensatte forpligtelser 0,078 0,056 0,058 0,045 
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0,206 0,158 0,230 0,178 
Øvrige driftsforpligtelser 0,630 0,376 0,352 0,303 
1/AOH  0,382 0,418 0,557 0,385 

Netto driftskapital 0,613 0,410 0,344 0,258 
Øvrig NDA -0,231 0,008 0,212 0,127 
1/AOH  0,382 0,418 0,557 0,385 
Tabel 3, niveau 3 drivere egen tilvirkning. 
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11.4 Udviklingen i PM 

11.4.1 Bruttoavance 

Bruttoavancen har haft en faldende tendens i hele perioden fra 16,5% – 11,0%. Jf. den strategiske 

analyse er Vestas’ forhandlingsevne overfor leverandører mere eller mindre den samme i hele 

perioden, så det må konkluderes, at Vestas i den analyserede periode har været nødsaget til at 

nedsætte priserne på deres produkter med et fald i bruttoavancen som resultat. 

11.4.2 Produktudvikling 

Vestas har fortsat fokus på produktudvikling, jf. den strategiske analyse hovedsagligt på innovation 

samt udvikling af den nye 8.0 MW mølle. Udgifterne til selv samme synes at være fordoblet i 

perioden fra 2009 – 2012. 

11.4.3 Distribution og administration 

Som en del af Lean behandlingen har Vestas været i stand til at reducere sine omkostninger til 

distribution og administration.  

11.4.4 Skatteposten 

Den forholdsmæssige store stigning i skatteposten i 2012 forklares i koncernregnskabet at være et 

resultat af nedskrivning på skatteaktiver (53%)82. Udgiften anses ikke at være en tilbagevendende 

post og vil således ikke indgå i budgetteringen. 

11.4.5 Særlige poster 

Vestas har i 2012 haft store udgifter under ”særlige poster”. Størstedelen af disse kan henføres til 

den igangværende omstrukturering af virksomheden. Det bekræftes ligeledes, at der er tale om en 

usædvanlig post ved sammenligning med de foregående år, hvor ”Andet OI efter skat” maksimalt 

har fyldt 1,0% af omsætningen. 

11.5 Udviklingen i AOH 

De i tabel 3 viste tal er beregnet med inverse værdier og afstemt i bilag # 3 ved at sætte 1/AOH-

værdien. Ved gennemgang af de beregnede AOH værdier ses de største ændringer at være 

foretaget inden for ”Varebeholdninger”, ”Tilgodehavender fra salg” samt ”Øvrige 

driftsforpligtelser”. 

                                                      
82 Vestas’ årsrapport 2012 koncern regnskabet note 11. 
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11.5.1 Varebeholdninger 

Reduktion af varebeholdninger fra 0,669 – 0,332 svarende til 50% synes at være en stor del af 

nedgangen i Vestas’ AOH, hvilket bekræfter, at der arbejdes på at skabe en mere ”strømlinet” 

organisation. Denne tilpasning til markedet har dog haft sine omkostninger jf. ovenstående afsnit 

om PM. 

11.5.2 Tilgodehavender fra salg  

Tilgodehavender fra salg er ligeledes blevet reduceret fra 0,150 – 0,104 svarende til en nedgang på 

31% - det bemærkes dog, at udviklingen i ”tilgodehavender fra salg” ikke har været lineær men har 

fluktueret en del fra 0,086 (2010) – 0,150 (2009).  

11.5.3 Øvrige driftsforpligtelser  

Øvrige driftsforpligtelser viser i 2010 en større nedgang fra 0,630 – 0,376. Dette skyldes jf. de 

reformulerede balancer hovedsagligt udviklingen i ”forudbetaling fra kunder”. Ændringen i denne 

post er ikke relateret til den tidligere nævnte principændring gennemført i 2010. Vi tilskriver 

derfor faldet den ændrede konkurrencesituation, hvor øget intensitet i industrien har reduceret 

størrelsen af forudbetalinger fra kunder.  

11.6 Konklusion på regnskabs- og nøgletalsanalyse 

Ud af nøgletallene kan vi læse os frem til den samme konklusion, som vi havde under den 

strategiske analyse – Vestas har i starten af finanskrisen været presset grundet deres størrelse, 

omkostningsniveau og nedgang i ordrer/prispres.  

Manglen på ordrer ses at nedbringe resultatet. Sammenholdt med, at Vestas er i gang med at 

LEAN behandle virksomheden, skabes der yderligere underskud. Disse er for en stor del funderet i 

særlige poster i form af nedskrivninger på anlæg m.m.  

Finanskrisen har ligeledes presset Vestas på likviditet, hvilket har gjort, at virksomheden har været 

nødsaget til at øge sin finansielle gearing betragteligt fra ca. -3% i 2009 til 34% i 2012. Det påvirker 

organisationens følsomhed overfor ændringer i kapitalmarkedet. Samtidig anses Vestas i kraft af 

deres forøgelse af finansielle gearing at være et mere risikofyldt aktiv at investere i.  

LEAN behandlingen ses i udviklingen på ATO, som under finanskrisen har været faldende indtil 

2012, hvor der nedskrives en del på aktiverne i Vestas. Nedbringelsen af ATO synes at være første 

skridt på vejen mod en ny organisation. ATO’erne for varebeholdning og tilgodehavender fra 
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kunder på aktivsiden og driftsforpligtelser på passivsiden er vigtige værdidrivere at have fortsat 

fokus på.  

De afholdte omkostninger til omstruktureringen har en stor andel af den negative drift i 2012, 

hvilket ligeledes ses i forbedringen på ATO. Værdidrivere i form af størrelsen af både faste og 

variable omkostninger vil også være særdeles vigtige at have fortsat stor fokus på.  

Vestas forventer selv, at nærværende ændringer vil gøre, at virksomheden kan skabe et 0-resultat 

i løbet af 2013 og dernæst overskud i de kommende år. Ud fra vores beregnede nøgletal anses 

forudsætningen at være sandsynlig – dog med forbehold for yderligere tiltag med negativ effekt 

på omkostningssiden i 2013. Særlige poster vil med andre ord formentlig ikke fylde meget de 

kommende år og er under alle omstændigheder ikke en værdidriver.  

12. Fundamentalanalysens Fase 2 - Budgettering  

Vi er nu nået til fase 2 i fundamentalanalysen. I denne fase vil vi med basis i  

 vores viden om den forventede udvikling på markedet for vindenergi de kommende år 

 en vurdering af Vestas fremtidige position og markedsandel baseret på den strategiske 

analyse  

 vores vurdering af de i regnskabs- og nøgletalsanalysen identificerede værdidrivere  

udarbejde et budget, der efterfølgende kan anvendes i værdiansættelsesberegningen. Der er 

nogle forhold, som er vigtige at forholde sig til forud for udarbejdelse af budgettet.  

12.1 Budgetperiode 

Vores budgetperiode starter med indeværende regnskabsår, 2013. Vindmølleindustriens 

forventede vækstrater vil være af afgørende betydning for budgetperiodens længde83. Oftest ses 

en budgetperiode på fem år benyttet, men denne periode synes kort for både vindmølleindustrien 

og Vestas.  

  Vækstudsigter for branchen 
  Lav 

(moden) 
Medium 

(konsolidering) 
Høj 

(opstart) 
Virksomhedsspecifik  
konkurrencemæssig 
fordel 

Ingen 5 år 10 år 20 år 
Ja, kun på kort sigt 5 år 10 år 20 år 
Ja, og på lang sigt 10 år 20 år 20 år 

Tabel 4, kilde: Figur 10.2 i Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave, s. 318 

                                                      
83 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – en praktisk tilgang, Gjellerup, 3.udgave, 2009, s. 318  
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Tabel 4 giver en skematisk vejledning i, hvilken budgetperiode, vi bør overveje at vælge for Vestas. 

Vi sigter mod at vælge en 10-årig periode. Vækstudsigterne er fortsat rigtig pæne de kommende 7 

år, hvorefter de flader lidt ud (jf. senere) og Vestas vurderes fortsat at have konkurrencemæssige 

fordele jf. den strategiske analyse.  

Finanskrisen har jf. vores strategiske analyse ændret styrkeforholdet fra sælger i retning af køber. 

Det har skabt prispres og er en væsentlig del af årsagen til, at  Vestas har sat gang i  leanbehand-

ling/spareplan. Der vil antageligt gå et–to år, før sparetiltagene slår fuldt igennem. Vi skal ud på 

den anden side af dette for at kunne budgettere langsigtet med reetableret fuld indtjeningsevne 

og dette forlænger naturligvis budgetperioden.  

Helt overordnet er budgetperioden opdelt i to faser, dels en fase med ændringer i vækst og 

rentabilitet og dels en efterfølgende fase, hvor der forventes opnået en balance op mod markedet 

med konstant vækst og stabil markedsandel. Når den sidste fase nås, indtræder terminalperioden 

og det giver herefter ikke mening at budgettere på enkeltår.   

For at kunne sige, at terminalperioden indtræder, skal fire betingelser84 være opfyldt: 

 Væksten i salget skal have en konstant langsigtet vækstrate 

 OG85 skal være konstant 

 Den samlede AOH skal forblive konstant 

 FGEAR86 skal forblive konstant  

Når terminalperioden indtræder, vil NDA og NFF følge salgets vækstrate.  

12.2 Indhold i budgetteringen  

Vi har på grund af den igangværende omstruktureringsproces hos Vestas valgt at arbejde med et 

større antal nøgletal end man normalt ville gøre87. Anbefalingen er at koncentrere sig om salg, 

driftsoverskud og investering i kerne netto driftsaktiver. Det involverer følgende værdidrivere:  

 salgets vækstrate 

 overskudsgrad fra salg før skat 

 effektiv skatteprocent 

                                                      
84 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – en praktisk tilgang, Gjellerup, 3.udgave, 2009, s. 315 
85 OG = overskudsgrad 
86 Finansiel gearing = FGEAR = forholdet mellem egen- og fremmedkapital 
87 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, 3. udgave, første oplæg, s. 314/315 
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 andet driftsoverskud  

 ATO for kerne netto driftsaktiver.  

Vi har valgt yderligere/underliggende at vurdere/budgettere på posterne produktionsomkost-

ninger, udviklingsomkostninger, distributionsomkostninger, særlige poster og arbejdskapital-

posterne varebeholdninger, tilgodehavender og leverandører samt øvrig NDA. Det har vi, fordi 

Vestas har stort fokus på at optimere disse poster og er i fuld gang med det – og formentlig vil 

være det i de næste par år.     

Budgettering af salget vil tage sit udgangspunkt i markedspotentialet, som vi behandler nedenfor.  

Vi har tidligere i forbindelse med reformulering vist, at Vestas ikke har forhold under ”andre 

driftsindtægter”, der skal tages i betragtning.  

12.3 Indirekte metode – vi budgetterer kernedriftsaktiviteten  

Vi har indledningsvis valgt at benytte én værdiansættelsesmodel – residualindkomst-modellen i sin 

indirekte form. At modellen er indirekte betyder blot, at den måler på hele virksomhedens værdi. 

Man finder herefter aktionærværdien ved at trække værdien af fremmedkapitalen/långivernes 

fordringer fra virksomhedsværdien.  

Alternativet er en direkte model, som måler direkte på egenkapitalen ved at diskontere 

pengestrømme, der tilfalder aktionærerne.   

Sondringen mellem en direkte og en indirekte model er vigtig set i forhold til valg af budgetterings-

parametre. Ved at budgettere på kernedriftsaktiviteten kan værdien af kernedriftsaktiviteten 

efterfølgende beregnes og denne værdi er netop lig virksomhedens værdi.  

Det bemærkes, at der skal tages højde for eventuelle særlige poster. Normalt vil man sætte disse 

til 0, men hvis man har en viden om en kommende hændelse, der medfører særlige poster, skal 

disse naturligvis budgetteres. Det kunne f.eks. være en planlagt omstrukturering i 2013 eller 2014, 

der medfører omkostninger til afskedigelse af medarbejdere eller yderligere nedskrivning på værdi 

af produktionsanlæg/fabrikker.      

12.4 Markedspotentiale  

Vi har i vores præsentation af Vestas blandt andet overordnet beskrevet de markeder, Vestas 

opererer på. I det efterfølgende vil vi kigge nærmere på, hvor meget GW, der forventes installeret 



64 
 

i budgetperioden. GWEO88 beskriver med basis i forventet energiforbrug globalt og regionalt frem 

til hhv. 2015, 2020 og 2030, hvor meget vindenergi målt i MW, der forventes installeret.  

Vækstrater i GWEO’s tal89 er baseret på en kombination af historiske trends, nuværende og 

planlagte offentlige tilskud/planIagte politiske tiltag på energiområdet, emerging- og helt nye 

markeder og udvikling i effekten af klimaændringer.  

Det er alle forhold, som påvirker Vestas’ afsætningsmuligheder og det tillader os i budgettering-

søjemed at benytte de regionale tal sat op imod Vestas’ forventede markedsandel uden at gå i 

dybere analyse af de enkelte forhold.  

Det skal i denne forbindelse nævnes, at også tal for offshoreområdet er med i forventningerne, 

hvorfor der ikke skal budgetteres separat på dette område.   

Tallene er opdelt i tre scenarier, New Policies, Moderate og Advanced og anvender forskellige 

parametre for energiforbrug og installeret mængde MW. Tallene er et langsigtet kig ind i frem-

tiden og er derfor i sin natur behæftet med betydelig usikkerheder. Vi vil ikke gå nærmere ind i en 

vurdering af de forskellige scenarier, da det ligger uden for opgavens scope. Vi vil anvende den 

mellemste værdi af de tre scenarier = Moderate.  

Nedenfor er vist tre tabeller opstillet i GWEO 201290 

                                                      
88Global Wind Energy Outlook udgivet af GWEC = Global Wind Energy Council og Greenpeace. Rapporterne er tilgængelige på   
    http://www.gwec.net/wp-content/uploads/2012/11/GWEO_2012_lowRes.pdf  Forkortet = GWEO 2012 
89 GWEO 2012 s. 11 
90 GWEO 2012 s. 12 og 13 



65 
 

 

Figur 18, tre tabeller gengivet fra GWEO 2012, s. 12 og 13 

Tallene i figur 18 har vi summeret op i regioner og det giver følgende resultat:  

2020 America Europa Asien Globalt/total 
New 
Policies 127 226 233 587 
Moderate 177 243 339 759 
Advanced 339 325 486 1150 

2030 America Europa Asien Globalt/total 
New 
Policies 196 328 394 918 
Moderate 353 523 742 1617 
Advanced 800 621 1119 2541 
Tabel 5, Egen tilvirkning med figur 14 som kilde. Forecast  

på installeret mængde vindenergi målt i GW 

Tabellerne indeholder ikke tal for 2015 og det skyldes, at GWEO91 alene opstiller et samlet globalt 

mål for installeret. Målet er ikke dekomponeret på regionalt niveau. Målet i 2015 for ”moderate” 

scenario er 425 GW. Udgangspunktet i 2012 er 282 GW92.  

Udvikling i vækst pr. år er svær at forudsige, da især de kommende et-to år virker usikre. Vi har 

valgt at opfatte væksten som lineær i perioderne 2013-2015, 2016-2020 og 2021-2030. Det giver 

                                                      
91 GWEO 2012, figur på s. 11 
92 Tal fra figur 4 på side 10 i denne opgave 
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forskellige vækstprocenter i de tre perioder, vi kigger på og specielt bemærkelsesværdigt er det, at 

vækstraten falder ganske meget i et hug ved skiftet til 2021-2030-perioden.      

På basis af en total mængde installeret GW på 282 i 2012 og ”moderate” mål i 2015, 2020 og 2030 

har vi beregnet vækstraterne for perioderne 2013-2015, 2016-2020 og 2021-2030. De fulde 

beregninger er vist i bilag 4 og nedenfor er procentsatserne vist.  

Periode  2013-2015 2016-2020 2021-2030 
Vækstrate  2,9% 10,5% 1,1% 

   Tabel 6, Vækstrater for vindenergi i ”moderate” scenarie. Egen tilvirkning  

12.4.1 Vestas’ andel af vækst i installeret mængde GW 

Med Vestas’ årsrapporter for perioden 2008-2012 og GWEO’er for samme periode som kilder har 

vi ved egen tilvirkning opstillet en tabel over Vestas’ markedsandelsandel af den årlige vækst og 

totale installerede mængde GW regionalt og globalt.  

Vestas' andel af den regionale vækst pr. år i forhold til global mængde - i procent  
2008 2009 2010 2011 2012 

Total Pacific og Asien 13 4 6 5 6 
Total Nord- og latinamerika 19 11 23 21 12 
Total Europa og Afrika  30 27 30 23 24 
Total 21 13 15 13 13 

Vestas' andel af den akkumulerede installerede globale mængde pr. år - i procent  
2008 2009 2010 2011 2012 

Total Pacific og Asien 22 15 12 10 9 
Total Nord- og latinamerika 27 22 23 22 20 
Total Europa og Afrika  30 30 30 29 29 
Total globalt 28 24 22 21 20 
Tabel 7, Egen tilvirkning. Kilder angivet i opgaveteksten. Se fuld udgave i bilag 5  

Tabellerne viser, at Vestas’ andel af den årlige vækst er faldet gennem finanskrisen, hvilket er helt 

konsistent med konklusionerne i vores strategiske analyse. Største relative fald oplever vi på det 

kinesiske marked (dette kan man ikke se ud af ovenstående tabel, men det er med i datagrund-

laget, som er vedlagt i bilag 5).  

Tabellerne viser også, at selvom vækstandelen i Europa/ Afrika er til stede, påvirker det ikke 

synderligt markedsandelen af den totale mængde installeret i den europæiske/afrikanske region.  

Det er vores forventning, at Vestas med baggrund i deres omstruktureringsplan bliver mere 

konkurrencedygtige og de kommende år vil fastholde deres andel af de regionale vækstrater og, 
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når omstruktureringsplanen er slået helt igennem ved udgangen af 2014, måske have mulighed for 

at øge deres markedsandel. Vi sætter markedsandelen til 24%  

På det amerikanske marked er markedsandelen faldet grundet stor konkurrence fra billigere 

udbydere. Vi vurderer, at det er vanskeligt for Vestas at generobre tidligere markedsandel, men 

vurderer omvendt, at de fremover vil kunne fastholde den i 2012 opnåede andel af ny vækst på 

12%.   

Tilsvarende forventer vi en stabil andel på Asien/Oceanien på 6% fremover.  

Vestas’ samlede andel af vækst i installeret mængde for 2012 udgør 13% og det forventer vi 

baseret på ovenstående at være den fremtidige andel af væksten.  

Og når vi konkluderer, at Vestas’ andel at den totale vækst vil være lig andel realiseret i 2012, vil 

Vestas’ vækstrater tilsvarende være lig branchens vækstrater. Se tabel 8. Alt tyder dog på en 

lavere ordreindgang i 2013 og dermed en lavere omsætning. Det er også Vestas’ egen holdning. 

De skriver i deres årsregnskab for 2012, at de forventer en lavere ordreindgang og en omsætning ≥ 

5,5 mia. EUR. Vi har derfor specifikt for Vestas valgt at se bort fra branchens væksttal i perioden 

2013-2015 og har i stedet lænet os op at en analyse udgivet af Jyske Bank i april 2013.  

Vi har regnet væksttallene ud fra følgende omsætningstal taget fra Jyske Banks93 analyse:  

År 2012R 2013E 2014E 2015E 
Omsætning, mio. EUR 7.216 5.750 6.007 6.854 
Vækst i procent  -20,3 4,5 14,1 
Tabel 8, Vækstrater i Vestas’ omsætning. Kilde Jyske Banks analyse som nævnt ovenfor  

Disse vækstprocenter har vi anvendt i vores budgettering i de pågældende år og derefter anvendt 

branchens vækstrater for perioderne 2016-2020 og 2021-2030.  

12.5 Budgettering - Resultatopgørelsen 

Jf. ovenstående markedsbeskrivelser vil nedenstående tage udgangspunkt i Vestas’ nuværende og 

fremtidige situation i forhold til det / de markeder som Vestas forventes at afsætte på. 

                                                      
93 Analyse fra Jyske Markets i Jyske Bank, Selskabsupdate pr. 10.04.2013 – bilag nr. 9  
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12.5.1 Core bruttoavance 

Core bruttoavance udregnes som omsætning fratrukket produktionsomkostninger og core 

bruttoavance-procent udregnes som core bruttoavance / omsætning x 100. Udregningerne vises i 

selve budgettet, se bilag 3.   

12.5.1.1 Omsætning 

Vestas har jf. de daglige medier været præget af en nedgang i antal af ordre primo 2013. Denne 

nedgang har ligeledes gjort, at der er sået tvivl om Vestas’ evne til at præstere under/efter 

finanskrisens udløb. Vi har jf. ovenfor under ”markedspotentiale” redegjort for vores antagelser 

om Vestas’ vækstrater de kommende ti år. Disse vækstrater overføres direkte til omsætningen.  

Specielt for årene 2016-2020 bemærkes, at vi overfører markedets vækstrate for afsætning til 

Vestas’ budget som vækstrate for omsætning. Vores antagelse er, at Vestas i årene frem til 2020 

kommer til at justere sine priser i mindre grad i nedadgående retning og at dette opvejes af 

almindelige prisstigninger/inflation.  

For årene 2021-2030 er branchens forventede afsætningsmæssige vækstrate 1,1% og vi forventer, 

at Vestas vil fastholde sin markedsandel uden at skulle pristilpasse i denne periode. Med en 

forventning om en generel prisstigningstakt på 2% årligt giver det en vækstrate for omsætningen i 

den periode på 3,12%94.  

12.5.1.2 Produktionsomkostninger 

Vestas har i 2012 og vil i 2013 LEAN behandle organisationen således, at virksomheden igen 

fokuserer på kerneforretningen. Samtidig er flere tiltag vedr. outsourcing af standard 

komponenter og reduktion af antallet af udbudte variationer af møller med til at reducere de 

endelige produktionsomkostninger.  

Produktionsomkostningerne forventes derfor at være stagnerende i løbet af 2013, dernæst 

faldende i 2014 og 2015, hvor effekten af de beskrevne tiltag forventes at have fuld effekt. 

Derefter forventes produktionsomkostningerne at være konstante. 

Vi ved, at Vestas tidligere har haft et bruttoavanceniveau på ca. 17,0%. I 2012 har de jf. vores 

analyse en bruttoavance på 11,0% (= et niveau for produktionsomkostninger på 89,0% af 

omsætningen) og har dermed haft et højere niveau for produktionsomkostninger.  

                                                      
94 Udregnes ved prisændring x mængdeændring: ((1,02 x 1,011) -1) x 100 = 3,12%    
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Vi budgetterer med, at omstruktureringen medfører, at de stort set kommer tilbage til det gamle 

niveau igen i en glidende proces. Vi anslår, at de vil nå niveauet 16,5% og dermed et niveau for 

produktionsomkostninger på 83,5% af omsætningen i 2020, hvorefter niveauet vil være konstant. 

Reduktion af produktionsomkostningerne vil således udgøre 5,5%-point.  

12.5.2 Core driftsomkostninger 

12.5.2.1 Udviklingsomkostninger 

Vestas har udtalt, at de agter at halvere deres udviklingsomkostninger. Udviklingsomkostningerne 

har de seneste to år udgjort ca. 3,5% af omsætningen. Tidligere var niveauet i et spænd mellem 

1,8-2,2%. Vi antager derfor, at niveauet for udvikling fremadrettet vil udgøre 2,0% af 

omsætningen.  

Nedskrivningsmæssige påvirkninger af forsknings- og udviklingsprojekter som følge af ændret 

produktstrategi vil blive bogført under særlige poser og vil ikke påvirke posten 

”udviklingsomkostninger”.  

12.5.2.2 Distributions- og marketingomkostninger 

Distributions- og marketingomkostninger viser en faldende tendens set over de seneste 4 år. 

Samlet et fald på 0,7%-point. Vi forventer et fortsat fald i distributionsomkostningerne som følge 

af effektivisering af distribution på nuværende primære markeder. Til gengæld forventer vi 

stigende distributionsomkostninger som følge af væksten på emerging markets.  

Vi forventer, at omkostningerne samlet vil udgøre et lidt højere niveau fremadrettet end niveauet 

i 2012 (2,8%) og vurderes at udgøre 3,0%.  

12.5.2.3 Administrationsomkostninger 

Historisk over den analyserede periode 2009-2010 har omkostningerne til administration varieret 

mellem 6,2% og 4,6%. De 4,6% er opnået i 2012 og afspejler, at dele af spareplanen er slået 

igennem – set i forhold til de foregående tre år. Vi forventer, at administrationsomkostningerne vil 

falde en spids yderligere til at udgøre 4,5%.  

12.5.2.4 Core driftsomkostninger i procent af omsætning 

Core driftsomkostninger budgetteres således til 2,0 + 3,0 + 4,5 = 9,5%.   
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12.5.3 Core overskudsgrad før skat udtrykt i procent 

Denne udregnes som bruttoavance-procent fratrukket core driftsomkostnings-procent og er vist i 

budgettet, bilag 3. 

12.5.4 Core overskud efter skat 

12.5.4.1 Effektiv skatteprocent 

Jf. ovenstående nøgletalsanalyse er den effektive skatteprocent 2011 og 2012 påvirket af 

ekstraordinær nedskrivning på skatteaktiver og ej fradragsberettigede udgifter. Tallene for 2011 

og 2012 tages ikke i betragtning ved budgettering af driften. 

Ved budgettering af driften tages der udgangspunkt i de analyserede tal for 2009 og 2010 

sammenholdt med de af Vestas i 2011 og 2012 rapporterede effektive skatteprocenter. Disse år og 

tidligere år viser en effektiv skatteprocent på ca. 28% og vi anvender denne sats fremadrettet 

også. 

12.5.4.2 Særlige poster  

Særlige poster dækker i de historiske tal over udgifter i forbindelse med den igangværende 

restrukturering af organisationen. Det ses især i 2012, hvor de særlige poster udgør 7,3% af 

omsætningen. 

Jf. Vestas egne budgetter og udmeldinger vil der 2013 igennem ligeledes være et behov for 

ekstraordinære poster, idet reorganisationen fortsat er undervejs. Vi afsætter i budgettet 250 til 

særlige poster. Beløbet er anslået og sat til at udgøre ca. 50% af de i 2012 udgiftsførte særlige 

poster.  

De særlige poster budgetteres i kr. Vi forventer i sagens natur ikke, at der fremadrettet vil være 

særlige poster. Skattemæssigt afsættes der ikke noget, da de særlige poster alt væsentligt vil blive 

modregnet i tidligere aktiverede udskudte skatteaktiver i balancen.  
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12.6 Budgettering - Balancen 

12.6.1 Arbejdskapital 

12.6.1.1 Varebeholdninger 

De seneste 4 år viser en lineær nedgang i varebeholdning (største fald ses imellem 2011 og 2012). 

Som en del af den nye produktstrategi ligger mulighed for outsourcing såvel som anvendelsen af 

standardkomponenter og et større antal leverandører lægger en dæmper på den i varelageret 

bundne arbejdskapital, hvilket tydeligt fremgår af de historiske tal.   

Det skal bemærkes, at der budgetteres med en stabil omsætningshastighed i varelageret baseret 

på den i 2012 realiserede værdi. Niveauet i 2012 udgør 0,332 (invers værdi) og vi antager, at 

værdien er i den lave ende af, hvad der kan opnås, hvorfor værdien fremadrettet sættes til 0,350.  

12.6.1.2 Tilgodehavender fra salg 

Historisk set har der været en del udsving på nærværende post – ligeledes beskrevet under 

nøgletalsanalysen. Ændringerne i tilgodehavende fra salg kan være resultatet af ændringer i de 

afsætningsvilkår, der er aftalt med de enkelte købere af Vestas’ produkter. Posten rummer også 

”entreprisekontrakter”, som vi opfatter som igangværende arbejder. Tilsvarende er 

forudbetalinger fra kunder medregnet under ”leverandører”-posten.   

Finanskrisens indvirkning ses tydeligt i 2009 hvor Vestas har en forholdsvis lav 

omsætningshastighed på debitorer (sammenholdt med de 3 andre år). 

Da der tale om en post, der påvirkes ikke alene af markedsforhold, men ligeledes af individuelle 

aftaler med den enkelte aftager af produktet, budgetteres der med en gennemsnitlig 

omsætningshastighed på aktivet svarende til de analyserede år. Omsætningshastighedens 

gennemsnitlige inverse værdi for perioden 2009-2012 udgør 0,116. Vi forventer en fremadrettet 

værdi på 0,110. Det er en svag stigning ift. 2012 som følge af kundernes øgede forhandlingsstyrke.  

12.6.1.3 Leverandørgæld 

Vestas’ kreditorer fluktuerer nogenlunde proportionelt med de ovenfor beskrevne debitorer. Vi 

forventer, at indsatsen på omsætningshastigheden på leverandører (stigende) vi holdes status quo 

fremover.  
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Vi forventer også - med basis i Vestas’ fremadrettede stabiliserede position på markedet - at de 

fortsat kan have en stabil mængde forudbetalinger fra kunder.  

Samlet vurderer vi, at den inverse omsætningshastighed vil holde 2012-niveauet på 0,426 og vi 

sætter værdien til 0,430 i budgetperioden.   

12.6.1.4 Invers værdi af netto arbejdskapital 

Samlet bliver den inverse omsætningshastighed på netto arbejdskapitalen = 0,350 + 0,110 – 0,430 

= 0,03.  

12.6.2 Langsigtet kerne nettodriftskapital 

12.6.2.1 Materielle anlægsaktiver 

Mængden af materielle anlægsaktiver forudsættes at være tilpasset i 2012 via ekstraordinære 

nedskrivninger af anlægsaktiver disponible for salg. Vi er opmærksomme på, at Vestas i en periode 

med øget aktivitet kan være nødsaget til at på ny at investere i anlæg for at kunne håndtere 

afsætningen. Dette forventes dog ikke at forekomme i de først kommende år. 

12.6.2.2 Immaterielle anlægsaktiver 

Mængden af immaterielle aktiver forventes at være degressivt faldende grundet reducering af 

udvikling- og forskningsomkostninger – dog forventes det, at ny forskning på sigt vil være skyld i 

en stagnering af immaterielle aktiver / omsætning. 

12.6.2.3 Andre kernedriftsaktiver 

Øvrige driftsaktiver anses for at være konstante. 

12.6.2.4 Udskudt skat 

Særlige poster i 2012 og 2013 reducerer posten udskudte skatteaktiver og det øger 

omsætningshastigheden på nettoposten. Værdien vil nærme sig nul og blive positiv, efterhånden 

som de udskudte skatteaktiver vil kunne udnyttes.  

12.6.2.5 Hensatte forpligtelser  

Omsætningshastigheden på hensatte forpligtelser stiger jf. de historiske opgørelser. Dette tolkes i 

nærværende som positivt. Det er især mængden af garantiforpligtelser, der falder. Det er meget 

positivt og viser Vestas’ vilje og evne til at arbejde målrettet på et givent fokusområde. Faldet i 

mængden af garantiforpligtelser vil afspejle sig i resultatopgørelsen. 
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12.6.2.6 Andre kernedriftsforpligtelser  

De øvrige driftsforpligtelsers omsætningshastighed forventes at forblive konstant omkring 

gennemsnitsværdien for perioden 2009-2012.   

12.6.2.7 Invers omsætningshastighed for Langsigtet netto driftskapital 

En procentuel ændring i langsigtet netto kernedriftskapital må forventes udviklet proportionelt 

med omsætningen, da det forudsættes, at investering i driftsaktiver anses nødvendigt for at 

opretholde evt. stigninger i omsætning / salg. 

Niveauet i 2012 for den inverse omsætningshastighed udgjorde 0,41 og med forventning om 

særlige poster i 2013 forventer vi værdien nedsat til 0,37.  

12.7 Udarbejdelse af budget – opstilling af proforma finansielle opgørelser 

12.7.1 Base case 

Med udgangspunkt i alle ovenstående budgetforudsætninger kan vi opstille en proforma finansiel 

opgørelse for den valgte budgetperiode for årene 2013-2023. Opgørelsen er vist i bilag 6.  

12.7.2 Følsomhedsanalyser 

For vurdering af den usikkerhed vi forventer der indeholdt i det ovenstående beskrevet budget har 

vi i bilag 7 og 8 præsenteret to alternative vækstscenarier (en mere positiv tilgang og en mere 

negativ tilgang til tallene). 

Følsomhedsanalyserne er udarbejdet jf. nedenstående oplistede ændringer. 

12.7.2.1 Positiv tilgang 

 Salgsvæksten er i perioden for 2014 – 2020 justeret med 2,0%-point. 

 Core driftsomkostninger er nedsat med 1,0%-point. 

12.7.2.2 Negativ tilgang 

 Salgsvækst er i perioden 2014 – 2020 justeret med -2,0%-point – dog bemærkes det at 

2015 afsætningen er justeret med 5,6%-point. 

 Salgsvæksten er i perioden 2021 og fremover justeret med -1,6%-point. 

 Core bruttoavance er nedsat til 15,0% fra 2016 og fremover en justering på 1,0 - 1,5%-

point. 

 Core driftsomkostninger er justeret med 0,5%-point. 
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12.7.2.3 Forskel i parametre i positiv og negativ tilgang 

Oftest, når der laves følsomhedsanalyser, anvendes lineære ændringer af samme parametre i 

både positiv og negativ retning. Vi har, som det fremgår af ovenstående, valgt at anvende lidt 

forskellige parameterændringer i hhv. positiv og negativ retning. Vores tanke bag dette er at vise, 

hvor meget det betyder for Vestas at få styr på sin omkostningsstruktur og skærpe 

konkurrencekraften.  

12.8 Delkonklusion/opsamling på Budgettering 

Vi har analyseret de parametre, vi vurderer, har størst betydning for budgettering af Vestas’ drift 

fremadrettet. Blandt disse parametre er GWEO’s forventninger til den fremtidige udvikling i 

mængden af installeret vindenergi på globalt, hvilket har stor betydning for vækstraten/-

potentialet.  

Vi har også budgetteret på de vigtigste nøgletal, hvoraf core bruttoavance, core 

driftsomkostninger og inverse omsætningshastigheder på netto arbejdskapital og langsigtet 

kernekapital er de vigtigste.  

De fastsatte niveauer for nøgletallene er anvendt til udarbejdelse af finansielle 

proformaopgørelser (budgetter) og budgettet i både base case og de to ”følsomheds”-budgetter 

forekommer fornuftige og vurderes at kunne danne grundlag for den senere værdiberegning.  

13. Fundamentalanalysens Fase 3 – værdiansættelse  

Vi tager nu hul på fundamentalanalysens fase 3. Det er fasen, hvor vi anvender resultaterne fra 

analysen af den historiske udvikling i fase 1 og budgetteringen i fase 2 til at beregne en værdi af 

Vestas’aktien. Før vi kan lave en egentlig beregning, skal vi forholde os til, hvilke kapitalomkost-

ninger, vi skal anvende i beregningen. Det gør vi i nedenstående afsnit om ”kapitalomkostninger”.  

Jf. strukturen i fundamentalanalysen skal vi også forholde os til, om vi vil anvende en direkte eller 

indirekte model. Det har vi gjort og kommenteret på i afsnittet om ”budgettering”, s. 62, da valget 

allerede på det tidspunkt havde betydning for, hvordan vi skulle budgettere.  

Vi har, som tidligere skrevet, valgt at arbejde med en indirekte model, hvorefter vi regner på hele 

virksomhedens værdi og først derefter reducerer værdien med relevante poster, som ikke er 

ejerrelaterede, for at finde værdien af egenkapitalen. Vi vil i denne forbindelse gentage, at der ikke 

er minoritetsaktionærer i Vestas, hvorfor common equity = egenkapitalen.  
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Endelig skal vi vælge værdiansættelsesmodel og det kommer vi ind på nedenfor. 

Til sidst regner vi på værdiansættelsen og forholder os til resultatet, herunder også resultatet af 

vores følsomhedsanalyser.    

13.1 Kapitalomkostninger 

Når vi regner på værdien af Vestas-aktien, anvender vi en nutidsværdimodel. En afgørende faktor 

er diskonteringsfaktoren og derfor er det vigtigt at forholde sig til, hvilken størrelse, den skal have 

og hvilke parametre, der påvirker størrelsen.  

Når vi har valgt at anvende en indirekte model, skal vi også anvende en diskonteringsfaktor, som 

er lig WACC. WACC står for Weighted Average Cost of Capital95 og udtrykker en virksomheds 

gennemsnitlige kapitalomkostninger med udgangspunkt i kapitalstrukturen (fordeling mellem ejer- 

og fremmedkapital) og henholdsvis ejernes og långivernes afkastkrav.  

13.1.1 Kapitalstruktur 

Kapitalstrukturen er forholdet mellem ejerkapital og fremmedkapital. 

13.1.2 Ejerkapitalens afkastkrav 

Ejerkapitalens afkastkrav, re, udregnes på basis af en kombination af den risikofri rente, rf, et 

markedsafkastkrav, rm, på en portefølje af aktier og den konkrete akties beta-værdi, βVestas.   

13.1.2.1 Den risikofri rente, rf 

Vi opererer i budgetteringsfasen med en 10-årig budgetperiode og det vil derfor også være 

relevant at sætte den risikofri rente på en 10-årig periode. Den risikofrie rente er sat til at være lig 

den effektive rente på en 10 årig dansk statsobligation96 =rf = 1,57%.  

13.1.2.2 Markedsafkastkrav, rm 

Jyske Bank beskriver i deres aktieanalyser97 under generelle forhold, at en aktie skal rumme et 

afkastpotentiale på minimum 10,00%, før banken udsteder en købsanbefaling. Vi tager denne 

værdi som et kvalificeret bud på et markedsafkast rm.  

                                                      
95 Stephen H. Penman, Financial Statement Analysis and Security Evalutation, fifth edition, McGraw-Hill, 2013, s. 116n  
96http://www.nationalbanken.dk/C1256BE20056E3CB/side/Resultat_af_auktioner_over_statsobligationer!OpenDocument, pr. 19.3 
97Jyske Bank, analyse af 10.04.2013, s. 5 – bilag 9  
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13.1.2.3 Beta-værdi, βVestas 

For udregning af egenkapitalens afkastkrav har vi indhentet materiale på β-værdier. Værdierne er 

vist i tabel 9 nedenfor. 

Beta   
Proinvestor98 1,40 
Reuters99 1,34 
Gennemsnit 1,37 
Tabel 9, Værdier af β egen tilvirkning  

Vi har valgt at anvende gennemsnittet af de to fundne værdier.   

13.1.2.4 Ejerkapitalens afkastkrav, re 

Herefter regnes ejerkapitalens afkastkrav ud fra formlen  

re = rf + β x (rm – rf) = 1,57 + 1,37 x (10,00 – 1,57) = 13,12 

13.1.3 Fremmedkapitalens afkastkrav 

Fremmedkapitalens afkastkrav kaldes rg og udregnes på basis af rf (se afsnittet ovenfor), en af 

långiver fastsat risikopræmie, rs, og den skattemæssige værdi af fradragsret for renteudgifter.  

13.1.3.1 Långivers risikopræmie, rs 

Vestas’ forøgelse af fremmedkapital jf. ovenstående nøgletals analyse til ca. 33% vil alt andet lige 

gøre, at evt. långivere vil forvente en større risikopræmie grundet en større risiko i virksomheden. 

I nærværende analyse vil vi antage en risikopræmie på 4,00% svarende til det historiske 

risikotillæg100 til den risikofrie rente i forbindelse med beregningen af fremmedkapitalens 

forventede afkastkrav. 

13.1.3.2 Skattemæssig værdi af fradragsret for renteudgifter 

Selskabsskatten, t, udgør 25% i Danmark og med fradrag for renteudgifter giver det en netto 

renteeffekt på 1 – t = 1 - 0,25 = 0,75 jf. princippet om skatteskjold og  reformulering.  

13.1.3.3 Udregning af fremmedkapitalens afkastkrav, rg:  

 

                                                      
98 http://www.proinvestor.com/aktier/Vestas+Wind+Systems/VWS.CO - β-værdien kan være ændret da siden kun viser nutidige 
beregninger   
99 http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=VWS.CO - β-værdien kan være ændret da siden kun viser nutidige 
beregninger 
100 Jyske Bank – analyse af d. 03.05.2012 – Bilag 10 
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Fremmedkapitalens afkastkrav regnes ud fra følgende formel:  

rg = ( rf + rp ) x ( 1 – 0,25 ) = ( 1,57 + 4,00 ) x 0,75 = 4,17   

13.1.4 Beregning af WACC 

rWACC101 beregnes ud fra følgende formel:  

 

Vi har ovenfor regnet re og rf. Tidligere i opgaven har vi fundet  

 

Og så kan rwacc beregnes:  

 

Vi har som tidligere nævnt anvendt ti-årsrenten på danske statsobligationer. Renten har i april 

ændret sig fra 1,57 til 1,44. Vi har regnet WACC’en igennem og den er fortsat 9,83. Derfor 

anvendes til oprindelig fundne risikofri rente.  

13.2 Valg af værdiansættelsesmodel 

Jævnfør både ””Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – en Praktisk tilgang” og ”Exploring 

Strategy” (kildeangivelse findes i adskillige fornoter) findes der en række måder at værdiansætte 

på. Blandt de mere simple modeller kan nævnes ”Multiple Analyse”102 og nøgletalsanalyser103. Og 

endelig er der de mere grundige og individuelt prægede modeller, som i langt højere grad tager 

udgangspunkt i den enkelte virksomhed og dermed giver et mere kvalificeret bud på 

virksomhedens værdi. Der findes tre modeller, vi vil nævne her, dels dividendemodellen, dels frie 

cash flowmodellen og dels residualindkomstmodellen.  

13.2.1 Multiple Analyse 

Modellen går kort ud på at sammenligne driftstal på sammenlignelige virksomheder og via en 

gennemsnitsbetragtning og skøn fastsætte en værdi på den vurderede virksomhed.  

                                                      
101 Weigted average cost of capital–Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse–en praktisk tilgang, Gjellerup, 2009 s. 54. 
102 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – en praktisk tilgang, Gjellerup, 3.udgave, 2009, s. 30   
103 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – en praktisk tilgang, Gjellerup, 3.udgave, 2009, s. 31 
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13.2.2 Nøgletalsanalyser 

På samme måde som Multiple Analyse sammenligner man forskellige nøgletal på sammenlignelige 

virksomheder, f.eks. P/B (price to book) og P/E (price to earning). Fælles for disse er ligesom med 

multiple analyse, at de ikke analyserer særlig dybt på den virksomhed, der skal analyseres og 

derfor giver et i forhold til nedennævnte modeller mindre underbygget resultat. 

13.2.3 Dividendemodellen 

Dividende modellen tager sit udgangspunkt i det forventede fremtidige flow af dividender til 

ejerne. Modellen ses104 ikke særlig ofte anvendt og kan rumme udfordringer, såfremt 

virksomheden f.eks. vælger ikke at udlodde udbytte   

13.2.4 Frie Cash Flow modellen  

Frie Cash Flow-modellen kan bade anvendes direkte og indirekte. Modellen måler på det frie cash 

flow, en virksomhed generer til sine ejere, når likviditet til drift, investeringer og lån er afholdt. 

Modellen er ofte anvendt.    

13.2.5 Residualindkomst modellen  

Residualindkomst modellen kan også benyttes både i en direkte og I en indirekte form. Denne 

model måler på forecast af residualoverskud og egenkapitalværdi (direkte) eller virksomhedsværdi 

(indirekte). Modellen tager udgangspunkt i bogførte værdier af aktiver og det kan indebære, at 

forskellige regnskabsprincipper kan medføre forskellige resultater. Dette skal man være 

opmærksom på.      

I sin indirekte form findes egenkapitalværdien ved følgende regnestykke105:  

   Værdi af kernedriftsaktiver  
   + Ikke-driftsmæssige aktiver (investeringsaktiver) 
   = Virksomhedsværdi 

- Netto finansielle forpligtelser 
- Minoritetsinteresser  
- Option Overhang 
= Egenkapitalværdi  

Vi har tidligere slået fast, at der ikke er minoritetsinteresser. Option overhang vil være der, 

såfremt optionsordninger med medarbejdere er ”in the money”. Der er med den kursudvikling, 

Vestas-aktien har været igennem de senere år, pt. Ikke noget option overhang.  
                                                      
104 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – en praktisk tilgang, Gjellerup, 3.udgave, 2009, s. 47 
105 Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – en praktisk tilgang, Gjellerup, 3.udgave, 2009, s. 314, figur 10.1 
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13.2.6 Fælles for dividende-, frie cash flow- og residualmodellen og valg mellem dem 

Fælles for alle tre modeller er, at de på hver sin måde kommer frem til det samme resultat. 

Dividendemodellen bruges som nævnt sjældent. De to andre bruges oftere. Vi har bemærket, at 

Jyske Bank i sine analyser benytter frie cash flow-modellen. Vi har valgt at arbejde med 

residualindkomstmodellen i en indirekte udgave.  

13.2.7 Formlen for residualindkomstmodellen 

Formlen for residualindkomstmodellen ser således ud:  

 

Og på næste side viser vi vores værdiberegning på base case. Beregninger på hhv. negativ og 

positiv vedlægges i bilag nr. 7 og 8 og resultaterne af disse vil blive kommenteret sammen med 

resultatet af base case-beregningen.  
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Figur 19. Budget og residualindkomst model, basecase, kilde bilag 6 – egen tilvirkning. 

13.3 Værdiansættelse 

Efter de i budget angivne værdier har vi beregnet værdien for samtlige af vores scenarier – disse er 

kort gengivet i tabel 10 nedenfor – og vedlægges som bilag 6, 7 og 8. 

Scenarie Egenkapital værdi 
Mio. EUR 

Værdi pr. aktie EUR Værdi pr. aktie DKK 
Vekselkurs 745 

Base Case 2.281,87 11,20   83,45 
Positiv tilgang 3.455,77 16,96 126,39 
Negativ tilgang    705,23   3,46   25,79 
Tabel 10 egen tilvirkning med bilag nr. 6, 7 og 8 som kilde  

Beløb i m. EUR

2011R 2012R 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 5.836    7.216               5.751  6.007  6.854  7.574  8.369  9.248  10.219  11.292  11.644  12.007  12.380     
Core bruttoavance 725       796                   690      781      960      1.136  1.255  1.387  1.635    1.863    1.921    1.981    2.043       
Core driftsomk. -763      -792                 546      571      651      720      795      879      971        1.073    1.106    1.141    1.176       
Core overskud(salg) f.s. -38        4                       144      210      308      417      460      509      664        790        815        841        867           
Core overskud(salg) e.s. -80        -425                 104      151      222      300      331      366      478        569        587        605        624           
Særlige poster -17        -526                 -250    

Balance
Netto arbejdskapital -110      256                   173      180      206      227      251      277      307        339        349        360        371           
Langsigtet Kerne driftskapital 3.249    2.159               2.128  2.223  2.536  2.802  3.097  3.422  3.781    4.178    4.308    4.443    4.580       
Kerne NDA 3.139    2.415               2.300  2.403  2.742  3.030  3.348  3.699  4.088    4.517    4.658    4.803    4.952       

Ikke kerne NDA 4            132                   
NDA 3.143    2.547               

Netto finansielle forpligtelser -574      -936                 
Egenkapital -2.569  -1.611             

Beløb i m. EUR
2012R 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

Overskud 104      151      222      300      331      366      478        569        587        605        624           
Netto driftsaktiver 2.415,00         2.300  2.403  2.742  3.030  3.348  3.699  4.088    4.517    4.658    4.803    4.952       
RNOA % 0           0          0          0          0          0          0             0             0             0             0               
Residualindkomst -383    -74      -13      31        35        38        116        169        144        149        153           
Diskonterings faktor 1,098 1           1          1          1          2          2          2             2             2             3             3               
PV af residual indkomst -349    -61      -10      21        22        22        60          80          62          58          55             

PV af residual indkomst total -40                   
2.358       

Terminalværdi
Forventet vækst 1,03     

PV af terminalværdi 843,21             

Virksomhedsværdi 3.217,87         

-936,00           
Egenkapital værdi 2.281,87         

Værdi pr. aktie EUR 11,20               
Værdi pr. aktie DKK (kurs 745) 83,45               
Antal af aktier pr. 31.12.2012 203.704.103  

Bogført værdi af netto - finansielle forpligtelser

Residualindkomst modellen

Budgetperiode
Terminal 
periode
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13.4 Fase 3 opsamling 

Vi har med basis i vores budgettering gennemført beregninger på værdien af Vestas-aktien i tre 

forskellige scenarier, hvoraf base case er vores reelle bud på, til hvilken kurs, aktien burde være 

prissat. Følsomhedsberegningerne viser, at ændringer i budgetforudsætningerne medfører 

ændring af den/de beregnede værdier.  

Vi har, ud over de tre scenarier medtaget her, regnet på en række andre scenarier. Vi 

konstaterede undervejs, at det var ret afgørende, hvilke budgetparametre, der blev ændret på set 

forhold til den effekt, det har på værdiberegningen.  

F.eks. medfører en ændring i NDA en relativ stor ændring af værdiberegningen, da 

residualoverskuddet beregnes ud fra NDA. Tilsvarende betyder ændring af bruttoavanceproventen 

også meget, da denne slår igennem på bundlinjen. Til gengæld kunne vi også konstatere, at en 

ændring af omsætningen isoleret set relativt betød mindre. Det giver mening, da nøgletallene 

overvejende er målt op imod omsætningen.  

Vi vil i opgavens hovedkonklusion forholde os til de beregnede værdier sammen med en 

konklusion på opgaven som helhed.  

14 Hovedkonklusion 

14.1 Formålet med hovedkonklusionen 

Formålet med denne opgave har været at undersøge, om Vestas-aktien er fair værdiansat. Vi vil i 

hovedkonklusionen besvare opgavens hovedproblemformulering med tilhørende underspørgsmål 

og derigennem konkludere på, om Vestas-aktien efter vores opfattelse er fair værdiansat.  

14.2 Hovedkonklusionens struktur  

Hovedkonklusionen vi følge den struktur, problemformuleringen med underspørgsmål giver. 

Strukturen er konsistent med opbygningen af fundamentalanalysen.  

14.2.1 Vestas’ hidtidige og fremtidige strategi og hidtidige markedsandel    

Vestas hidtidige strategi har haft stor fokus på tilgængelighed og vækst i omsætning. Dette er 

forsøgt opnået via investering i ressourcer i form af produktionsfaciliteter og medarbejdere. 

Strategien er i perioden 2009 – 2011 ikke blevet tilpasset til den ”nye virkelighed”, som de vestlige 
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markeder har måttet sande i forbindelse med finanskrisen, som har ramt Vestas’ 

afsætningsmuligheder og konkurrencemæssige fordele hårdt. 

Samtidig med ovenstående har Vestas ligeledes måtte kæmpe med en ”image krise” i forbindelse 

med negativ omtale omkring nuværende ledelse og dennes evne til at styre Vestas den rigtige vej 

igennem krisen. Vi er opmærksomme på, at denne medieomtale hovedsagligt kommer på det 

danske marked. Det kan have betydning for aktiekursen, da en stor del af aktionærerne er danske.  

Som effekt af en for sen anerkendelse af finanskrisens påvirkninger (prispres) set i forhold til 

daværende strategis mangler i forhold til markederne omkring Vestas, ses virksomhedens 

markedsandel at falde samtidig med, at flere konkurrenter har fået øje for vindmølleindustrien. 

Flere konkurrenter og et stigende antal installeret GW globalt vidner således om en stadig 

voksende industri, en industri, hvor Vestas på trods af nuværende udfordringer fortsat er en af de 

største producenter. 

Den fremtidige vækst ligger for Vestas i kerneforretningen, produktion af vindmøller. 

Virksomheden skal fremadrettet LEAN behandle organisationen og tilpasse produktionsanlæg til 

de kommende år med forventet lavere vækst. Udvidelse af servicesegmentet forventes at spille en 

større rolle, da Vestas’ udbud af mere omfattende ordninger forventes at skabe yderligere 

omsætning. 

Fremtidens markeder udvides, flere nationer begynder at vise interesse for vindmølleindustrien, 

hvilket forøger Vestas’ afsætningsmuligheder. Ledelsen er dog opmærksom på, at der samtidig 

med emerging markets skal arbejdes på at vedligeholde nuværende markeder, da disse fortsat 

skal være kilden til størstedelen af Vestas’ omsætning. 

Den fortsatte fokus på ren energi og vedvarende energikilder forventes at skabe et stort 

vækstpotentiale for vindmølleindustrien generelt – udfordringen for Vestas ligger således i at ”få 

deres andel af kagen”. 

Den nye strategi er kommet godt fra start, Vestas har afskediget medarbejdere og sat en del af 

deres produktionsanlæg til salg med et større underskud grundet nedskrivninger og afskedigelses 

ordninger som resultat heraf. Udviklingen forventes at fortsætte igennem 2013, hvor Vestas 

forventer at antallet af ansatte forventes at være nedsat til 16.000 globalt set – en nedgang på ca. 

30% ift. 2011.  



83 
 

Reduktionen af organisationen med optimering af kernedriften som det endelige mål anses at 

være korrekt – en yderligere nedsættelse af faste omkostninger og større fleksibilitet i forbindelse 

med outsourcing af standard komponenter kan være Vestas’ vej til positive resultater. 

14.2.2 Analyse af makroøkonomiske forhold, vindmølleindustriens konkurrenceforhold 

og Vestas’ værdikæde  

Der er globalt set stort fokus på klimaændringer og nedbringelse af CO2-udslip. Politisk er der vilje 

til at støtte op om vindenergi, bl.a. PTC-ordningen i USA. Finanskrisen har påvirket økonomien 

negativt særligt i Europa og USA og lagt en dæmper på investeringslysten. Naturgasprisernes 

udvikling i nedadgående retning øger konkurrencen.  

Forbrugernes fokus på vedvarende energiformer understøtter markedet for vindenergi. Den 

teknologiske udvikling reducerer fortsat CoE for vindenergi og gør den stadig mere 

konkurrencedygtig. Vores konklusion er, at makrovilkårene for vindmølleindustrien overordnet set 

tegner godt.  

Vindmølleindustrien er beskyttet af relativt høje indgangsbarrierer og for de største etablerede 

virksomheder (som Vestas klart er en af) tillige af stordriftsfordele. Der er stor konkurrence fra 

etablerede energiformer som kul, olie og naturgas, men CoE for vindenergi nærmer sig. Truslen fra 

andre vedvarende energiformer vurderes ikke stor.  

Finanskrisen har medført øget forhandlingsstyrke hos kunderne, men der er fortsat et meget stort 

antal kunder set i forhold til antallet af udbydere. Leverandørernes forhandlingsstyrke for så vidt 

angår standardkomponenter er lav og højere for specialkomponenter.  

Finanskrisen og det deraf følgende prispres har medført klart øget rivalisering, hvilket Vestas også 

mærker. Vi vurderer, at Vestas med sin nye strategi med fortsat fokus på differentiering og en 

mere konkurrencedygtig økonomi og organisering står godt i forhold til udviklingen i 

vindmølleindustrien.  

Analysen af værdikæden viser, at stordriftsfordelene er væsentlige for Vestas. Opbygningen af 

knowhow – især den patenterede del – er ligeledes væsentlig og er identificeret som 

kernekompetence. Opbygningen af egne anlæg på mange markeder har vist sig at være en 

svaghed på grund af den medfølgende omkostningsstruktur i kombination med finanskrisens 

følger. En reduktion af antallet af produkter og en strømlining af organisationen roses af eksterne 
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analytikere og vurderes at kunne medvirke til forøgelse af konkurrencekraften. Fokus på dyrkning 

af serviceaftale-forretningsområdet vil have stor betydning.   

SWOT’en viser, at Vestas med sin nye strategi er godt på vej til at stabilisere sin position på 

markedet efter en årrække med fald. Det er vores konklusion, at Vestas efter nogle hårde år med 

sin omstrukturering af organisationen og reduktion af produktplatform fremadrettet til stå stærkt i 

konkurrencen og fastholde sin markedsandel på et interessant marked for vindenergi. Det er 

afgørende, at Vestas’ plan gennemføres med succes og konkurrencekraften genoprettes på fuldt 

niveau.  

14.2.3 Regnskabs- og nøgletalsanalyse 

Nøgletallene viser samme billede som den strategiske analyse. Vestas har været trængt under 

finanskrisens prispresstruktur, nedgang i ordrer og alt for højt omkostningsniveau. 

Strategiomlægningen har medført store særlige poster i 2012 og vil sandsynligvis også gøre det i 

2013 især i form af nedskrivninger.   

Vestas er blevet presset på og det har medført en ændring af den finansielle gearing. 

Fremmedkapitalens andel af den samlede finansiering øges til 34% og det øger selskabets 

følsomhed overfor ændringer i kapitalmarkedet og gør aktien til et mere risikofyldt 

investeringsobjekt.  

Finanskrisen har medført faldende ATO. LEAN behandlingen ses i udviklingen på ATO, som igen er 

stigende. Udviklingen i ATO bekræfter retningen i virkningen af omstruktureringen. Der er stor 

fokus på ATO på alle punkter, særligt arbejdskapitalen, som vigtige finansielle værdidrivere. 

Værdidrivere i form af størrelsen af både faste og variable omkostninger er der også stor fokus på.  

Vestas forventer selv, at de planlagte/igangsatte ændringer medfører, at virksomheden kan skabe 

et 0-resultat i løbet af 2013 og dernæst overskud i de kommende år. Ud fra vores analyse vurderer 

vi dette som sandsynligt.   

14.2.4 Budgettering  

Vi har analyseret de parametre, vi vurderer, har størst betydning for budgettering af Vestas’ drift 

fremadrettet. Blandt disse parametre er GWEO’s forventninger til den fremtidige udvikling i 

mængden af installeret vindenergi på globalt, hvilket har stor betydning for vækstraten/-

potentialet.  
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Vi har også budgetteret på de vigtigste nøgletal, hvoraf core bruttoavance, core 

driftsomkostninger og inverse omsætningshastigheder på netto arbejdskapital og langsigtet 

kernekapital er de vigtigste. Vi har undervejs redegjort for, at vi forventer en bedring i 

nøgletallene, der medfører øget rentabilitet. Grundlaget er den mange gange nævnte 

omstruktureringsplan og en vurdering af Vestas’ fortsat stærke position i markedet.   

De fastsatte niveauer for nøgletallene er anvendt til udarbejdelse af finansielle 

proformaopgørelser (budgetter) og budgettet i både base case og de to ”følsomheds”-scenarier 

forekommer fornuftige og vurderes at kunne danne grundlag for den senere værdiberegning.  

14.2.5 Værdiansættelse 

14.2.5.1 Base-Case 

Vores reelle bud på en nutidsvurdering af Vestas-aktien er udregnet ved hjælp af 

”Residualindkomst modellen” på baggrund af det udarbejdede budget. Værdien af beregningen 

viser vi nedenfor i tabel 11. 

14.2.5.2 Følsomhedsanalyser 

For at analysere på, hvilke parametre Vestas skal have større fokus på, har vi lavet 2 

følsomhedsanalyser – en mere positiv samt en mere negativ tilgang til ”Base-Case” budgettet. 

Vores beregninger viser, at Vestas har nogle ”must win battles”, som har stor betydning for, om 

nærværende ”Base-Case” kan opretholdes. 

Det vises blandt andet, at fokus på at højne omsætning over NDA (aktivernes 

omsætningshastighed) har en stor indvirkning på Vestas evne til at skabe et overskud over det 

forventede normaloverskud (residualoverskud). Udviklingen i Vestas’ bruttoavanceprocent 

forventes at være i bedring jf. det i ”Base-Case” præsenterede budget – dette henvises 

hovedsagligt til LEAN behandlingen af processerne i Vestas. Såfremt LEAN behandlingen ikke 

realiseres, forventes Vestas’ evne til at skabe overskud at være i fare. 

14.2.5.3 Markedskurs kontra analyser 

Scenarie Egenkapital værdi 
Mio. EUR 

Værdi pr. aktie EUR Værdi pr. aktie DKK 
Vekselkurs 745 

Base Case 2.281,87 11,20   83,45 
Positiv tilgang 3.455,77 16,96 126,39 
Negativ tilgang    705,23   3,46   25,79 
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Markedskurs106 1.298,78   6,38   47,50 
Tabel 11 egen tilvirkning med bilag nr. 6, 7 og 8 som kilde  

 

Som vist ovenfor viser vores Base-Case en handelspris på 83,45 kr. pr. aktie i Vestas, svarende til 

175% af nuværende handelspris. Jf. vores budgetforudsætninger og beregninger konkluderes det, 

at der i markedet ligger et ikke anerkendt vækstpotentiale for Vestas. 

14.3 Svar på problemformulering 

Vi har i problemformuleringen stillet spørgsmålet, om den nuværende kurs på Vestasaktien er 

attraktiv i forhold til den kurs, vi gennem analyser finder frem til. Vores analyser viser, at aktien 

har potentiale til at stige fra kurs 47,50 til 83,45 og på denne baggrund konkluderer vi, at den 

nuværende kurs er attraktiv. Vi har dog undervejs også analyseret os frem til, at der er en række 

forhold omkring Vestas’ nye strategi, der skal lykkes, før potentialet kan realiseres.  

Hvis vi var i vores respektive bankers aktiemarkedsanalyseafdelinger, ville vi med udgangspunkt i 

et afkastkrav på en portefølje af aktier anbefale udstedt en købsanbefaling på Vestas til at udgøre 

en del af en langsigtet investeringsportefølje. 

  

                                                      
106 http://euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/Vestas-wind-systems/206326/historik, kurs pr. 29.03.2013 
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16. Bilag  

16.1 Bilag 1 – officielle finansielle opgørelser for 2009 – 2012 

Balancen 

Mio. EUR 
Regnskaber – år 2012 2011 2010 2009 2008 
Aktiver 
Goodwill 216 320 320 320 320 
Færdiggjorte udviklingsprojekter 485 577 169 99 60 
Software 64 90 88 73 62 
Udviklingsprojekter u/udvikling 251 256 457 320 202 
Immaterielle aktiver i alt  1016 1243 1034 812 644 

Grunde og bygninger 785 1020 867 661 433 
Produktionsanlæg og maskiner 220 387 304 230 159 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 218 326 248 216 167 
Materielle aktiver under udførelse 63 165 285 354 271 
Materielle aktiver i alt  1286 1898 1704 1461 1030 

Kapitalandele i associerede virksomheder 1 4 4 1 1 
Andre tilgodehavender 32 44 25 16 25 
Udskudt skat 146 333 224 384 186 
Andre langfristede aktiver 179 381 253 401 212 

Langfristede aktiver i alt  2481 3522 2991 2674 1886 

Varebeholdninger  2244 2546 2735 3929 2867 
Tilgodehavender fra salg  792 663 624 525 938 
Entreprisekontrakter 21 147 40 16 123 
Andre tilgodehavender 389 395 277 234 181 
Selskabsskat 63 41 64 93 49 
Likvide beholdninger 851 375 335 488 162 
Kortfristede aktiver i alt  4360 4167 4075 5285 4320 

Langfristede aktiver bestemt for salg 131 0 0 0 121 

Aktiver i alt 6972 7689 7066 7959 6327 

Passiver 
Aktiekapital 27 27 27 27 25 
Andre reserver 5 7 9 -41 -78 
Overført overskud  1590 2542 2718 2556 1640 
Total egenkapital 1622 2576 2754 2542 1587 

Udskudt skat 17 12 6 121 9 



90 
 

Hensatte forpligtelser 175 145 139 137 122 
Pensionsforpligtelser  2 2 2 2 2 
Finansielle gældsforpligtelser 1458 914 910 339 14 
Langfristede gældsforpligtelser i alt  1652 1073 1057 599 147 

Forudbetalinger fra kunder 1716 1865 1546 2889 2677 
Entreprisekontrakter 77 38 15 0 80 
Leverandørgæld 1008 1563 1120 1062 1030 
Hensatte forpligtelser 159 170 223 274 260 
Finansielle gældsforpligtelser 293 6 4 12 109 
Andre gældsforpligtelser 412 356 323 436 395 
Selskabsskat 33 42 24 145 42 
Kortfristede gældsforpligtelser i alt  3698 4040 3255 4818 4593 

Forpligtelser i alt  5350 5113 4312 5417 4740 

Egenkapital og forpligtelser i alt  6972 7689 7066 7959 6327 
NB! Sammenligningstal fra 2008 og 2009 er indhentet fra regnskabet 2010 grundet ændring i regnskabspraksis. 

Egenkapitalopgørelsen 

Mio, Euro 
Regnskaber – År 2009 2010 2011 2012 
Egenkapital primo 1587 2542 2754 2576 
Kapitalforhøjelse 802 0 0 0 
Omkostninger ved kapital forhøjelse -10 0 0 0 
Køb af egne aktier -1 0 -17 0 
Aktiebaseret vederlæggelse 2 6 7 11 
Årets totalindkomst 162 156 -168 -965 
Egenkapital ultimo 2542 2754 2576 1622 
 

Resultatopgørelse 

Mio, Euro 2009 2010 2011 2012 
Nettoomsætning 5079 6920 5836 7216 
Produktionsomkostninger -4243 -5745 -5111 -6420 
Bruttoresultat 836 1175 725 796 
Udviklingsomkostninger -92 -150 -203 -255 
Distributions- og marketingsomkostninger -178 -206 -208 -204 
Administrationsomkostninger -315 -351 -352 -333 

        
Resultat af primær drift 251 468 -38 4 

Særlige drift -158 -22 -701 
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Resultat fra drift 251 310 -60 -697 

Indtægt fra kapital andele 1 0 1 -2 
Finansielle indtægter 14 22 26 78 
Finansielle omkostninger -62 -94 -120 -92 

Finansielle poster, netto -48 -72 -94 -14 
Resultat før skat 204 238 -153 -713 
Skat af årets resultat -79 -82 -13 -250 
Årets resultat 125 156 -166 -963 
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16.2 Bilag 2 – Reformulerede finansielle opgørelser perioden 2009 – 2012 

Balancen 

Mio. EUR 
Regnskaber – år 2008 2009 2010 2011 2012 
Kernedriftsaktiver 
Goodwill 320 320 320 320 216 
Færdiggjorte udviklingsprojekter 60 99 169 577 485 
Software 62 73 88 90 64 
Udviklingsprojekter u/udvikling 202 320 457 256 251 
Grunde og bygninger 433 661 867 1020 785 
Produktionsanlæg og maskiner 159 230 304 387 220 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 167 216 248 326 218 
Materielle aktiver under udførelse 271 354 285 165 63 
Andre tilgodehavender, både lang og kort 206 250 302 439 421 
Udskudt skat - både aktiv og passiv 177 263 218 321 129 
Varebeholdninger 2867 3929 2735 2546 2244 
Tilgodehavender fra salg 938 525 624 663 792 
Entreprisekontrakter - både aktiv og passiv 43 16 25 109 -56 
Selskabsskat - både aktiv og passiv 7 -52 40 -1 30 
Driftslikviditet 30 25 35 29 36 
Subtotal I 5942 7229 6717 7247 5898 

Driftsforpligtelser 
Hensatte forpligtelser - både kort og lang 382 411 362 315 334 
Hensatte pensionsforpligtelser 2 2 2 2 2 
Forudbetalinger fra kunder 2677 2889 1546 1865 1716 
Leverandørgæld 1030 1062 1120 1563 1008 
Andre gældsforpligtelser  395 436 323 356 412 
Optionsforpligtelse - Aktiebas.vederlæg.  3 2 6 7 11 
Subtotal II 4489 4802 3359 4108 3483 

Netto kerne driftsaktiver (Core NDA) 1453 2427 3358 3139 2415 

Ikke kernedriftsaktiver (Non-core DA) 
Kapitalandele i associerede virksomheder 1 1 4 4 1 
Langfristede aktiver bestemt for salg 121 0 0 0 131 
Subtotal III 122 1 4 4 132 

Netto Driftsaktiver i alt (NDA) 1575 2428 3362 3143 2547 

Finansielle aktiver og forpligtelser 
Likvid beholdning ekskl. Driftslikviditet 132 463 300 346 815 
Finansielle gældsforpligtelser 123 351 914 920 1751 

Netto finansielle forpligtelser (NFF)  9 112 -614 -574 -936 
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Egenkapital (der er ingen min.aktionærer) 1587 2542 2754 2576 1622 
Afstemning (DA - NFF) 1584 2540 2748 2569 1611 
Difference 3 2 6 7 11 
Omsætning 6038 5079 6920 5836 7216 
Aktiebaseret vederlæggelse over EK 3 2 6 7 11 
 

Egenkapitalopgørelsen 

Mio. EUR 
År  2009 2010 2011 2012 
Bogført værdi af egenkapital primo 1587 2542 2754 2576 
Transaktioner med ejerne  
Aktietilbagekøb -1 0 -17 0 
Udbetalt dividende 0 0 0 0 
Kapitalforhøjelse 802 0 0 0 
Omkostninger ved kapitalforhøjelse -10 0 0 0 
Netto kapitalindskud  2378 2542 2737 2576 

Totalindkomst 
Årets resultat rapporteret  125 156 -166 -963 
Valutakursregulering vedr. omregning til EUR 2 -4 6 -9 
Do. Vedr. udenlandske enheder 13 42 18 -11 
Dagsværdireguleringer af afdækningsinstr. -8 10 -24 0 
Værdiregulering af afdækn.instr. Ovf. Res.opg. 38 8 -10 24 
Skat af pengestrømsafdækning o.a. tot.indk. -8 -6 8 -6 
Aktiebaseret vederlag 
Totalindkomst i alt  162 206 -168 -965 

Rapporteret bogført værdi af EK ultimo 2542 2754 2576 1622 
Beregnet værdi af EK ultimo 2540 2748 2569 1611 
 

Resultatopgørelsen 

Mio, EUR 2009   2010   2011 2012 
Vindmøller og vindkraft 4688 6283 5115 6298 
Service 385 623 705 886 
Andet driftsoverskud 5 14 16 32 

        
Nettoomsætning i alt 5079 6920 5836 7216 
Produktionsomkostninger -4243 -5745 -5111 -6420 
Bruttoresultat 836 1175 725 796 
Udviklingsomkostninger -92 - - -
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Driftsoverskud fra salg, før skat 251 468 -38 4 

   Rapporteret skatteomkostning -79 -82 -13 

-
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0 
EVT skat af optioner / aktieprogram 
   Skattefordel  netto finansielle omkostninger -12 -18 -24 -4 

   Skat allokeret til andet driftsoverskud 0 -91 -40 -140 -6 -42 

-
17

5 -429 
Driftsoverskud fra salg, efter skat 160 329 -80 -425 
Andet driftsoverskud 
   Omstruktureringsomkostninger 

   Særlige poster 0 

-
15

8 -22 

-
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Skat herpå (25%) 0 -40 -6 

-
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Udgifter / indtægter fra EK opgørelsen 0 

-
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9 -17 

-
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6 
   Valutakursreguleringer, efter  skat 2 -4 6 -9 
   DO vedr. udenlandske enheder 13 42 18 -11 
   Dagsværdireguleringer af 
afdækningsinstrumenter -8 10 -24 0 
Værdireguleringer af afdælnings instrumenter 
ovf. Res. Opg 38 8 -10 24 
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totalindkomst -8 -6 8 -6 
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Netto finansielle omkostninger* -48 -72 -94 -14 
Skattefordel (25%) 12 -36 18 -54 24 -71 4 -11 
Omkostninger ved kapitalforhøjelse   0     
Totalindkomst - koncernen 161 206 -169 -963 
Minoritetsinteresser 
Totalindkomst  - aktionærer i moderselskabet 161 206 -169 -963 

Effektiv skatteprocent på OI fra salg 
36,26

% 
29,81

% 

-
110,53

% 
10718,7

5% 
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16.3 Bilag 3 – Nøgletals analyse 

Niveau 1   2009 2010 2011 2012 
ROCE 7,9% 7,8% -6,3% -46,2% 
ROCE før MIN 7,9% 7,8% -6,3% -46,2% 
RNOA 9,8% 9,0% -3,0% -33,5% 

Analyse af finansiel gearing 
RNOA 9,8% 9,0% -3,0% -33,5% 
FLEV -0,029 0,095 0,223 0,361 
NBC -59,8% 21,5% 11,9% 1,4% 
SPREAD 69,6% -12,5% -14,9% -34,9% 
MIA 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Niveau 2 
    2009 2010 2011 2012 
RNOA 9,8% 9,0% -3,0% -33,5% 
OG 3,9% 3,8% -1,7% -13,2% 
AOH 2,537 2,390 1,794 2,536 

Niveau 3 
    2009 2010 2011 2012 
OG drivere 
Bruttoavance 16,5% 17,0% 12,4% 11,0% 
Udviklingsomkostninger -1,8% -2,2% -3,5% -3,5% 
Distributions- og marketingsomkostninger -3,5% -3,0% -3,6% -2,8% 
Administrationsomkostninger -6,2% -5,1% -6,0% -4,6% 
OG(salg) før skat 4,9% 6,8% -0,7% 0,1% 
Skat på OI fra salg -1,8% -2,0% -0,7% -5,9% 
OG(salg) 3,1% 4,7% -1,4% -5,9% 
Andre poster, efter skat 0,7% -1,0% -0,3% -7,3% 
OG 3,9% 3,8% -1,7% -13,2% 

AOH drivere (inverse) 
Immaterielle anlægsaktiver 0,130 0,122 0,180 0,146 
Materielle anlægsaktiver 0,259 0,240 0,324 0,231 
Varebeholdninger 0,669 0,482 0,452 0,332 
Tilgodehavender fra salg 0,150 0,086 0,122 0,104 
Andre kernedriftsaktiver 0,089 0,078 0,118 0,097 

1,297 1,008 1,196 0,911 

Udskudt skat -0,043 -0,035 -0,046 -0,031 
Hensatte forpligtelser 0,078 0,056 0,058 0,045 
Forudbetaling fra kunder 0,548 0,320 0,292 0,248 
Leverandørgæld 0,206 0,158 0,230 0,178 
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Andre driftsforpligtelser 0,082 0,055 0,059 0,054 
0,871 0,555 0,594 0,495 

1/AOH Kerne NDA 0,425 0,453 0,603 0,416 
1/AOH Ikke kerne NDA 0,012 0,000 0,001 0,009 
1/AOH 0,437 0,453 0,603 0,425 

Netto driftskapital 0,613 0,410 0,344 0,258 
Langfristet NDA -0,188 0,043 0,258 0,158 
1/ATO  0,425 0,453 0,603 0,416 

2,351 2,209 1,659 2,404 
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16.4 Bilag 4 – Vækstrate beregninger 

2012 2015 2020 2030 
Globalt 282 425 759 1617 

Vækstrate  2,9 

Pr. år Akk. 
2012           45,00       282,00  
2013         45,00          1,029            46,31       328,31  
2014         46,31          1,029            47,65       375,95  
2015         47,65          1,029            49,03       424,98  

Vækstrate  10,5 

Pr. år Akk. 
2015           49,03       424,98  
2016         49,03          1,105            54,18       479,16  
2017         54,18          1,105            59,87       539,03  
2018         59,87          1,105            66,15       605,18  
2019         66,15          1,105            73,10       678,28  
2020         73,10          1,105            80,77       759,05  

Installeret mængde i 2012 50 
Vækstrate  1,1 

Pr. år Akk. 
2020           80,77       759,05  
2021         80,77            1,01            81,66       840,71  
2022         81,66            1,01            82,56       923,27  
2023         82,56            1,01            83,47    1.006,74  
2024         83,47            1,01            84,39    1.091,13  
2025         84,39            1,01            85,32    1.176,44  
2026         85,32            1,01            86,25    1.262,70  
2027         86,25            1,01            87,20    1.349,90  
2028         87,20            1,01            88,16    1.438,06  
2029         88,16            1,01            89,13    1.527,19  
2030         89,13            1,01            90,11    1.617,30  
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16.5 Bilag 5 – Vestas andel i vækst 

Installeret pr. år 
Land/region – Vestas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Pacific 

Australien 75 159 0 150 200 420 
New Zealand 151 0 0 0 36 0 
Andre 0 8 0 0 
Total Pacific 226 167 0 150 236 420 

Asien 
Kina 458 596 584 857 501 413 
Indien 150 162 97 242 276 88 
Japan 97 80 0 0 
Sydkorea 38 73 0 0 
Taiwan 30 76 0 0 
Pakistan 0 50 
Andre 0 0 2 0 6 0 
Total Asien 773 987 683 1099 783 551 

Total Pacific og Asien 999 1154 683 1249 1019 971 

Nordamerika 
USA 1288 1345 749 1093 1552 1313 
Canada 110 285 380 172 192 439 
Mexico  0 0 0 102 0 29 
Total Nordamerika 1398 1630 1129 1367 1744 1781 

Latinamerika 
Brasilien 0 79 51 74 0 88 
Chile 18 0 94 3 0 7 
Argentina 76 2 
Costa Rica 0 0 
Nicaragua 0 40 
Jamaica 0 18 0 0 
Uruguay 0 10 0 20 2 7 
Andre  0 0 30 0 25 53 
Total Latinamerika 18 89 175 115 103 197 

Total Nord- og latinamerika 1416 1719 1304 1482 1847 1978 

Europa  
Tyskland 419 449 320 261 390 591 
Spanien 551 650 762 179 161 290 
Italien 378 376 419 248 178 452 
Danmark 8 22 57 77 130 87 
Storbritannien 114 82 122 533 106 312 
Sverige 59 120 144 358 309 525 
Holland 156 242 26 6 41 42 
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Frankrig 139 253 157 212 287 168 
Grækenland 56 152 177 155 100 0 
Polen 39 48 145 87 72 275 
Portugal 14 36 84 10 35 6 
Tyrkiet 41 150 111 96 180 48 
Irland 61 9 45 118 30 4 
Rumænien 43 228 216 56 
Østrig  14 14 0 6 46 14 
Belgien 0 10 49 183 20 16 
Bulgarien 14 9 64 219 11 6 
Ungarn 2 37 25 21 0 0 
Cypern 0 82 0 11 
Tjekkiet 6 6 22 14 4 16 
Ukraine 3 81 
Norge 0 54 
Finland 9 33 
Kroatien 0 42 0 0 0 0 
Andre 16 0 0 16 0 0 
Total 2087 2707 2772 3109 2328 3087 

Afrika 
Egypten 0 0 0 0 
Marokko 0 0 0 0 
Andre 5 2 23 3 
Total 0 0 5 2 23 3 

Total Europa og Afrika  2087 2707 2777 3111 2351 3090 

Total Pacific og Asien 999 1154 683 1249 1019 971 
Total Nord- og latinamerika 1416 1719 1304 1482 1847 1978 
Total Europa og Afrika  2087 2707 2777 3111 2351 3090 
Total globalt 4502 5580 4764 5842 5217 6039 
Kilde Vestas’ officielle årsrapporter over perioden 

Installeret - akkumuleret 
Land/region - Vestas  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Pacific 

Australien 752 911 911 1061 1261 1681 
New Zealand 310 310 310 310 346 346 
Andre -8 0 0 0 0 0 
Total Pacific 1054 1221 1221 1371 1607 2027 

Asien 
Kina 927 1523 2107 2964 3465 3878 
Indien 1934 2096 2193 2435 2711 2799 
Japan 430 510 510 510 510 510 
Sydkorea 93 166 166 166 166 166 
Taiwan 10 86 86 86 86 86 
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Pakistan 0 0 0 0 0 50 
Andre 54 54 56 56 62 62 
Total Asien 3448 4435 5118 6217 7000 7551 

Total Pacific og Asien 4502 5656 6339 7588 8607 9578 

Nordamerika 
USA 4930 6275 7024 8117 9669 10982 
Canada 847 1132 1512 1684 1876 2315 
Mexico  1 1 1 103 103 132 
Total Nordamerika 5778 7408 8537 9904 11648 13429 

Latinamerika 
Brasilien 0 79 130 204 204 292 
Chile 20 20 114 117 117 124 
Argentina 11 11 11 11 87 89 
Costa Rica 51 51 51 51 51 51 
Nicaragua 0 0 0 0 0 40 
Jamaica 21 21 21 39 39 39 
Uruguay 0 10 10 30 32 39 
Andre  9 9 39 39 64 117 
Total Latinamerika 112 201 376 491 594 791 

Total Nord- og latinamerika 5890 7609 8913 10395 12242 14220 

Europa  
Tyskland 6375 6824 7144 7405 7795 8386 
Spanien 1997 2647 3409 3588 3749 4039 
Italien 1443 1819 2238 2486 2664 3116 
Danmark 2408 2430 2487 2564 2694 2781 
Storbritannien 938 1020 1142 1675 1781 2093 
Sverige 495 615 759 1117 1426 1951 
Holland 1233 1475 1501 1507 1548 1590 
Frankrig 483 736 893 1105 1392 1560 
Grækenland 460 612 789 944 1044 1044 
Polen 143 191 336 423 495 770 
Portugal 499 535 619 629 664 670 
Tyrkiet 19 169 280 376 556 604 
Irland 384 393 438 556 586 590 
Rumænien 1 1 44 272 488 544 
Østrig  367 381 381 387 433 447 
Belgien 33 43 92 275 295 311 
Bulgarien 0 9 73 292 303 309 
Ungarn 22 59 84 105 105 105 
Cypern 0 0 0 82 82 93 
Tjekkiet 22 28 50 64 68 84 
Ukraine 0 0 0 0 3 84 
Norge 16 16 16 16 16 70 
Finland 18 18 18 18 27 60 
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Kroatien 6 48 48 48 48 48 
Andre 31 31 31 47 47 47 
Total 17393 20100 22872 25981 28309 31396 

Afrika 
Egypten 79 79 79 79 79 79 
Marokko 50 50 50 50 50 50 
Andre 14 14 19 21 44 47 
Total 143 143 148 150 173 176 

Total Europa og Afrika  17536 20243 23020 26131 28482 31572 

Total Pacific og Asien 4502 5656 6339 7588 8607 9578 
Total Nord- og latinamerika 5890 7609 8913 10395 12242 14220 
Total Europa og Afrika  17536 20243 23020 26131 28482 31572 
Total globalt 27928 33508 38272 44114 49331 55370 
Kilde Vestas’ officielle årsrapporter og egen tilvirkning 

Installeret pr. år 
Land/region - Globale tal 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Pacific 

Australien 482 406 167 345 360 
New Zealand 4 171 9 117 0 
Andre 0 0 0 0 0 
Total Pacific 0 486 577 176 462 360 

Asien 
Kina 6304 13595 18928 17631 13200 
Indien 1800 1281 2139 3019 2337 
Japan 342 176 248 197 113 
Sydkorea 45 110 33 28 76 
Taiwan 76 78 83 45 0 
Pakistan 0 0 0 0 0 
Andre -30 2 46 22 55 
Total Asien 0 8537 15242 21477 20942 15781 

Total Pacific og Asien 0 9023 15819 21653 21404 16141 

Nordamerika 
USA 8352 9894 5116 6739 13088 
Canada 526 947 690 1256 935 
Mexico  0 115 317 50 801 
Total Nordamerika 0 8878 10956 6123 8045 14824 

Latinamerika 
Brasilien 94 265 325 578 999 
Chile 0 148 4 33 -205 
Argentina 2 0 29 70 37 
Costa Rica -4 53 0 9 15 
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Nicaragua 0 40 -40 62 40 
Jamaica 2 1 -23 0 0 
Uruguay 0 0 0 0 0 
Andre  -2 23 122 89 289 
Total Latinamerika 0 92 530 417 841 1175 

Total Nord- og latinamerika 0 8970 11486 6540 8886 15999 

Europa  
Tyskland 1656 1874 1437 1846 2272 
Spanien 1609 2395 1527 998 1122 
Italien 1010 1114 947 940 1407 
Danmark 55 285 287 119 291 
Storbritannien 852 810 1153 1336 1905 
Sverige 233 539 603 807 775 
Holland 479 4 8 91 63 
Frankrig 950 1088 1168 1140 396 
Grækenland 114 102 121 421 120 
Polen 196 253 382 509 881 
Portugal 712 673 363 185 442 
Tyrkiet 433 368 528 470 513 
Irland 197 258 168 203 107 
Rumænien 0 0 0 0 1905 
Østrig  13 0 16 73 294 
Belgien -287 563 348 167 -1078 
Bulgarien 0 0 0 0 0 
Ungarn 0 0 0 0 0 
Cypern 0 0 0 0 0 
Tjekkiet 0 0 0 0 0 
Ukraine 0 0 0 0 0 
Norge 95 -428 0 0 0 
Finland 0 0 0 0 0 
Kroatien 0 0 0 0 0 
Andre 493 308 1071 1021 1216 
Total 0 8810 10206 10127 10326 12631 

Afrika 
Egypten 55 65 120 0 0 
Marokko 10 119 33 5 0 
Andre 66 12 61 9 42 
Total 0 131 196 214 14 42 

Total Europa og Afrika  0 8941 10402 10341 10340 12673 

Total Pacific og Asien 0 9023 15819 21653 21404 16141 
Total Nord- og latinamerika 0 8970 11486 6540 8886 15999 
Total Europa og Afrika  0 8941 10402 10341 10340 12673 
Total globalt 0 26934 37707 38534 40630 44813 
Kilde GWEC.net 



103 
 

Installeret – akkumuleret 
Land/region - Globale tal 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Pacific 

Australien 824 1306 1712 1879 2224 2584 
New Zealand 322 326 497 506 623 623 
Andre 12 12 12 12 12 12 
Total Pacific 1158 1644 2221 2397 2859 3219 

Asien 
Kina 5906 12210 25805 44733 62364 75564 
Indien 7845 9645 10926 13065 16084 18421 
Japan 1538 1880 2056 2304 2501 2614 
Sydkorea 191 236 346 379 407 483 
Taiwan 282 358 436 519 564 564 
Pakistan 
Andre 69 39 41 87 109 164 
Total Asien 15831 24368 39610 61087 82029 97810 

Total Pacific og Asien 16989 26012 41831 63484 84888 101029 

Nordamerika 
USA 16818 25170 35064 40180 46919 60007 
Canada 1846 2372 3319 4009 5265 6200 
Mexico  87 87 202 519 569 1370 
Total Nordamerika 18751 27629 38585 44708 52753 67577 

Latinamerika 
Brasilien 247 341 606 931 1509 2508 
Chile 20 20 168 172 205 
Argentina 29 31 31 60 130 167 
Costa Rica 74 70 123 123 132 147 
Nicaragua 40 62 102 
Jamaica 20 22 23 
Uruguay 
Andre  60 58 81 203 292 581 
Total Latinamerika 450 542 1072 1489 2330 3505 

Total Nord- og latinamerika 19201 28171 39657 46197 55083 71082 
OK OK OK OK OK 

Europa  
Tyskland 22247 23903 25777 27214 29060 31332 
Spanien 15145 16754 19149 20676 21674 22796 
Italien 2726 3736 4850 5797 6737 8144 
Danmark 3125 3180 3465 3752 3871 4162 
Storbritannien 2389 3241 4051 5204 6540 8445 
Sverige 788 1021 1560 2163 2970 3745 
Holland 1746 2225 2229 2237 2328 2391 
Frankrig 2454 3404 4492 5660 6800 7196 
Grækenland 871 985 1087 1208 1629 1749 
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Polen 276 472 725 1107 1616 2497 
Portugal 2150 2862 3535 3898 4083 4525 
Tyrkiet 433 801 1329 1799 2312 
Irland 805 1002 1260 1428 1631 1738 
Rumænien 1905 
Østrig  982 995 995 1011 1084 1378 
Belgien 287 563 911 1078 
Bulgarien 
Ungarn 
Cypern 
Tjekkiet 
Ukraine 
Norge 333 428 
Finland 
Kroatien 
Andre 812 1305 1613 2684 3705 4921 
Total 57136 65946 76152 86279 96605 109236 

Afrika 
Egypten 310 365 430 550 550 550 
Marokko 124 134 253 286 291 291 
Andre 104 170 182 243 252 294 
Total 538 669 865 1079 1093 1135 

Total Europa og Afrika  57674 66615 77017 87358 97698 110371 

Total Pacific og Asien 16989 26012 41831 63484 84888 101029 
Total Nord- og latinamerika 19201 28171 39657 46197 55083 71082 
Total Europa og Afrika  57674 66615 77017 87358 97698 110371 
Total globalt 93864 120798 158505 197039 237669 282482 
Kilde: GWEC.net 

Regional andel af årets installerede mængde for Vestas  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total Pacific og Asien 22 21 14 21 20 16 
Total Nord- og latinamerika 31 31 27 25 35 33 
Total Europa og Afrika  46 49 58 53 45 51 
Total 100 100 100 100 100 100 

Regional andel af akkumuleret mængde for Vestas  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total Pacific og Asien 16 17 17 17 17 17 
Total Nord- og latinamerika 21 23 23 24 25 26 
Total Europa og Afrika  63 60 60 59 58 57 
Total globalt 100 100 100 100 100 100 

Regional andel af årets installerede mængde for alle  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 
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Total Pacific og Asien 34 42 56 53               36  
Total Nord- og latinamerika 33 30 17 22               36  
Total Europa og Afrika  33 28 27 25               28  
Total 100 100 100 100 100 

Regional andel af akkumuleret installeret mængde for alle 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total Pacific og Asien 18 22 26 32 36 36 
Total Nord- og latinamerika 20 23 25 23 23 25 
Total Europa og Afrika  61 55 49 44 41 39 
Total 100 100 100 100 100 100 
Egen tilvirkning 

Vestas' andel af den regionale vækst pr. år i forhold til global mængde - i procent  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total Pacific og Asien 13 4 6 5 6 
Total Nord- og latinamerika 19 11 23 21 12 
Total Europa og Afrika  30 27 30 23 24 
Total 21 13 15 13 13 

Vestas' andel af den akkumulerede installerede globale mængde pr. år - i procent  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total Pacific og Asien 26 22 15 12 10 9 
Total Nord- og latinamerika 31 27 22 23 22 20 
Total Europa og Afrika  30 30 30 30 29 29 
Total globalt 30 28 24 22 21 20 
Egen tilvirkning 

Andel af årets installerede mængde for Vestas i significante lande  
Pacific og Asien 2008 2009 2010 2011 2012 

Kina 9 4 5 3 3 
Indien 9 8 11 9 4 
Japan  23 0 0 0 0 
Australien 33 0 90 58 117 

Amerika 
USA 16 8 21 23 10 
Canada 54 40 25 15 47 
Mexico 0 0 32 0 4 
Brasilien 84 19 23 0 9 

Europa og Afrika 
Tyskland 27 17 18 21 26 
Spanien 40 32 12 16 26 
Italien 37 38 26 19 32 
Portugal 5 12 3 19 1 
Danmark 40 20 27 109 30 



106 
 

Frankrig 27 14 18 25 42 
Sverige 52 27 59 38 68 
Polen 24 57 23 14 31 

Egen tilvirkning 

Andel af akkumuleret installerede mængde for Vestas i signifikante lande  
Pacific og Asien 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Kina 16 12 8 7 6 5 
Indien 25 22 20 19 17 15 
Japan  28 27 25 22 20 20 
Australien 91 70 53 56 57 65 

Amerika 
USA 29 25 20 20 21 18 
Canada 46 48 46 42 36 37 
Mexico 1 1 0 20 18 10 
Brasilien 0 23 21 22 14 12 

Europa og Afrika 
Tyskland 29 29 28 27 27 27 
Spanien 13 16 18 17 17 18 
Italien 53 49 46 43 40 38 
Portugal 23 19 18 16 16 15 
Danmark 77 76 72 68 70 67 
Frankrig 20 22 20 20 20 22 
Sverige 63 60 49 52 48 52 
Polen 52 40 46 38 31 31 
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16.6 Bilag 6 – Base case - budget og RIDO model 

 

 

 

 

Terminal 
periode

2011R 2012R 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E
Resultatopgørelse
Salgsvækst -18,6% 19,1% -20,3% 4,5% 14,1% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 3,1% 3,1% 3,1%
Core bruttoavance % 12,4% 11,0% 12,0% 13,0% 14,0% 15,0% 15,0% 15,0% 16,0% 16,5% 16,5% 16,5% 16,5%
Core driftsomk. % 13,1% 11,0% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5%
Core OG(salg) f.s. % -0,7% 0,1% 2,5% 3,5% 4,5% 5,5% 5,5% 5,5% 6,5% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%
Effektiv skat % I.R. I.R. 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0%
Core OG(salg) e.s. % -1,4% -5,9%
Særlige poster -17 -526 -250

Balance
Invers AOH - Netto arbejdskapital 0,05 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Invers AOH - Langsigtet Kerne driftskapital 0,55 0,41 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37
Kerne NDA / salg 0,60 0,42 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Kerne AOH 1,66 2,40 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Beløb i m. EUR

2011R 2012R 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 5.836          7.216                     5.751        6.007        6.854        7.574        8.369        9.248        10.219      11.292       11.644      12.007       12.380               
Core bruttoavance 725             796                        690            781            960            1.136        1.255        1.387        1.635        1.863          1.921        1.981          2.043                  
Core driftsomk. -763            -792                       546            571            651            720            795            879            971            1.073          1.106        1.141          1.176                  
Core overskud(salg) f.s. -38              4                             144            210            308            417            460            509            664            790             815            841             867                     
Core overskud(salg) e.s. -80              -425                       104            151            222            300            331            366            478            569             587            605             624                     
Særlige poster -17              -526                       -250          

Balance
Netto arbejdskapital -110            256                        173            180            206            227            251            277            307            339             349            360             371                     
Langsigtet Kerne driftskapital 3.249          2.159                     2.128        2.223        2.536        2.802        3.097        3.422        3.781        4.178          4.308        4.443          4.580                  
Kerne NDA 3.139          2.415                     2.300        2.403        2.742        3.030        3.348        3.699        4.088        4.517          4.658        4.803          4.952                  

Ikke kerne NDA 4                  132                        
NDA 3.143          2.547                     

Netto finansielle forpligtelser -574            -936                       
Egenkapital -2.569        -1.611                   

Beløb i m. EUR
2012R 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

Overskud 104            151            222            300            331            366            478            569             587            605             624                     
Netto driftsaktiver 2.415,00               2.300        2.403        2.742        3.030        3.348        3.699        4.088        4.517          4.658        4.803          4.952                  
RNOA % 0                 0                 0                0                 0                0                 0                 0                  0                 0                  0                          
Residualindkomst -383          -74             -13            31              35              38              116            169             144            149             153                     
Diskonterings faktor 1,098 1                 1                 1                1                 2                2                 2                 2                  2                 3                  3                          
PV af residual indkomst -349          -61             -10            21              22              22              60              80                62              58                55                        

PV af residual indkomst total -40                         
2.358                  

Terminalværdi
Forventet vækst 1,03           

PV af terminalværdi 843,21                  

Virksomhedsværdi 3.217,87               

-936,00                 
Egenkapital værdi 2.281,87               

Værdi pr. aktie EUR 11,20                     
Værdi pr. aktie DKK (kurs 745) 83,45                     
Antal af aktier pr. 31.12.2012 203.704.103        

Bogført værdi af netto - finansielle forpligtelser

Budgetperiode

Residualindkomst modellen

Budgetperiode
Terminal 
periode
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16.7 Bilag 7 – Positiv tilgang - budget og RIDO model 

 

 

 

Terminal 
periode

2011R 2012R 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E
Resultatopgørelse
Salgsvækst -18,6% 19,1% -20,3% 6,5% 16,0% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 3,1% 3,1% 3,1%
Core bruttoavance % 12,4% 11,0% 12,0% 13,0% 14,0% 15,0% 15,0% 15,0% 16,0% 16,5% 16,5% 16,5% 16,5%
Core driftsomk. % 13,1% 11,0% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%
Core OG(salg) f.s. % -0,7% 0,1%
Effektiv skat % I.R. I.R. 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Core OG(salg) e.s. % -1,4% -5,9%
Særlige poster -17 -526 -250

Balance
Invers AOH - Netto driftskapital 0,05 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Invers AOH - Langsigtet Kerne driftskapital 0,55 0,41 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37
Kerne NDA / salg 0,60 0,42 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Kerne AOH 1,66 2,40 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Beløb i m. EUR
Terminal 
periode

2011R 2012R 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 5.836        7.216               5.751        6.125        7.105        7.993        8.992        10.116     11.381     12.803     13.200     13.610     14.031     
Core bruttoavance 725           796                   690           796           995           1.199        1.349        1.517        1.821        2.113        2.178        2.246        2.315        
Core driftsomk. -763          -792                 489           521           604           679           764           860           967           1.088        1.122        1.157        1.193        
Core overskud(salg) f.s. -38            4                       201           276           391           520           584           658           854           1.024        1.056        1.089        1.123        
Core overskud(salg) e.s. -80            -425                 145           198           281           374           421           473           615           737           760           784           808           
Særlige poster -17            -526                 -250          

Balance
Netto driftskapital -110          256                   173           184           213           240           270           303           341           384           396           408           421           
Langsigtet Kerne driftskapital 3.249        2.159               2.128        2.266        2.629        2.957        3.327        3.743        4.211        4.737        4.884        5.036        5.192        
Kerne NDA 3.139        2.415               2.300        2.450        2.842        3.197        3.597        4.047        4.552        5.121        5.280        5.444        5.613        

Ikke kerne NDA 4                132                   
NDA 3.143        2.547               

Netto finansielle forpligtelser -574          -936                 
Egenkapital -2.569      -1.611             

Beløb i m. EUR
2012R 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

Overskud 144,93     198,45     281,36     374,08     420,84     473,44     614,56     737,48     760,34     783,91     808,21     
Netto driftsaktiver 2.415,00         2.300,46  2.449,99  2.841,99  3.197,24  3.596,89  4.046,50  4.552,32  5.121,36  5.280,12  5.443,80  5.612,56  
RNOA % 0,06          0,09          0,11          0,13          0,13          0,13          0,15          0,16          0,15          0,15          0,15          
Residualindkomst -341,74    -27,00      41,26        95,56        107,51     120,95     218,01     291,35     258,44     266,46     274,72     
Diskonterings faktor 1,098 1,10          1,21          1,32          1,45          1,60          1,75          1,92          2,11          2,32          2,55          2,80          
PV af residual indkomst -311,24    -22,39      31,17        65,75        67,36        69,02        113,31     137,91     111,42     104,62     98,23        

PV af residual indkomst total 465,15             
4.227,35  

Terminalværdi
Forventet vækst 1,03          

PV af terminalværdi 1.511,62         

Virksomhedsværdi 4.391,77         

-936,00           
Egenkapital værdi 3.455,77         

Værdi pr. aktie EUR 16,96               
Værdi pr. aktie DKK 126,39             
Antal af aktier pr. 31.12.2012 203.704.103  

Bogført værdi af netto - finansielle forpligtelser

Budgetperiode

Budgetperiode

Residualindkomst modellen
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16.8 Bilag 8 – Negativ tilgang – budget og RIDO model 

 

16.9 Bilag 9 – Jyske Bank Analyse af 10.04.2013  

Lavt aktivitetsniveau i 1. kvartal 

Vedhæftes i artikelsamling 

16.10 Bilag 10 – Jyske Bank Analyse af 03.05.2012 

Endnu et katastroferegnskab fra Vestas 

Vedhæftes i artikel samling 

 

Terminal 
periode

2011R 2012R 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E
Resultatopgørelse
Salgsvækst -18,6% 19,1% -20,3% 2,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 1,5% 1,5% 1,5%
Core bruttoavance % 12,4% 11,0% 12,0% 13,0% 14,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%
Core driftsomk. % 13,1% 11,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
Core OG(salg) f.s. % -0,7% 0,1%
Effektiv skat % I.R. I.R. 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Core OG(salg) e.s. % -1,4% -5,9%
Særlige poster -17 -526 -250

Balance
Invers AOH - Netto driftskapital 0,05 0,01 0,01 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Invers AOH - Langsigtet Kerne driftskapital 0,55 0,41 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37
Kerne NDA / salg 0,60 0,42 0,38 0,4 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
Kerne AOH 1,66 2,40 2,63 2,50 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38

Beløb i m. EUR
Terminal 
periode

2011R 2012R 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 5.836          7.216                     5.751            5.895            6.396             6.940            7.530            8.170           8.864             9.617             9.762             9.908           10.057            
Core bruttoavance 725             796                        690               766               895                 1.041            1.129            1.225           1.330             1.443             1.464             1.486           1.509              
Core driftsomk. -763            -792                       575               589               640                 694                753                817               886                962                 976                 991               1.006              
Core overskud(salg) f.s. -38              4                             115               177               256                 347                376                408               443                481                 488                 495               503                  
Core overskud(salg) e.s. -80              -425                       83                  127               184                 250                271                294               319                346                 351                 357               362                  
Særlige poster -17              -526                       -250              

Balance
Netto driftskapital -110            256                        58                  177               320                 347                376                408               443                481                 488                 495               503                  
Langsigtet Kerne driftskapital 3.249          2.159                     2.128            2.181            2.367             2.568            2.786            3.023           3.280             3.558             3.612             3.666           3.721              
Kerne NDA 3.139          2.415                     2.185            2.358            2.686             2.915            3.162            3.431           3.723             4.039             4.100             4.161           4.224              

Ikke kerne NDA 4                  132                        
NDA 3.143          2.547                     

Netto finansielle forpligtelser -574            -936                       
Egenkapital -2.569        -1.611                   

Beløb i m. EUR
2012R 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E

Overskud 82,82            127,33         184,20           249,83          271,06          294,10         319,10          346,23           351,42           356,69         362,04            
Netto driftsaktiver 2.415,00               2.185,44      2.357,97      2.686,32       2.914,66      3.162,40      3.431,21     3.722,86       4.039,30       4.099,89       4.161,39     4.223,81        
RNOA % 0,03              0,06              0,08                0,09              0,09              0,09             0,09               0,09                0,09                0,09             0,09                
Residualindkomst -403,85        -86,84          -46,88            -13,43          -14,57          -15,81         -17,16           -18,61            -44,43            -45,10         -45,78            
Diskonterings faktor 1,098 1,10              1,21              1,32                1,45              1,60              1,75             1,92               2,11                2,32                2,55             2,80                
PV af residual indkomst -367,81        -72,03          -35,41            -9,24             -9,13             -9,02            -8,92             -8,81              -19,15            -17,71         -16,37            

PV af residual indkomst total -573,61                 
-559,78          

Terminalværdi
Forventet vækst 1,02              

PV af terminalværdi -200,17                 

Virksomhedsværdi 1.641,23               

-936,00                 
Egenkapital værdi 705,23                  

Værdi pr. aktie EUR 3,46                       
Værdi pr. aktie DKK 25,79                     
Antal af aktier pr. 31.12.2012 203.704.103        

Residualindkomst modellen

Bogført værdi af netto - finansielle forpligtelser
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17. Artikelsamling 

Kilde Dato  Artikel – titel Side i opgaven 

Børsen 12.03.2013 Vestas rydder ud blandt vindmøller 13 

Børsen 09.02.2012 Niels Lunde: Vestas er en lærebog i antiledelse  18 

Politikken 08.12.2012 Fakta: Det blev de enige om på COP 18 19 

USCUSA 01.04.2013 Production Tax Credit for renewable Energy 20 

MAKE Consult 03-2013 Research Note: Global Wind Turbine OEM 2012 
Market share 

31 

Navigant/BTM 11.02.2013 Preliminary Data indicates change in global wind 
turbine market leader 

32 

Børsen 06.02.2013 Her er kassemesterens milliardindhug 39 

Børsen 10.12.2012 Vestas vil vokse på service 40 

Børsen 07.02.2013 Vestas sætter fremtiden på spil  42 

Børsen 30.01.2013 Vestas forhandlinger trækker ud 42 

Børsen 07.12.2012 Kamp om rampelyset i Vestas  44 

The Hindu 
Business Line  

25.02.2012 Suzlon to sell Hansen 45 

Jyske Bank 10.04.2013 Lavt aktivitetsniveau i 1. kvartal 75 

Jyske Bank 03.05.2012 Endnu et katastrofe regnskab fra Vestas 76 

 

 










































































































