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1. Indledning 

I Europa befinder vi os i en økonomisk trængt periode, set i forhold til Sydeuropas økonomi de 

seneste år og den generelle lave vækst. På trods af dette, har energi og særlig vedvarende energi 

fortsat en stor betydning i det europæiske samfund. "EU har besluttet, at 20 % af energiforbruget i 

2020 skal udgøres af vedvarende energi"
1
. Dette betyder at hele EU har fokus eller i hvert fald bør 

have fokus på investeringer i vedvarende energi, hvis førnævnte mål skal opfyldes.  

 

DONG Energy (herefter benævnt DONG) er en vigtig spiller i denne forbindelse, da DONG har stor 

fokus på udbygning af forretningsområdet Wind Power samt investere i generelle forbedringer af 

den vedvarende energi. "Det statsejede energiselskab Dong Energy er helt i front på det europæiske 

marked for vindmøller. Hver femte vindmølle opført på havet i 2012 er opført og ejet af Dong"
2
.  

Virksomheden har derfor stærke kompetencer indenfor vindenergi og er Danmarks største 

energiselskab og det 5. største selskab i Danmark
3
, målt på omsætning.   

 

Virksomheden, DONG, er et integreret energiselskab med aktiviteter i hele værdikæden, men et 

negativt fokus er vendt imod vindenergi og dette har skabt en interesse for mig. "Den største risiko, 

som DONG løber, er vindfaktoren, idet den er uforudseelig og gør virksomhedens cash flow mere 

volatil"
4
. Samtidig med at man i det globale samfund bør have fokus på vedvarende energi, så 

fokuseres der netop på, at vindenergi i et mere økonomisk perspektiv, er risikofyldt. En forbedring 

af miljøet har ikke kun økonomiske omkostninger til følge, men gør også en virksomhed mere 

usikker i forhold til fremtidige pengestrømme. 

"Problemet er, at DONG er blandt verdens absolut største, når det kommer til anlæggelsen af 

vindmølleparker, og det er alt andet lige med til at gøre energiselskabets indtjeningsmuligheder 

mere usikre"
5
. Sådan bliver DONGs Wind Power beskrevet af kreditvurderingsbureauet Moody’s. 

Dette synes jeg er både tankevækkende og interessant. Wind Power har været og er fortsat en 

væsentlig del af DONGs strategi, da virksomheden alt andet lige har en væsentlig kompetence på 

området og har investeret betydeligt indenfor dette felt. Det store fokus på vindenergi fra DONG 

mener jeg hænger godt i tråd med EU’s holdning til vedvarende energi, men hvordan har det 

økonomiske aspekt indflydelse på den fremtidige udvikling i denne branche. Wind Power er på den 

ene side, en ny teknologisk udvikling indenfor produktion af energi og har, som følge af dette, 
                                                           
1
 EU politik om vedvarende energi - Afsnit 1, linje 1. Kilde: http://www.kemin.dk/da-

DK/KLIMAOGENERGIOGBYGNINGSPOLITIK/eu/vedvarendeenergi/Sider/Forside.aspx  
2
 Artikel: DONG fører løbet om havvindmøller - Afsnit 2, linje 1. 

3
 http://www.largestcompanies.dk/default$/lev2-TopList/lev2Desc-

De_st%F8rste_virksomheder_(oms%E6tning)/AdPageId-102/list-2/cc-DK/lang-DAN/ (regnskaber fra 2011) 
4
 Artikel Moody’s: DONG halter efter konkurrenter - afsnit 5, linje 1 

5
 Artikel Moody’s: DONG halter efter konkurrenter - afsnit 4, linje 1.  

http://www.kemin.dk/da-DK/KLIMAOGENERGIOGBYGNINGSPOLITIK/eu/vedvarendeenergi/Sider/Forside.aspx
http://www.kemin.dk/da-DK/KLIMAOGENERGIOGBYGNINGSPOLITIK/eu/vedvarendeenergi/Sider/Forside.aspx
http://www.largestcompanies.dk/default$/lev2-TopList/lev2Desc-De_st%F8rste_virksomheder_(oms%E6tning)/AdPageId-102/list-2/cc-DK/lang-DAN/
http://www.largestcompanies.dk/default$/lev2-TopList/lev2Desc-De_st%F8rste_virksomheder_(oms%E6tning)/AdPageId-102/list-2/cc-DK/lang-DAN/
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mange udfordringer på den teknologiske front fremadrettet. På den anden side er der utrolig mange 

usikkerheder i forhold til politisk støtte, udvikling af alternative vedvarende energiressourcer og den 

generelle samfundsøkonomi. Dette gør alt sammen vindenergi til et interessant emne for mig.    

 

2. Problemformulering  

Jeg synes at det kunne være interessant at undersøge om DONGs Wind Power er en god investering 

både i forhold til vedvarende energi, men også på et mere økonomisk og strategisk niveau. For at 

kunne bibeholde DONGs nuværende position indenfor havmøller, kræves der yderligere investering 

i bygning af offshore vindmølleparker.    

Der er ikke sandsynlighed for at DONG vil blive børsnoteret i den nærmeste fremtid. Seneste 

mulighed for en børsnotering blev ikke til noget og udviklingen i samfundet i øjeblikket lægger ikke 

op til en snarlig børsnotering af selskabet. "Der vil formentlig gå et par år, før DONG Energy er 

moden til børsnotering og et frasalg. »DONG skal have vendt udviklingen og nå en stabil og god 

indtjening. Samtidig skal børsmarkedet have været stabilt i mindst et år, så vi taler tidligst 2015, 

men nok snarere 2016 eller 2017, før det er realistisk,« vurderer Jacob Pedersen, analytiker i 

Sydbank"
6
.  

For at DONG kan udvide forretningsområdet Wind Power, som jeg i høj grad mener, er koncernens 

intention, er det nødvendigt med likviditet til at kunne finansiere denne udvidelse. DONG skal 

derfor låne pengene i kreditinstitutter og/eller udstede obligationer og værdipapirer, for at kunne 

lykkes med sin strategi, indenfor vindenergi. Dette område kræver store og væsentlige investeringer 

i fremtiden, hvis Wind Power skal bibeholde sin nuværende status på markedet. Det kræver dog at 

DONGs Wind Power fremstår, som en god og sund investering med en solid og bæredygtig strategi.  

Dette vil jeg gerne undersøge nærmere og derfor vil jeg gerne foretage en værdiansættelse af 

DONGs forretningsområde, Wind Power.  

 

2.1 Problemstilling 

Hvad er den reelle værdi af DONG Energi’s Wind Power  

og er dette forretningsområde en god investering? 

 

Opgaven er inddelt i fire dele; en strategisk analyse, en regnskabsanalyse, budgettering samt en 

værdiansætttelse. Alle fire dele af opgaven bidrager til løsningen af ovenstående problemstilling og 

jeg har oplistet nedenstående delspørgsmål, som skal bidrage til besvarelsen af problemstillingen.  

 

                                                           
6
Artikel: Blå blok varsler frasalg af DONG - afsnit 9, linje 1. 
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Den strategiske analysedel 

- Hvilke værdiskabende ressourcer og kompetencer besidder DONG Energy Wind Power? 

- Hvilke krav, muligheder og udfordringer stiller branchen og markedet for DONG Energy 

Wind Power? 

 

Den regnskabsmæssige og risiko analysedel 

- Hvordan har DONG Energy Wind Power’s økonomi og vækst udviklet sig de seneste år? 

- Hvilke driftsmæssige og finansielle risici besidder DONG Energy Wind Power? 

 

Budgettering 

- Hvordan påvirker den strategiske –, regnskabsmæssige og risiko analyse det fremtidige 

budget? Og hvilke forudsætninger og antagelser synes at være rimelige? 

 

Værdiansættelse 

- Hvilken værdi vil DONG Energi Wind Power have ved anvendelse af en ”indirekte” 

værdiansættelsesmetode? 

- Hvor følsom er værdiberegningen for ændringer i input? 

 

3. Afgrænsning 

For at give min opgave dybde, har jeg valgt udelukkende at fokusere på DONGs forretningsområde 

Wind Power. Dette betyder, at jeg afgrænser mig fra DONGs andre 4 forretningsområder og 

eventuelle synergieffekter, der findes imellem de forskellige forretningsområder. DONG er en stor 

virksomhed og en værdiansættelse af hele virksomheden, er indenfor de givne retningslinjer, denne 

opgave er tildelt, ikke mulig, da detaljeniveauet i opgaven vil blive alt for sparsom. Jeg vælger 

derfor at betragte forretningsområdet Wind Power, som sin egen uafhængige virksomhed og jeg 

danner forretningsområdets selvstændige regnskaber og budget, ved hjælp af den viden, der 

eksisterer i DONGs regnskabsmæssige materiale samt ud fra fordelingsnøgler og 

brancheregnskaber og -nøgletal.    

På nuværende tidspunkt udvikler, opfører og driver Wind Power, vindmølleparker i Nordeuropa 

med særlig fokus på Storbritannien og Tyskland, som de største vækstmarkeder. Danmark, 

Storbritannien og Tyskland vil derfor være mit hovedfokus i forhold til det geografiske område.  

Mit primære fokus er på udviklingen i de tre førnævnte lande, men da hele Europa er relevant 

afskærer jeg nogle potentielle vigtige markeder. Hovedformålet med udelukkende at kigge på disse 
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tre lande er at analyse mere detaljeret på landenes udvikling i forhold til mulighederne for Wind 

Power.  

I metodevalg vil jeg komme ind på at benytte modellen Porters Five Forces, til at undersøge 

branchen for havvindmøller. Mit primære fokus vil her være på vedvarende energi og helt specifikt 

koncentrerer jeg mig om vindenergi. Jeg afgrænser mig derfor fra alt anden energi, som værende en 

konkurrent til vindenergi. Havvind- og landvindenergi er centrale, mens øvrige energiformer bliver 

udeladt i denne analyse, da dette vil være et for omfattende område at bearbejde yderligere. 

Afgrænsningen vil betyde at udviklingen indenfor andre vedvarende energiformer ikke bliver 

bearbejdet i denne opgave, men da jeg mener at vindenergi har mange andre udfordringer at tage 

stilling til, herunder politisk støtte, økonomisk udvikling og teknologi m.fl., så forudsætter jeg at det 

ikke vil have væsentlige konsekvenser for denne værdiansættelse.  

 

Værdiansættelsen vil primært tage udgangspunkt i årsregnskaberne 2009-2010-2011-2012 (3. 

kvartalsregnskab er tilgængeligt) og der vil ikke blive medtaget oplysninger fra den 27. februar 

2013. DONGs nye strategi bliver lanceret den 27. februar og dette ønsker jeg ikke skal have 

betydning for opgaven, da jeg gerne vil sætte mit eget selvstændige præg på udvikling af budget og 

strategi.  

 

Målgruppen i min opgave, vil være investorer, dog ikke fra aktiemarkedet, idet jeg tidligere har 

nævnt at en børsnotering ikke er en realitet indenfor de næste par år. Opgaven skrives derfor til de 

virksomheder, fonde, pensionsselskaber, kreditinstitutter mv., som kunne have interesse i at 

investere eller låne penge til DONGs Wind Power.  

Da opgaven har et investorrelateret perspektiv, anvendes kun informationer og oplysninger i 

opgaven, som er tilgængelige for offentligheden. Analyserne vil være fokuseret på et corporate 

niveau, hvorfor specifikke forhold på det taktiske og operationelle niveau, herunder skattemæssige 

forhold, økonomistyring mv. kun medtages i det omfang det anses at være relevant.  

Der er ikke taget højde for juridiske og skattemæssige forhold i forbindelse med investering i 

virksomheden. Skatteforhold har betydning for Wind Power, set i forhold til de skattemæssige 

afskrivninger på virksomhedens anlægsaktiver. Jeg vælger dog at se bort fra disse forhold, da jeg 

ikke har de relevante skatteoplysninger tilgængeligt i Wind Powers regnskabsmateriale.  

 

Jeg forudsætter at læser af denne opgave er bekendt med de teoretiske begreber og modeller, der er 

anvendt. Der vil derfor ikke være specifikke forklaringer til den økonomiske og strategiske teori. 
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4. Metode 

4.1 Strukturmodel 

 

4.2 Modelvalg 

Min værdiansættelsesproces af DONG Wind Power er delt i tre overordnede faser. Indledningsvis 

vil jeg analysere den historiske udvikling hos Wind Power. Dernæst vil jeg foretage en budgettering 

af Wind Powers fremtid og afslutningsvis vil jeg foretage en værdiansættelse af DONG Wind 

Power.   

 

I den første fase vil jeg analyserer mig frem til virksomhedens hidtidige værdiskabende evne og de 

værdidrivere, den bygger på. Både de finansielle og ikke-finansielle værdidrivere skal kortlægges 

internt og i virksomhedens omverden.   

De ikke-finansielle værdidrivere klassificeres i omverdensfaktorer på samfundsniveau og 

brancheniveau samt interne faktorer, såsom ressourcer og kompetencer.  Jeg vælger at fokusere på 

Wind Powers nær- og fjernmiljø for udelukkende at se på de faktorer, der har indflydelse på Wind 

Power. Dette er altså forhold, som Wind Power selv har indflydelse på, men også faktorer, som 

Wind Power ikke selv har indflydelse og kontrol over.  
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Den interne analyse af Wind Power har jeg, som tidligere nævnt, valgt at skulle omhandle 

ressourcer og kompetencer, idet jeg synes VRIO-analysen giver bedst mulig udbytte til min analyse.  

Porters værdikæde eller Ansoffs vækstmatrice kunne også være anvendt til den interne analyse. En 

værdikædeanalyse anser jeg for at være for kompleks i forhold til de mange forskellige aktiviteter 

der indgår, når virksomheden både er en produktions- og drift virksomhed. Kompleksiteten i 

analysen af Wind Powers værdikæde antager jeg ikke står mål til hvilken værdi det vil give i min 

samlede analyse, set i forhold til hvad en VRIO analyse kan give.  

Ansoffs vækstmatrice kunne have givet værdi til denne opgave i forhold til analyse af årsager til 

vækstmotiver og engagement. Men jeg forudsætter fortsat at VRIO analysen giver mere værdi i 

denne opgave, idet jeg ved brug af denne model, skal forholde mig til Wind Powers ressourcer og 

kompetencer sammenlignet med konkurrenterne.  

 

Analysen af de ikke-finansielle værdidrivere skal føre frem til hvad, der forventes at have størst 

indflydelse på virksomhedsværdien i fremtiden. Dvs. hvad disponerer virksomheden over af 

ressourcer og kompetencer, som indebærer konkurrencemæssige fordele? Og hvor værdiskabende 

er disse sammenlignet med konkurrenternes? Her vil jeg benytte VRIO-analysen, som sorterer 

virksomhedens ressourcer og kompetencer i forhold til betydningen for virksomhedens performance 

og konkurrenceevne. 

 

Porters Five Forces  

Jeg har valgt at benytte brancheanalysemodellen Porters Five Forces, idet denne model skaber 

indsigt i de eksterne forhold, som påvirker konkurrencesituationen i den branche Wind Power 

befinder sig i. Modellen er velegnet til at identificere de ikke-finansielle værdidrivere på 

brancheniveau, da den analyserer magtbalancen mellem de fem markedskræfter
7
. Magtbalancen er 

bestemmende for, hvor attraktiv branchen er, og samtidig giver modellen en vurdering af 

virksomhedens placering og forhandlingsstyrke i forhold til denne balance. Modellens ulempe er 

dog at den er statisk, da den kun ser på brancheforholdene lige nu og her. Dette tages der dog 

hensyn til længere nede i beskrivelsen af mine modelvalg.   

Jeg kunne også have valgt at benytte Boston matricen, GE modellen, kundesegmentering eller 

Porters generiske strategier. Boston matricen har jeg fravalgt, da denne model udelukkende 

fokuserer på produktsammensætningen og disses muligheder i forhold til vækst. GE modellen går 

ud på at placere de enkelte produktgrupper i et skema, der omfatter den konkurrencemæssige 

                                                           
7
 De fem markedskræfter er: konkurrenceintensiteten i branchen, truslen fra nye konkurrenter, truslen fra substituerende 

produkter, kundernes forhandlingsstyrke samt leverandørernes forhandlingskraft. 
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position og markedets attraktivitet. Denne model er en alternativ model til Boston og derfor har jeg 

også fravalgt denne.  

Ved brug af kundesegmentering kan man identificere kunder og markeder med forskellige behov og 

efterspørgselsmønstre. Ud fra denne segmentering kan derved forsøge at optimere virksomhedens 

indsatser i forhold til markedsføring, R&D, service, kommunikation etc. Alle 

vindenergiproducenter konkurrerer på nuværende tidspunkt på de præcis samme forhold, som er 

teknologisk udvikling, omkostninger og effektiv produktionstid og derfor vil jeg ikke mene at 

denne model kan skabe mere værdi end Porters Five Forces vil kunne gøre. Porters generiske 

strategier har jeg også valgt at fravælge grundet valget af konkurrencestrategi endnu ikke er 

relevant, da havvindenergi endnu ikke er en konkurrencedygtig ydelse.  

 

PESTEL – omverdensanalyse  

Formålet med PESTEL-analysen er at identificere de politiske, økonomiske, sociokulturelle, 

tekniske, miljø- og lovgivningsmæssige faktorer, der kan have indflydelse på Wind Powers 

fremtidige indtjeningsmuligheder. Dette er gældende for både muligheder og trusler. Ved 

anvendelse af PESTEL-analysen identificeres ikke-finansielle værdidrivere på samfundsniveau, 

hvilket er mest relevant i denne sammenhæng, idet dette giver mest værdi for analysen. Jeg vil 

mene at en analyse på det mere globale niveau, er af for bred karakter til at det ikke står mål med 

værdien i den samlede analyse.  

De faktorer, der nævnes i PESTEL-analysen, er de påvirkninger, der menes at kunne påvirke 

investorernes vurdering af Wind Power. Påvirkningerne kan være både direkte og indirekte, og de 

kan være tilstedeværende i nuet eller fremadrettet og derfor vurderes modellen at være forholdsvis 

dynamisk. 

 

Opbygning af regnskaber for Wind Power 

I dette afsnit vil jeg belyse hvilke forudsætninger og antagelser jeg har gjort mig i forbindelse med 

opstilling af Wind Powers regnskab. Dette afsnit skal sammen med bilag 1 belyse hvorledes jeg har 

formodet Wind Powers regnskab har set ud i de førnævnte regnskabsår.  

 

Regnskabsanalyse  

Jeg har i min regnskabsanalyse valgt at tage udgangspunkt i DuPont-modellen, da jeg mener at 

denne model gør mig i stand til at opretholde en vis systematik i analysen og dermed giver et 

overblik over de væsentligste årsager til den historiske udvikling. Med Dupont-modellen 
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dekomponeres værdidriverne og samtidig afdækkes årsagerne til udviklingen i de finansielle 

værdidrivere. 

Det er min forventning, at jeg ved brug af denne model kan redegøre for årsagerne til DONG Wind 

Powers historiske udvikling. Dog vil analysen af årsagerne til udviklingen bliver på et mere 

overordnet og forholdsvist teoretisk niveau på grund af de manglende detaljeret regnskabstal, der er 

til rådighed for det samlede forretningsområde DONG Wind Power.  

 

Wind Powers rentabilitet og analyse af vækst er mit primære fokus. Formålet med at analysere 

rentabiliteten er, for at få en forståelse for "hvor virksomheden er nu" og hvad der driver den 

nuværende rentabilitet. Mens analysen af vækst bruges til at budgettere den fremtidige vækst i 

Wind Power.  

 

Risiko analyse 

”En risiko består altid af en sandsynlighed for en hændelse og konsekvensen af, at den pågældende 

hændelse opstår. Det er ikke et mål i sig selv at undgå risici, men derimod at sikre, at risici 

håndteres eller blot accepteres”
8
. 

Hvilke risici, der er de alvorligste i forhold til DONG Wind Powers fremtid og gennemførslen af 

denne virksomheds projekter, er mit hovedfokus. Jeg vil undersøge hvorledes DONG håndterer 

specifikke risici relevante i forhold til denne analyse samt forsøge at finde mulige og acceptable 

løsninger og synliggøre konsekvenserne ved disse risici. Hovedbudskabet vil være at skabe overblik 

over potentielle risici samt synliggøre muligheder for at reducere de væsentlige risici. 

En virksomhed, som DONG Wind Power, er påvirket af en række forretningsmæssige risici, så som 

operationelle -, markedsmæssige -, kredit-, likviditets- og finansieringsmæssige risici. 

Manglende viden om potentielle risici og styring heraf, kan have en stor indvirkning på 

virksomhedens indtjening og derfor er denne del af opgaven meget væsentlig.  

Det er dog vigtigt at huske på, at en virksomhed er nødt til at påtage sig visse risici for at kunne 

opnå succes og dette vil jeg også tage højde for i min analyse og budget.  

 

SWOT-analyse  

Flere af ovenstående modeller er forholdsvis statiske modeller, hvorfor de er mindre anvendelige i en 

fremtidsanalyse. Konklusionerne fra modellerne vil blive anvendt i udarbejdelsen af SWOT-analysen, som 

derved skaber et samlet overblik over de vigtigste konklusioner fra de strategiske analyser, 

regnskabsanalysen og risikoanalysen.  

                                                           
8
 Afsnit 1 - http://www.risikoanalyser.dk/risikovurdering.php 
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De vigtigste finansielle og ikke-finansielle værdidrivere vil anskueliggøre DONG Wind Powers 

mest betydningsfulde styrker og svagheder og vil inspirere til de mest relevante muligheder og 

trusler for DONG Wind Power.  

 

Budgettering  

Analysen af den historiske udvikling danner afsæt for budgetteringsfasen. Med baggrund i den 

udarbejdede strategiske analyse og regnskabsanalyse, vurderes de kommende års vækstmuligheder. 

Jeg vil budgettere på nøgletal (finansielle værdidrivere), i stedet for at budgettere de enkelte poster i 

regnskabet. Værdidriverne skal udtrykke forventningerne til Wind Powers evne til at skabe værdi i 

fremtiden inden for forskellige områder i virksomhedens økonomi.    

De enkelte værdidrivere analyseres og fastlægges og der vil blive udarbejdet et budget for de 

kommende 10 regnskabsår. En budgetperiode på 5 år er normalt, set i forhold til 

samfundsøkonomien og de konkurrencemæssige samt teknologiske udviklinger, der kan være svære 

at spå om, i længere tid end 5 år frem i tiden. Dog giver et branche forecast materiale frem til 2030 

fra EWEA
9
, et forholdsvist stærkt grundlag for at spå om branchens totale vækst. Derudover giver 

mit budgetmateriale et negativt cashflow de første 6 år af budgettet, hvilket er realistisk set i forhold 

til de store investeringer, der fortsat skal indfries for at nå de mål, EU har sat. For at jeg kan skabe 

en positiv terminalværdi for Wind Power har jeg derfor valgt en 10 årig budgetperiode.  

 

I den sidste fase af min opgave kommer selve værdiansættelsen af Wind Power. Her konverteres 

estimaterne af de fremtidige overskud til et estimat af virksomhedsværdien.  

 

Værdiansættelse 

Ved valg af værdiansættelsesmetode, kan man på det overordnede niveau skelne mellem relative og 

absolutte værdiansættelsesmetoder. De relative modeller er kendetegnet ved ikke at involvere 

budgettering og kun gøre begrænset brug af information. Mens de absolutte 

værdiansættelsesmodeller kræver budgettering på baggrund af så mange tilgængelige informationer, 

som muligt.  

På det overordnede niveau kan jeg allerede frasorterer de relative modeller, idet disse oftest tager 

udgangspunkt i aktieprisen og denne er ikke tilgængelig for DONG.  

De absolutte værdiansættelsesmodeller danner et punktestimat af virksomhedens værdi, der kan 

sammenlignes med markedsværdien. Modellerne i denne kategori kategoriseres efter, om de 

                                                           
9
 EWEA er brancheorganisation for vindenergi. 
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anvendes til værdiansættelse af egenkapitalen (direkte modeller) eller virksomheden (indirekte 

modeller).  

I den indirekte metode antages det, at virksomheden alene skaber værdi på baggrund af 

omsætningen og hermed menes virksomhedens kerneforretning. Kapitalstrukturen antages at være 

uden betydning for værdiskabelsen. 

Med henblik på at værdiansætte DONG Wind Power vil mit udgangspunkt være 

virksomhedsværdien, idet der således fås et billede af Wind Powers drift uden at tage højde for, 

hvordan selskabet er finansieret. Dette mener jeg giver et mere retvisende billede af Wind Powers 

værdi, idet jeg værdiansætter virksomhedens evne til at skabe vækst på dets kerneområde og dette 

vil jeg også mene bør være i eventuelle investorers interesse. 

 

Der findes to forskellige metoder indenfor de indirekte metoder til værdiansættelse; nemlig Cash 

Flow-modellen (herefter benævnt FCFF) og Residualindkomstmodellen (herefter benævnt RIDO).  

RIDO modellen er baseret på årsregnskabets målinger og derfor vælger jeg at se bort fra denne 

model. Jeg opstiller på baggrund af DONGs årsrapporter og andre relevante oplysninger, 

resultatopgørelser og balancer for Wind Power og derfor vil jeg ikke anvende RIDO. Min 

værdiansættelse vil blive for teoretisk, da RIDO modellen ikke vil være baseret på 100 % virkelige 

tal.    

I FCFF modellen tages der ikke udgangspunkt i bogførte værdier i balancen, som i RIDO modellen. 

Kvalitetskravene til årsrapporten drejer sig især om mængden af relevante oplysninger, som gøres 

offentligt tilgængelig, frem for hvordan de præsenteres. For at kunne foretage en så nøjagtig 

værdiansættelse af Wind Power, er det derfor mere vigtigt med oplysninger om virksomhedens 

forretning fremfor specifikke balancetal. Derfor mener jeg at FCFF modellen er bedst egnet i min 

opgave, da det er vigtigere for mig at fokusere på relevante oplysninger om Wind Power og 

branchens udvikling, fremfor specifikke bogførte værdier i balancen.  

 

Der vil blive fastlagt en WACC for Wind Powers værdiansættelse, som har betydning i forhold til 

beregningen af værdien for virksomheden i FCFF modellen.  

De fremtidige konjunkturer og teknologiske ændringer kan have stor betydning for Wind Powers 

omsætning og øvrige value-drivers. Fremtiden vil altid være behæftet med usikkerhed. Derfor 

opstilles en række scenarier for den fremtidige udvikling, for at fastlægge, hvor følsom Wind Power 

er overfor ændringer i de fastlagte forventninger. 
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Perspektivering 

Jeg vil slutte værdiansættelsen af med en konklusion og en perspektivering, for kristik at vurdere 

mit materialegrundlag og værdien jeg kommer frem til. Dette skal ses i forhold til hvorfor DONG 

satser på Wind Power og min egen vurdering af hvorfor der bliver og skal investeres indenfor 

vindenergi. 

  

5. Kildekritik 

Denne opgave er skrevet ud fra offentligt tilgængelige informationer og materialer, herunder blandt 

andet faglitteratur, årsrapporter samt selskabets hjemmeside, artikler fra dagspressen, materiale fra 

EWEA m.fl.  

 

Alle kilder kræver en kritisk stillingstagen i større eller mindre grad – årsrapporter antages for at 

være objektive, da disse skal være retvisende
10

. Informationer fra selskabets hjemmeside er tillige 

anvendt i opgaven, men her har jeg primært anvendt "faktuelle data". Dog må det formodes, at 

virksomheder generelt forsøger at tegne det bedste billede af selskabet, på dets hjemmeside. 

 

Udsagn fra DONG Energy's årsrapporter er anvendt i analyserne. Disse udsagn vurderes til at være 

objektive, da de er udgivet i den officielle årsrapport.  

 

Dagspressen er normalt ikke en særlig objektiv kilde, da den ofte er påvirket af journalisternes egne 

meninger, den politiske agenda fra avisens side eller formålet med artiklerne. Det er derfor tilstræbt 

at benytte kilder, såsom børsen.dk, business.dk og politikken.dk, der alle betragtes, som værende 

store nyhedsbureauer, hvis oplysninger jeg antager for at være mere informationspræget fremfor 

sensationspræget. 

  

Ved anvendelse af materiale fra EWEA, har jeg desuden også forsøgt at holde mig for øje, at 

"forfatteren" kan have en skjult dagsorden, i forhold til at fremme vindindustrien. 

 

Faglitteraturen, der er anvendt i forbindelse med udarbejdelse af regnskabsanalyse, budgettering og 

værdiansættelse, har ligesom det gjorde sig gældende ved den strategiske analyse, været litteratur, 

der repræsenterer almen kendte teorier indenfor områderne. Dette betyder, at jeg på forhånd har haft 

kendskab til disse teoriers anvendelsesmuligheder.  

                                                           
10

 Jævnfør revisionspåtegningerne 
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6. En kort introduktion til DONG Energy A/S 

I 2006 blev virksomheden DONG Energy skabt, som et resultat af en sammenlægning af seks 

danske energiselskaber: DONG, Elsam, Energi E2, Nesa, Københavns Energi og Frederiksberg 

Forsyning. Fusionen skabte en virksomhed med aktiviteter i hele værdikæden. DONG Energy har 

erfaring, ressourcer og aktiviteter indenfor efterforskning og produktion af olie og naturgas, el 

produktion på kraftværker og anlæg for vedvarende energi, distribution af naturgas og el, samt salg 

og energirådgivning.  

Siden 1970’erne har DONG Energy omstillet produktion fra olie til flerstrenget energiforsyning. 

Dette betyder at virksomheden blandt andet kan anvende brugen af affald og halm, som 

energiressourcer og DONG Energy har opbygget en international førende kompetence indenfor 

vindenergi. DONG har mere end 20 års erfaring inden for udvikling af havmølleparker og 

virksomheden har opført flere havmølleparker end nogen anden virksomhed i verden.  

 

DONG Energy er ejet 
11

76,49 % af den danske stat, 10,88 % af energiselskabet SEAS-NVE 

Holding, 6,95 % af Syd Energi Net og 5,68 % af øvrige minoritetsinteresser.  

 

DONG ENERGYS MARKEDSANDELE 2011
12

 

Offshore vind i drift El salg Gassalg Gasdistribution 

Danmark 45 % Danmark 20 % Danmark 29 % Danmark 29 % 

Storbritannien 21 % Holland. 1 % Sverige 22 %  

 Holland 1 %  

  

El produktion El distribution Varmeproduktion 

Danmark 54 % Danmark 28 % Danmark 35 % 

 

 

6.1 DONGs strategi 

DONG har en vision om at levere ren og stabil energi. Virksomheden står overfor udfordringen om 

både at skaffe mere energi, samt at nedbringe udledningen af CO2.  

Koncernen skal omstilles gennem organisk vækst ved hjælp af investeringer i grøn energi fra 

havmølleparker og omstilling af kraftværker til biomasse.  

                                                           
11

 DONG Energy Årsrapport 2011 side 2 – ejeroversigt.  
12

 DONG Energy Årsrapport 2011 side 2. 
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13
 

"Investeringerne vil øge DONG Energy’s produktion af energi, og foretages primært i de to 

forretningsområder, hvor DONG Energy har de største konkurrencemæssige fordele og stærke 

kompetencer: Dels projektering, konstruktion, opførelse og drift af havmølleparker dels 

efterforskning efter og produktion af olie og gas"
14

. Produktionen af olie og gas skal øges for at 

bidrage til opretholdelse af forsyningssikkerhed og koncernens indtjening.   

 

DONG vil opretholde positionen, som markedsledende energiproducent i Danmark, mens 

afhængigheden af det danske marked reduceres via øget tilstedeværelse på det nordvesteuropæiske 

marked
15

.  

 

"Investeringerne i Wind Power er karakteriseret ved at give en relativ stabil indtægt bl.a. som følge 

af reguleringen og de økonomiske støtteregimer, der er etableret til understøttelse af opbygningen af 

industrien"
16

. Derudover indgår Wind Power partnerskaber med henblik på at sprede risici og sikre 

medfinansiering af havmølleprojekterne. 

Biomasse skal supplere vindkraften med at sikre ren og stabil energi, da produktionen af energi fra 

vindmøller er mere uforudsigelig og svingende jo større andel vind får i den samlede produktion.  

 

 

6.2 Wind Power 

Havmølleindustrien står over for udfordringen med at gøre vindenergi konkurrencedygtig i forhold 

til andre energiressourcer. Wind Power har en strategi om fortsat at være førende inden for 

havmølleindustrien. For at fastholde den førende position på det globale marked fokuserer Wind 

Power på at udvikle en balanceret projektportefølje på tværs af lande og markeder og på at have 

interne kompetencer til alle dele af projektværdikæden. Da DONG Wind Power har eksisteret i 

branchen i en lang årerække, har virksomheden opnået en unik viden og kompetencer, som 
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 DONG Årsrapport 2011. Side 9. 
14

 DONG Årsrapport 2011.  Side 9, afsnit 4, linje 1. 
15

 DONG Årsrapport 2011. Side 10, afsnit 3, linje 2. 
16

 DONG Årsrapport 2011. Side 14, afsnit 4, linje 2. 
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anvendes i alle faser – fra den tidlige udviklingsfase, over konstruktionsfasen til drift og 

vedligeholdelse af vindmølleparkerne. Virksomheden har blandt andet købt A2SEA for at få nogle 

unikke kompetencer inhouse, inden for installation af vindmøller og fundamenter på havet. 

Derudover er Wind Power blevet medejer af fire installationsfartøjer. 

 

Hovedformålet med DONGs innovationsaktiviteter på vindkraftområdet er at reducere 

omkostningerne, så det bliver billigere at producere vindenergi. Større vindmøller, optimering af 

drifts- og vedligeholdelseskoncepter og nedbringelse af omkostningerne til fundament- og 

kabelinstallationer er nogle af de områder, som DONG Wind Power og deres samarbejdspartnere 

søger at forbedre. 

 

DONGs målsætning om at 85 % af virksomhedens energiforsyning skal produceres af vedvarende 

energi inden 2040
17

, skal sikres igennem tilstrækkelig finansiering ved at fokusere på partnerskaber. 

Wind Powers partnerskabsmodel, som har tiltrukket store danske og internationale, institutionelle 

og private investorer til virksomhedens havmølleprojekter, sørger for langsigtede investeringer i 

havmølleparker, hvor DONG og deres partnere deler både driftsomkostninger og indtjening.  

Det er en særlig risikofordelingsmodel, som giver investorerne mulighed for at påtage sig de risici, 

de ønsker og de får samtidig langsigtede og "grønne" pengestrømme, mens DONG primært har den 

største andel i projektet. 

 

Wind Power har miljøstandarder, hvor der arbejdes på at forbedre alle aspekter inden for 

konstruktionen af vindmølleparker, for derigennem at sikre en mere bæredygtig fremtid.  

Miljøet overvåges i løbet af konstruktionen og ved selve driften af vindmølleparken og disse data 

anvendes til at teste prognoserne for miljøpåvirkningen og de risikoreducerende foranstaltningers 

succes. Der arbejdes derfor intenst på at beskytte miljøet og minimere miljøpåvirkninger og det er 

en vigtig del af planlægningen og de øvrige faser af vindmølleprojekterne. 

 

Wind Power ønsker at være lydhøre over for virksomhedens omgivelser og sikre en god dialog med 

myndigheder og interessenter, da virksomheden skal overholde den gældende lovgivning. Samtidig 

skaber virksomheden arbejdspladser og vækst i de områder hvor vindmølleparkerne konstrueres og 

drives. 
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DONG Wind Power er involveret i nationale og internationale offshore innovationsprogrammer, 

som alle skal medvirke til at reducere udgifterne til vindteknologi og forbedre rentabiliteten af 

offshore vindkraft. Programmerne nævnes nedenfor. 

 

Wind Powers eget "High Five" program arbejder med at effektivisere vindmølleparker og udvikle 

nye koncepter for fundamenter, som vil gøre det muligt at installere fundamenterne hurtigere og på 

dybere vand og løsningerne vil kunne mindske eltabet i kabler og transmissionsudstyr, og reducere 

omkostninger til transformerstationer. De fleste aktiviteter i High Five-programmet foregår i tæt 

samarbejde med virksomhedens leverandører.  

 

MEGAVIND fungerer, som sparringspartner, for vindbranchen med det formål at styrke det danske 

innovations- og forskningsmiljø på vindområdet. 

Partnerne i Megavind er, udover DONG, blandt andet Aalborg Universitet, DTU Mekanik, Siemens 

Wind Power, Vestas Wind Systems, Energistyrelsen og Energinet.dk.  

 

TP Wind, som er en europæisk videns- og rådgivningsplatform om vindkraft, blev lanceret i 2006 i 

erkendelse af, at vindenergi er en af verdens hurtigst voksende vedvarende energiteknologier. De 

forsknings- og udviklingsstrategier, som TP Wind genererer, skal medvirke til at sikre rammerne 

for, at vindkraft kan udgøre op til 33 % af EU’s elproduktion i 2030
18

. Det er derfor vigtigt at 

vindsektoren og de politiske beslutningstagere sikrer at gennemføre langsigtede og strategiske 

tiltag, inden for forskning og teknologiudvikling på vindområdet. 

Platformen, som bl.a. består af virksomheder, nationale og EU-myndigheder, forskningsinstitutioner 

og elsektoren, sætter dagsorden og rådgiver EU Kommissionen om vindenergi. 

 

Endelig er DONG Wind Power partner i det engelske program Carbon Trust OWA, som er 

delfinansieret af den engelske stat. Forsknings- og udviklingspartnerskabet Carbon Trust har, som 

hovedformål, at fremskynde en udvikling med mere vedvarende, CO2-fri energi i UK
19

 og prisen 

skal reduceres på vindenergi med 10 % i perioden 2010-2020
20

. 

DONG medfinansierer programmet sammen med energiselskaberne E.ON, RWE Innogy, 

Mainstream Renewable Power, ScottishPower Renewables, SSE Renewables, Southern Energy, 

Statkraft og Statoil. 
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 Afsnit 1 - http://www.dongenergy.com/da/innovation/optimising/pages/tp_wind.aspx 
19

 Afsnit 6 - http://www.dongenergy.com/da/innovation/optimising/pages/carbon_trust_owa.aspx 
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 Afsnit 5 - https://www.dongenergy.com/da/innovation/optimising/pages/default.aspx 
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Produktbeskrivelse 

Wind Power designer og udvikler vindmølleparker på land og på havet. Virksomhedens strategi 

gældende fra februar 2013 er dog med udelukkende fokus på havvindenergi og det er derfor 

intensionen at frasælge virksomhedens nuværende onshore aktivitet
21

.  

I kraft af virksomhedens partnerskaber, har Wind Power gjort det til en bi-forretning at sælge andele 

af produktionsanlægget med vindmøller videre til deres partnere.  

Wind Powers primære produkt er dog salg af havvindenergi til energivirksomheder, som 

distribuerer strømmen videre til slutforbrugeren.  

22
 

Ovenstående figur skal symbolisere den overordnede værdikæde for Wind Power, hvis indtjening 

primært kommer fra salget af vindenergi.  

Havvindenergi er ikke en konkurrencedygtig ydelse på nuværende tidspunkt, men på grund af det 

store potentiale indenfor teknologisk udvikling forventes det at havvindenergi på sigt bliver 

konkurrencedygtig på lige fod med andre energiformer. Derfor kan man betegne produktet 

havvindenergi for at være i vækstfasen set på PLC-kurven, da udviklingen og markedet fortsat 

vokser betydeligt.  

 

Prisfastsættelsen af vindstrøm sker med hjælp fra støtte fra de pågældende lande, hvor strømmen 

sælges. Metoden hvorved vindenergi prisfastsættes er forskellig fra land til land. Det kan også blive 

pålagt energiselskaberne at skulle købe strøm fra vindenergiproducenter for derigennem at støtte 

udviklingen af vindenergi. I sidste ende bliver det forbrugeren af strøm, der betaler prisen, for den 

støtte, der bliver tildelt vindenergiproducenter. 

De direkte kunder til vindenergiproducenter, er energivirksomhederne, som varetager distributionen 

af strømmen. Men da vindenergi ikke sælges, som en ydelse, på lige fod med de andre 

energiformer, grundet statsstøtten, anser jeg regeringerne i Tyskland, Storbritannien og Danmark
23

 

for at være de indirekte kunder for Wind Power. Hvorledes disse tre lande vælger at føre 

energipolitik har afgørende betydning for om vindenergi kan sælges til slutbrugeren. Hvis 

vindenergi ikke bliver støttet, så er det ikke lønsomt for distributionskanaler at købe denne energi til 

videresalg. Ved omtale af kunderne til vindenergi, så tænker jeg derfor på regeringerne i førnævnte 

lande. Deres beslutninger har betydning for om vindenergi kan sælges på markedet.      
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 Artikel: DONG sælger landmøller for havmøller.  
22

 Egen tilvirkning – meget overordnet værdikæde for Wind Power. 
23

 Disse lande er mit fokusområde jf. afgrænsning. 
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7. Strategisk analyse 

7.1 Intern strategianalyse 

Mit hovedfokus i denne delanalyse vil være hvilke succesfaktorer der findes indenfor 

havvindindustrien, hvorledes strategien og de forskellige større udbydere af havvindenergi adskiller 

sig fra hinanden og hvilke ressourcer og kompetencer Wind Power råder over af, som indebærer 

konkurrencemæssige fordele. Og hvor værdiskabende disse er i forhold til konkurrenternes.  

 

7.1.1 Ressourcer og kompetencer 

Jeg vil starte med at kigge på hvad jeg mener, er de mest kritiske succesfaktorer for branchen 

vindenergi. Forhold, jeg vil belyse, og som har afgørende betydning på branchen, er 

konstruktionsfasen, drift- og vedligeholdsfasen, udbyttet af vindkapacitet, beskyttelse af miljø og 

dyreliv, tiltrækning af tilstrækkelig likviditet og støtte til nye projekter samt styring af leverandører 

og supply chain. Disse forhold vil jeg komme ind på i dette afsnit.  

 

Branchens kritiske succesfaktorer 

Jo hurtigere vindmølleparken bliver færdig, jo hurtigere får producenten og kunden formindsket 

CO2 udslippet samt indledt indtjeningsfasen.  

En omkostningseffektiv konstruktionsfase samt drift og vedligehold giver næsten sig selv, idet dette 

medfører besparelse på omkostninger og dermed en bedre indtjening.  

Desto bedre placering, optimalt design af det samlede produktionsanlæg og teknologisk up-to-speed 

havvindmølleparken er, desto større udbytte opnås der, i forhold til vindkapacitet. Jo billigere og 

smartere man kan udvinde en så stor mængde vindenergi på, desto større bliver omsætningen. 

Derudover er det også vigtigt at nedetid på anlægget kan holdes på et absolut minimum og at den 

samlede levetid er så optimal, som overhovedet muligt, hvilket betyder uden alt for dyre 

reparationer til følge.  

Beskyttelse af miljø og bevarelse af dyreliv i det område, hvor havmølleparken opstilles, anser jeg 

også for at være væsentlige faktorer for kunderne.  

En anden væsentlig faktor i forhold til havmølleindustrien er at have tilstrækkelig likviditet til at 

kunne udvide virksomhedens markedsandele. Det er utroligt omkostningsfuldt at bygge disse 

havmølleparker og dette kræver derfor tiltro og støtte hos virksomhedens interessegrupper for at 

kunne blive gennemført.  

Til sidst, men ikke mindst, så er hele styringen af projektfasen og hermed alle de konstruktionsdele, 

der er nødvendige, for at kunne opstille produktionsparken, vigtige i forhold til tidsmæssig levering, 
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den korrekte kvalitet samt gode samarbejdsforhold til alle parter, således at udførslen foregår så 

gnidningsfri, som muligt.  

 

Ressourcer og kompetencer i branchen 

Alle virksomheder indenfor produktion af havmølleparker skal have en række ressourcer og 

kompetencer til rådighed for at kunne begå sig indenfor dette område.  De skal alle have fysiske 

ressourcer, såsom maskiner, produktionsanlæg og adgang til områder, hvor man kan klargøre dele 

af vindmølleparken, inden den skal transporteres ud til sitet på havet. Forskelle på virksomhederne 

indenfor produktion af vindmølleparkerne, kan blandt andet karakteriseres ved lokalisering; hvor 

meget transporttid er virksomheden nødsaget til bruge på den samlede produktion. Alle ovenstående 

forhold har betydning i forhold til den samlede økonomi på produktionsanlægget.   

Alderen på det samlede produktionsanlæg (vindmølleparken) har betydning i forhold til den 

maksimale kapacitet og økonomien, set i forhold til antal af reparationer og nedetid. Hvor dygtig 

virksomheden er til udnytte værdien af aktiverne har også stor betydning for den samlede økonomi. 

Den tekniske sofistikation har betydning i forhold til fleksibilitet og udbytte af vindkapacitet. Alle 

ovenstående forhold har indflydelse på behovet for kapacitetsudvidelse og dermed 

omkostningsniveauet.  

 

Når havvindmølleindustrien er præget af at være i vækstfasen, så skal alle virksomheder indenfor 

denne industri også have visse immaterielle ressourcer til rådighed. Såsom innovative ressourcer 

vedrørende forskning og udvikling, knowhow og omdømme. Omdømme er en vigtig ressource, idet 

den kan få afgørende betydning i forhold til kunder, leverandører, banker mv.  

Til sidst, men ikke mindst, skal virksomhederne også have adgang til menneskelige ressourcer, idet 

produktionsanlægget hverken kan bygge sig selv eller klare sig fuldstændig uden menneskelig 

indflydelse i forhold til den daglige drift. Desuden kræves der også viden og gode ideer til at 

videreudvikle teknologien og industrien. De kompetencer, som medarbejderne besidder, kan være 

altafgørende for virksomhedens konkurrencemæssige situation.  

 

Derudover indgår hovedparten af aktørerne indenfor vindindustrien i strategiske netværk, som også 

har betydning i forhold til virksomhedernes selvstændige konkurrencefordele. Disse netværk, som 

er nævnt under beskrivelsen, har til formål at skabe vækst og løse problemstillinger i fællesskab. 

Dog betyder dette ikke, at de enkelte parter ikke har deres egen viden og beholder visse vigtige 

informationer for dem selv, men når sådanne netværk dannes, er det netop for at fremme industrien, 

hvilket kan gøre det sværere at opnå overlegen markedsdominans.  
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En virksomhed i denne branche besidder ressourcer indenfor en bred vifte af varierende karakter. 

De fleste virksomheder er i stand til at etablere de nødvendige ressourcer – ledelsens udfordring 

ligger dog i at sammensætte et miks af ressourcer, der er bedre end konkurrentens! 

 

Egenskaber for Wind Powers konkurrenter 

Som nævnt tidligere er Wind Power den største udbyder indenfor havvindenergi i Europa. Der 

findes dog tre store selskaber beliggende tæt på Wind Power’s markedsandele, nemlig Vattenfall, 

RWE og EON. Alle tre selskaber er store energiproducenter, som alle har vækstplaner, på linje med 

Wind Powers og kan udgøre en væsentlig konkurrencemæssig risiko for Wind Power.  

 

Vattenfall er et svensk selskab, som ser betydelige vækstmuligheder inden for vindkraft og 

fortsætter med at udvide offshore vindkraft i Nordsølandene
24

. 

Virksomhedens strategiske kurs er blandt andet at opnå bæredygtige økonomiske resultater ved at 

stræbe efter topkvalitet i alt, hvad den gør
25

. Vattenfall udvikler og er operatør inden for vindenergi 

og driver vindmøller i både Sverige, Danmark, Tyskland, Holland og Storbritannien
26

.  

Denne virksomhed kan blive en stor udfordring for Wind Power fremadrettet, da Vattenfall har 

fokus på de samme markedsmæssige områder, som Wind Power. Derudover har denne virksomhed 

stort fokus på topkvalitet og hvis Vattenfall kan skabe dette uden at blive dyrere end Wind Power, 

kan det udgøre en væsentlig risiko.  

 

RWE er et tysk selskab, som samtidig er et af Europas fem største elektricitet- og gasselskaber
27

. 

RWE er forholdsvis stor på det tyske, hollandske, engelske samt central – og sydeuropæiske 

marked. Virksomheden har fået øjnene op for vedvarende energi og har derfor valgt at investere 

over en billion euro hvert år indenfor dette område, med fokus på både onshore og offshore 

vindenergi
28

.  

Dette tyske selskab virker ikke umiddelbart på mig, som om, at det er lige så dedikeret, som Wind 

Power er, i forhold til det konkrete fokus på vindenergien. Den største forskel her, kunne være de 

likviditetsmæssige forskelle, da det godt kan tænkes at RWE har rådighed og lettere ved at få 

adgang til likviditet til nye projekter, set i forhold til virksomhedens størrelse.  
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 Kilde: http://www.vattenfall.dk/da/vattenfalls-energimix.htm 
25

 Kilde: http://www.vattenfall.dk/da/vattenfalls-vision-og-strategiske-kurs.htm 
26

 Kilde: http://www.vattenfall.dk/da/vindkraft.htm 
27

 Kilde: http://www.rwe.com/web/cms/en/10122/rwe/about-rwe/ 
28

 Kilde: http://www.rwe.com/web/cms/en/1452316/rwe/about-rwe/business-areas/power-generation/renewable-
energy/ - afsnit 3 
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EON, som er et stort tysk energiselskab, har derimod større fokus på at udbyde ren og bedre energi. 

Denne virksomheds fokus går på sikre energiressourcer og klimabeskyttelse, selv i perioder med 

hård økonomisk modgang
29

.  EON har både markedsandele i og udenfor Europa med stort fokus på 

offshore vind og samarbejder faktisk med Wind Power på London Array havmøllepark
30

. Denne 

virksomhed har også stort fokus på vækst indenfor havvindenergi branchen
31

.  

EON kan i stil med Vattenfall også blive en væsentlig konkurrent til Wind Power. Dette selskab er 

markedsmæssigt så udbredt og har stort fokus på vedvarende energi, at man sagtens kunne forestille 

sig at de kan udkonkurrere Wind Power på forskning og udvikling, således at virksomheden får et 

teknologisk forspring til Wind Power. Da EON også har markedsandele udenfor Europa kan det 

også blive til en udfordring for Wind Power på sigt, da det på sigt kan blive nødvendigt at fokusere 

på markeder uden for EU og her vil EON muligvis have et forspring, idet de har et bedre 

markedskendskab end Wind Power.  

 

Hvad har så afgørende betydning for hvorfor kunderne netop vælger Wind Power, som udbyder, 

frem for de andre muligheder? Hvilke kernekompetencer har Wind Power? 

32
 

 

Indenfor ressourcekategorien, finansielle ressourcer, har Wind Power formået at skaffe sig likviditet 

og støtte via dens partnerskabsmodel.  

"DONG Energy's partnerskabsmodel er nomineret for at lykkes med at tiltrække danske og 

internationale pensionskasser samt private og industrielle virksomheder til at skyde kapital ind i 

energisektoren og i DONG Energy's havmølleparker
33

". 

Wind Power har altså skabt sig en konkurrencemæssig fordel ved at skabe partnerskaber med 

mange forskellige interessenter for derigennem at skaffe sig kapital og støtte til virksomhedens 

havmølleprojekter.  
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 Kilde: http://www.eon.com/en/about-us/strategy/strategic-priorities.html 
30

 Kilde: http://www.eon.com/en/business-areas/power-generation/wind.html 
31

 Kilde: http://www.eon.com/en/business-areas/power-generation/wind.html 
32

 BOG: International markedsføring, figur 2.4 
33

 Afsnit 7 linje 1. Artikel: DONG Energy projekter blandt verdens 100 mest bæredygtige 

http://www.eon.com/en/about-us/strategy/strategic-priorities.html
http://www.eon.com/en/business-areas/power-generation/wind.html
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"DONG Energy’s partnerskabsmodel er unik og helt afgørende for, at vindindustrien får tilført den 

kapital, der er nødvendig for at indfri de politiske mål. Vores erfaringer og ekspertise i at udvikle, 

bygge og drive havmølleparker, vores ambitiøse strategi kombineret med vores partnerskabsmodel 

har vist sig at være meget attraktiv for finansielle investorer, siger Morten Buchgreitz"
34

. 

Denne ressource, som Wind Power har til rådighed er utrolig værdifuld for virksomheden og skaber 

gode muligheder for virksomheden fremadrettet.  

 

En anden konkurrencemæssig fordel Wind Power har, er virksomhedens planlægning- og 

produktionskapabilitet.  

"Havmølleparken Walney, der er verdens største, er nomineret for at være med til at fremme 

industrialiseringen ved blandt andet at blive opført på blot 5 måneder og 13 dage, hvilket er tæt ved 

en halvering i forhold til andre lignende projekter"
35

. 

Wind Power har altså formået at bygge en havmøllepark så effektivt, at det giver væsentlige 

forspring sammenlignet med branchens andre udbydere.  
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 Afsnit 9 linje 1. Artikel: DONG Energy projekter blandt verdens 100 mest bæredygtige 
35

 Afsnit 4 linje 1. Artikel: DONG Energy projekter blandt verdens 100 mest bæredygtige 

VRIO analyse af LIKVIDITET OG STØTTE VIA PARTNERSKABSMODEL 

Value Ressourcen er utrolig værdifuld for Wind Power, da det sagtens kunne tænkes at 

virksomheden ikke ville have haft så store markedsandele, som den har i dag, uden 

dannelse af disse partnerskaber. Den har skabt "oplevet markedsværdi" hos kunden, 

ved at Winds Powers ekspertise og erfaringer er blevet udnyttet og realiseret ved at 

virksomheden har "fået lov" til at opstille alle de havmølleparker, som den har gjort.   

Rareness Ressourcen er unik og er nomineret til at være blandt verdens 100 mest bæredygtige 

projekter. Men om ressourcen ligefrem er sjælden, vil jeg ikke kunne fastslå 

hundrede procent. Andre konkurrenter, kan sagtens danne lignende ressourcer, men 

dog kræves det at man kan få interessenter og nye investorer til at støtte sin strategi 

og have tiltro til virksomhedens omdømme.  

Imitiablility Som nævnt ovenfor er ressourcen ikke umiddelbar svær at efterligne. Dog kræves 

det fortsat at man har et omdømme og en tiltro hos sine interessenter, for at kunne få 

denne type opbakning.  

Organization Ressourcen er nødvendig for Wind Power og er derfor udnyttet. Men jeg vil sagtens 

kunne mene at ressourcen kan udnyttes endnu mere i virksomheden, set i forhold til 

fremtidige projekter samt at udvide mængden af partnere generelt.  
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"Walney Havmøllepark har sat en ny standard i offshore-industrien for, hvor hurtigt det kan lade sig 

gøre at installere projekter i den størrelsesorden. Det er symbolet på, hvordan god planlægning og 

effektiv eksekvering kan flytte hegnspæle i industrien og skubbe industrialiseringen, siger Morten 

Buchgreitz, konstitueret Deputy CEO i DONG Energy Wind Power"
36

. 

Wind Power har formået at forbedre dens egen og industriens installationsproces og dette er både 

afgørende for virksomhedens markedsandele, men er også utrolig vigtig i forhold til fremtidens 

udvikling. 

 

VRIO analyse af PLANLÆGNING- OG PRODUKTIONSKAPABILITETER 

Value Denne produktionskapabilitet skaber i den grad en "oplevet markedsværdi" hos 

kunderne, idet den medfører en forbedring i forhold til industrialiseringen indenfor 

havvind. Samtidig er ressourcen utrolig værdifuld for Wind Power, idet det 

forbedrer indtjeningen og skaber bedre muligheder fremadrettet.  

Rareness Produktionskapabiliten er sjælden på nuværende tidspunkt, idet Wind Power er først 

ude og kunne bevise deres evner i branchen.   

Imitiablility Kapabiliteten er ikke umulig at efterligne. Men når man ser på branchen og dens 

teknologiske udfordringer og de mange forskellige dele projektfasen består af, så 

kan det blive svært, men ikke umuligt at anskaffe sig kapabiliteten.  

Organization Jeg vil mene at hvert projekt i forhold til opstilling af vindmølleparker på havet er 

forskelligt, idet vand, havbund og vind, arter sig forskelligt alt afhængig af, hvor 

man vælger at placere sig. Så tidsmæssigt kan man godt argumentere for at det kan 

blive en udfordring for Wind Power at gentage successen. Dog er selve 

planlægningen og det research, man har mulighed for at foretage, før selve projektet 

starter op, essentiel og her kan Wind Power i den grad drage nytte af deres 

erfaringer. Så kapabiliteten er udnyttet og kan udvikles yderligere i virksomheden. 

 

Wind Powers planlægning og produktionskapabilitet giver fordele i forhold til indtjening og kan 

fortsat neutralisere trusler i omgivelserne, så længe de vedligeholdes og udvikles. 

 

"En udvikling, som kan vise sig vigtig for de danske offshore aktører for fremtiden, er strategiske 

partnerskaber. Det vil åbne mulighed for optimerede løsninger på tværs af virksomheder og en 
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 Afsnit 6 linje 1. Artikel: DONG Energy projekter blandt verdens 100 mest bæredygtige 
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anderledes tilgang til innovative projekter, hvor der fokuseres på tværs af hele offshore 

installationen i stedet for enkelte systemer og komponenter"
37

. 

Her har Wind Power igen skabt sig en fordel sammenlignet med deres konkurrenter. Virksomheden 

samarbejder med flere forskellige virksomheder i forhold til at optimere processen omkring 

havvindindustrien.  

"Steen Broust Nielsen udpeger det strategiske samarbejde mellem DONG Energy, Siemens Wind 

Power og A2SEA, som værende et godt eksempel på, hvordan man kan udnytte synergi mellem 

virksomheder og bringe risiko ned samtidig med at gøre løsningerne billigere"
38

. 

Wind Power og Siemens har sammen opkøbt A2SEA og dette har skabt synergi imellem alle tre 

virksomheder, idet de på denne måde kan forbedre arbejdet omkring produktionsfasen af 

havmølleparker både set i forhold til effektivitet og omkostningsoptimering.  

Ejerandelen i A2SEA giver Wind Power en særlig kompetence indenfor fundamenter og installation 

på offshoremarkedet, som igen kan give væsentlige fordele sammenlignet med andre konkurrenter i 

branchen. 

"DONG Energy og Bladt Industries har underskrevet en rammeaftale om et langsigtet samarbejde 

om fremstilling af fundamenter til DONG Energy’s fremtidige havmølleparker i Nordeuropa"
39

. 

Wind Power formår at skabe samarbejder på kryds og tværs af aktivitets- og værdikæden og dette 

styrker igen virksomhedens markedsandele i Europa. 

"Samarbejdet er det første af sin art inden for havmølleindustrien og understreger DONG Energy’s 

unikke position, som markedsleder. DONG Energy har således bygget flere havmølleparker end alle 

andre"
40

. 

En kombination af menneskelige og organisatoriske ressourcer skaber derfor en kapabilitet for 

Wind Power i forhold til videndeling, netværk, forbedret processer, kultur og renommé. Det er 

netop menneskene bag virksomhederne, som har formået at opbygge gode samarbejder og 

strategiske forhold mellem Wind Power, Bladt, Siemens og A2SEA. Kulturen og måden hvorved 

man driver forretning i virksomhederne har gjort det muligt at skabe fordele for alle virksomheder 

involveret, ellers vil jeg ikke formode, at disse partnerskaber, kunne lykkes.  

 

VRIO analyse af STRATEGISKE PARTNERSKABER 

Value Kapabiliteten i Wind Power kan skabe "oplevet markedsværdi" hos kunden, da 

samarbejdet medfører en forbedret og mere effektiv proces, og dette kommer særligt 
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 Artikel: De næste 3 år bliver kritiske for aktørerne i europæisk offshore. Afsnit 9 linje 1.  
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 Artikel: De næste 3 år bliver kritiske for aktørerne i europæisk offshore. Afsnit 11 linje 1.  
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 Afsnit 1 linje 1. Artikel: Bladt skal bygge havvindmøllefundamenter til DONG 
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kunderne til gode. Kapabiliteten er særdeles værdifuld for Wind Power, idet disse 

gode samarbejder, alt andet lige har haft betydning for virksomhedens nuværende 

position, men kan også få afgørende betydning fremover.  

Rareness Det, at have et godt samarbejde med en leverandør, er ikke så sjælden, men når dette 

lykkes for Wind Power på flere forskellige fronter er det lidt mere usædvanligt.   

Imitiablility Disse strategiske samarbejder, kan være utrolig svære at efterligne, da det kræver 

velvilje for alle parter, som er involveret. Det svære er at finde andre virksomheder, 

som også er interesseret i et fælles samarbejde og som kan fungere sammen. Det er 

ikke umuligt, men en vanskelig opgave, særligt når det drejer sig om flere 

forskellige virksomheder, der samarbejder.   

Organization Jeg antager i høj grad at Wind Power udnytter ressourcerne og kompetencerne i de 

forskellige samarbejder, da dette er særdeles nødvendigt for at kunne være kommet 

så langt i udviklingen, som Wind Power er.  

 

Gode partnerskaber og strategiske forhold til leverandører er for Wind Power både en mulighed og 

neutralisering af trusler i omgivelserne. Dette giver nemlig Wind Power gode konkurrencemæssige 

fordele og kapabiliteten er vanskelig at imitere.  

 

7.1.2 Konklusion på VRIO-analyser 

Ud fra ovenstående analyse kan jeg nu sortere Wind Powers kernekompetencer/kapabiliteter i 

forhold til deres betydning for virksomhedens performance og konkurrenceevne. 

Virksomhedens samarbejdsevne og forhold til leverandører er mest unik i forhold til VRIO-

analysen. Så dette forhold er utrolig vigtigt for Wind Power at de vedligeholder og forbedrer, da 

dette kan have alt afgørende betydning fremadrettet.  

Wind Powers nuværende planlægning- og produktionskapabiliteter er særdeles fordelagtige for 

virksomheden, men da det ikke er en evne, som er umulig at efterligne, så er der ingen garantier for 

at dette ikke kan duplikeres i fremtiden. Men evnen giver trods alt Wind Power en væsentlig 

konkurrencefordel lige nu og her.  

Til sidst giver partnerskabsmodellen Wind Power en nødvendighed i forhold til finansiering af 

deres projekter, men styrker desuden også virksomhedens renommé udadtil, så længe virksomheden 

kan blive ved med at tiltrække nye partnere til deres projekter.  

Kernekompetencer bør konstant udvikles og beskyttes imod imitation fra konkurrenter. Wind Power 

skal derfor have stort fokus på dette område, for at kunne bibeholde deres nuværende position på 

markedet.  
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7.2 Ekstern strategianalyse 

7.2.1 Porters Five Forces  

41 

Markedet er defineret i afgrænsningen i første del af opgave og her er det geografiske område 

Nordeuropa og helt specifikt Danmark, Tyskland og UK. Wind Powers kernekompetence er 

udvikling og drift af havvindmølleparker og den konkrete ydelse er havvindstrøm. Mit fokus i 

denne brancheanalyse er derfor på udvikling af havvindmølleparker og primært på produktionen af 

strøm fra disse. Hovedomsætningen kommer fra strømproduktionen.  

I det følgende vil de fem konkurrencekræfter blive analyseret enkeltvis.  

 

7.2.1.1 Konkurrenceintensiteten i branchen  

Markedsvæksten for havvind er de næste mange år, potentiel meget høj. "Frem mod 2020 skal der i 

gennemsnit på de danske nærmarkeder investeres ca. 100 mia. kr. hvert år i offshore vindenergi"
42

. 

På netop Wind Powers fokusmarkeder skal der investeres i offshore vind frem mod 2020, hvilket 

skaber øget fokus på netop denne energitype og potentielle indtægtsmuligheder er store 

fremadrettet. Det skaber en høj konkurrenceintensitet for vindenergi.  

 

Det, der normalt kan have afgørende betydning for konkurrenceintensiteten i en branche, er selve 

produktet/ydelsen og hvor meget differentiering, spiller af betydning for valg af køb. Energi kan 

man i en vis udstrækning godt kalde for en ydelse, der findes på det homogene og præferenceløse 
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 Artikel: DONG Energy: Vi skal bygge for at blive billigere. Afsnit 2 linje 1.  
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marked, dog med visse undtagelser. Det er en nødvendighedsydelse og hermed menes at der er 

ingen i dagens samfund, der kan undvære strøm. Dog har den øget fokus på miljøet og realiteten 

omkring ikke uanede mængder af olie og kul medført at der er kommet en øget præference omkring 

valg af energitype, fra EU og særligt visse lande i EU samt i mindre grad hos forbrugerne.   

"Problemerne relateret til den japanske atomare energiproduktion i forbindelse med de kraftige 

jordskælv og efterfølgende tsunami har allerede haft stor betydning for vindindustriens udsigter i 

Europa og resten af verden"
43

. Denne øgede præference omkring særlig vedvarende energiformer 

har medført en stigende interesse fra både energiselskaber, men også andre investorer.  

"PensionDanmark har et mål om at øge deres andel af investeringer i energi og infrastruktur med 70 

pct. over de næste fem år, hvilket i området for vedvarende energi svarer til 10 mia. kr. indtil 

2016"
44

. Selv pensionsselskaber har fundet interesse i at investere i energi og dette medfører en øget 

bevågenhed fra energiproducenter og dermed en øget konkurrenceintensitet.  

 

Efter min overbevisning, må man, som værende producent af vindenergi, have store faste 

omkostninger, der derved skaber stor konkurrence om markedsandele. Det er en omkostningstung 

branche, da det kræver meget kapital og arbejdskraft at både bygge og vedligeholde en 

vindmøllepark.  

"Der er store teknologiske udfordringer forbundet med de drastiske forøgelser af vindmøllernes 

størrelse. Møllernes vægt forøges nemlig med en større faktor end længden p.g.a. den såkaldte 

“square-cube-law”. Der skal således væsentlige designforbedringer til for at få en større mølle til at 

levere så meget mere strøm, at det kan betale sig, at den ikke blot bliver f.eks. fire gange større men 

også 8 gange tungere"
45

. Omkostningerne til selve produktionen af vindmølleparken er ikke alene 

til materialerne og selve konstruktionen, men også i forhold til udvikling og forskning af det bedste 

og mest optimale design, således at vindoutputtet bliver så stort, som muligt.   

 

Ind- og udgangsbarriererne er højere for vindenergiproducenter, på grund af store faste og variable 

omkostninger i branchen. Det positive ved høje indgangsbarrierer er at det er sværere for nye 

konkurrenter at komme ind på markedet og dette gør konkurrenceintensiteten lavere.  

I nogle brancher kan der være så høje udgangsbarrierer, at branchens svageste virksomheder måske 

slet ikke vil forlade branchen, men fortsætter ved at tilbyde lave priser. Dette vil jeg dog ikke mene 

er muligt, idet omkostningerne på sigt skal formindskes for at kunne konkurrere mod andre 

energityper på markedsprisen. Derudover kræver en vindmøllepark desuden stor vedligeholdelse, 
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der kræver en vis kapital, som virksomhederne skal kunne være i stand til at fremskaffe. Så efter 

min overbevisning vil det kun være de allermest effektive, innovative og kapitaltunge spillere i 

branchen der reelt har en fremtid i denne branche.  

 

Der findes mange konkurrenter i branchen for vindenergi. De forskellige strategiske grupper kan 

inddeles i tre grupper. Forsyningsselskaber, selvstændige energiproducenter (for eksempel danske 

andelshavere af vindmøller, kommuner m.fl.) samt andre investorer, for eksempel 

pensionsselskaber. 

I slutningen af 2012 ser billedet for ejeres andel af installeret kapacitet således ud – se nedenstående 

billede. Der findes altså 4 større ejere og en masse mindre ejere.  

Denne store andel af konkurrenter fortæller at der er stor konkurrenceintensitet i branchen og 

selvom DONG er den største med 22 %, er der ikke væsentligt langt ned til den næste konkurrent. 

Jeg vil mene at niveauet for udvikling- og forskningsomkostninger samt menneskene bag, kan få 

afgørende betydning for virksomhedens innovation og fremtidige muligheder.  

46
 

Goodwill og kapacitet er vigtige faktorer i forhold til konkurrencen i branchen. Når Wind Power er 

den største ejer af installeret kapacitet i 2012, har dette betydning i forhold til fremtidige 

markedsandele. "Han mener, at når Dong igen i 2012 var førende i at udvikle og opføre 

havvindmøller, giver det Dong et forspring fra konkurrenterne.  »Det bekræfter os i, at det er et 

område, hvor vi har et kompetenceforspring i forhold til vores konkurrenter«, siger Morten 

Hultberg Buchgreit"
47

. 

Jo mere erfaring man får ved at etablere vindmølleparker og producere vindenergi, desto stærkere er 

man i konkurrencen om markedsandele. Wind Power skal dog passe på, at det ikke bliver en 

sovepude, idet det er vigtigt at fastholde udviklings- og forskningsniveauet, samt at kunne fortsætte 
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med at tiltrække investorer. Det er en omkostningstung branche og der skal fortsat bygges 

vindmølleparker, for at kunne fastholde sin førerplads.    

 

På trods af samfundets økonomiske udvikling har det ikke umiddelbart betydet en mindsket 

udvikling i vindmølleparker.  

48
 

I ovenstående figur ses det at udviklingen af årlige vindinstallationer er øget, så i denne branche kan 

det ikke ses at samfundet er i en økonomisk krise; set i forhold til gældsproblemer i Sydeuropa og 

den generelle faldende vækst. Konkurrencesituationen er intensiveret de seneste år for vindenergi. 

Jeg vil dog mene at hvis den økonomiske krise fortsætter er ovenstående figur ikke en garanti for 

fremtiden.  "Det, at der politisk i en krisetid i stigende grad stilles spørgsmålstegn ved, om 

strømproduktion fra vindmøller på havet er en god ide, hvor samme strøm fra kulanlæg koster under 

en tredjedel. Samtidig har ekstremt lave CO2-kvoter tvunget den vedvarende energi i defensiven"
49

. 

Det er dyrt for EU at investere i vindenergi, fordi EU-borgerne bliver pålagt højere energipriser, 

men også da EU er nødsaget til at investere i et helt nyt supergrid, der skal sørge for at strømmen 

fra havvindmølleparkerne kan blive transporteret ind til land. Så den fortsatte positive indstilling til 

vindenergi kan ændre sig, således at væksten ikke fortsætter i lige så højt tempo, som nu.  

 

En horisontal integration ved opkøb af eksisterende konkurrenter på markedet, kan forrykke billedet 

af konkurrencesituationen helt. Eller en fusion/strategisk alliance med en underleverandør kunne 

også have stor betydning for konkurrenceintensiteten. Det er nogle store selskaber der findes i 

                                                           
48

 Side 11 i rapport: The European offshore wind industry - key trends and statistics 2012 
49

 Artikel: Dongs storsatsning foran nye udfordringer. Afsnit 6 linje 1.  



WIND POWER 

Udarbejdet af Dorthe Jakobsen 
Side 32 af 96 

branchen, så det kunne godt tænkes at disse ser sig udfordret af Wind Powers store andel i markedet 

og ønsker at udfordre denne placering.  

 

7.2.1.2 Kundernes forhandlingsstyrke 

Så længe at vindenergi ikke kan klare sig uden statsstøtte, så vil vindenergi og bygning af 

vindmølleparker være afhængige af støtte fra det offentlige og derfor er de indirekte "kunder", 

regeringerne i EU. I overensstemmelse med min afgrænsning vil mit fokus være på Danmark, 

Storbritannien og Tyskland. 

Ejerne af distributionskanalerne, som køber strømmen fra vindenergiproducenterne, har reelt ikke 

så meget at skulle have sagt. Så længe vindenergi statsstøttes, ved enten at prisen på vindenergi 

matcher niveauet for de øvrige energiformer eller at der kræves af energiproducenter at 

købe/producere en vis mængde vedvarende energi, så kan ejerne af distributionskanalerne ikke selv 

vælge, hvilken energi, der skal distribueres ud til forbrugerne. Det frie valg, bliver så at sige, taget 

fra de direkte kunder til havvindenergi, og havvindindustrien er derfor afhængige af hvad 

regeringerne beslutter i forhold til finansiel støtte og/eller krav til mængden af vedvarende energi, 

der skal produceres. Havvindindustrien er derved afhængige af få "store kunders" beslutninger.  

 

Der findes mange producenter af vindenergi, så den producent, som først gør havvindenergi 

konkurrencedygtig, vil være "kundernes" foretrukne valg. Derudover har kunderne (de tre 

førnævnte lande) god mulighed for at ændre strategi/politik, da der findes adskillige andre 

substituerende energiformer og herunder også forskellige typer vedvarende energi.  

Når landene, netop, har valgt at fokusere på vindenergi, skyldes det, at der ikke er uanede mængder 

af kul, olie og gas, og vind er alt andet lige en ubegrænset ressource.  Derudover, hvis landene skal 

undgå at være afhængige af at importere strømmen fra andre lande, så skal der findes andre 

alternativer til de primære energiformer.  

Det er ud fra et forsyningssynspunkt vigtigt, at have en portefølje af forskellige teknologier, der 

komplementerer hinanden for at sikre forsyningssikkerhed og begrænse afhængigheden af eksterne 

leverandører af energi
50

. 

 

Selve bygningen af vindmølleparker kommer i udbud hos de forskellige producenter. Den 

producent, der kommer med det bedste bud, afhængigt af flere forskellige faktorer, heriblandt 

miljømæssige foranstaltninger, forventet energioutput, krav til støtte mv., får lov til at etablere og 

bygge vindmølleparken i det specifikke område.    
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De "indirekte kunder" har derfor ikke direkte skifteomkostninger og lønsomheden afgøres i 

udbudsperioden. Det handler derfor om, for producenterne, at være så omkostningseffektive, som 

muligt, samt at udarbejde fornuftige aftaler med leverandører og være så langt fremme teknologisk, 

at man bliver den foretrukne kandidat.  

Der findes flere faktorer, som afgør om man kan blive den foretrukne kandidat. Men en særlig 

præference hos de "indirekte kunder", må efter min mening, være at der er fokus på miljømæssige 

forhold og det, at man tager hensyn til dyrelivet. Dette har sammen med den maksimale udnyttelse 

af vindkapacitet og omkostningseffektivitet, stor betydning i forhold til at skabe sig en særlig profil 

blandt de "indirekte kunder".  

 

I EU kan der fortsat forventes stor opmærksomhed til vindenergi og udbyderne af denne. Ved 

udgangen af 2012 udgjorde offshore vindenergi 4,995 MW
51

.   

"Europe’s offshore grid should be built to integrate the expected 40 GW of offshore wind power by 

2020, and the expected 150 GW of offshore wind power by 2030"
52

. Den fremtidige målsætning 

med vindenergi og her særligt offshore vindenergi, er stadig betydeligt sammenlignet med det 

nuværende niveau. Dette betyder at de "indirekte kunder" fortsat har behov for udvidelse og 

udvikling i forhold til teknologien. Disse "indirekte kunder" kan derfor stille store krav til de mange 

udbydere, der på nuværende tidspunkt findes i branchen. Regeringerne i EU har derfor samlet set en 

meget stor forhandlingsstyrke overfor hele branchen.   

 

7.2.1.3 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

53
 For branchen havvindenergi findes der et 

omfattende netværk af værdikæder. 

Underleverandørernes værdikæde til produktionen 

af en offshore havmøllepark består af mange 

komponenter og serviceydelser, hvis 

havmølleproducenten ikke selv har kompetencer 

til den fulde udbygning.  

En havmøllepark består af vindmøller, 

støttestrukturer, elektriske systemer, selve installationen af vindmøller og fundamentet, 

installationen af det elektriske system, kortlægning og byggestyring samt ikke mindst forsikring. 
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Det er derfor en større proces at bygge en havmøllepark og omkostningerne til de forskellige dele af 

projektet har afgørende betydning for den samlede produktion og den løbende vedligeholdelse.  

 

"Supply chain management represents a key competitive driver in wind turbine supply. The 

relationships between turbine manufacturers and their component suppliers have become 

increasingly crucial. And have come under increasing stress in the past three years, as soaring 

demand has required faster ramp-up times, larger investments and greater agility to capture value in 

a rapidly growing sector"
54

. Det, at have fuld kontrol over sin forsyningskæde og leveringsdygtige 

underleverandører, som kan levere til konkurrencedygtige priser, er af afgørende betydning for 

denne branche og udbydere. Når man i denne branche er afhængig af så mange forskellige 

leverandører, for at kunne opstille en komplet vindmøllepark, så er gode forhold til 

underleverandører af stor betydning, særligt hvis samarbejdet tidligere har fungeret godt og 

deadlines og specifikationsdetaljer er overholdt. Da omkostningen til den fulde havmøllepark består 

af 51 % af vindmøller, bør forholdet til vindmølleproducenten være af fundamental betydning.   

 

Siemens er på nuværende tidspunkt den største producent af vindmøller i offshore vindbranchen. 

Vestas følger efter med 28 % af andelen i 2012. Derudover findes der yderligere 6 producenter på 

det europæiske marked. Dette medfører at der ikke er mange forskellige muligheder i forhold til 

skift af leverandør, for havmølleparkproducenter. Man har dog mulighed for at skifte, men jeg vil 

mene at det er i fælles interesse for både vindmølleproducenten og havmølleparkproducenten at 

have et ordentligt samarbejde i forhold til de udfordringer der ellers er på vindenergiområdet.  

55
 "High demand has 

increased wind turbine 

delivery time and the prices 

of raw materials such as 

steel and copper have 

increased in recent years, 

meaning that the cost of 

wind turbines has 

increased"
56

. 
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I forhold til de stigende krav til leverandører, kan det godt tænkes at udefrakommende leverandører 

er villige til at konkurrere. Kinesiske og indiske selskaber er set på det europæiske marked
57

. 

Truslen fra leverandører kan derfor blive lidt svagere, set i forhold til den stigende konkurrence. 

Dog skal det pointeres at europæiske leverandører har været længere på markedet, end de indiske og 

kinesiske og dette kan have betydning i forhold til knowhow og teknologisk udvikling, særlig i 

forhold til viden omkring de europæiske have, som alt andet lige er anderledes fra havene nær Kina 

og Indien.  

"Politiske vilkår, geografiske og klimatiske forskelle, rammebetingelser, interessenter, kompetencer 

og andre aspekter af faktorudrustningen vil fortsat være med til at skabe og fastholde betydelige 

forskelle. Vi er næppe på vej mod et globalt marked, hvor standardiserede løsninger dominerer. Vi 

vil til gengæld opleve at der – især på leverandørsiden - vil ske en intensivering af den globale 

konkurrence"
58

. Så spørgsmålet er, hvor hurtige de ikke-europæiske leverandører, er til at følge med 

de europæiske i forhold til teknologi og tilpasning til de europæiske markeder. Det væsentlige er 

her, at der på sigt kan blive flaskehalsproblemer i forsyningskæden og dette kan få betydning i 

forhold til hvem der er mest leveringsdygtig i forhold til tid, kvalitet og pris.  

 

"A critical element of the offshore supply chain will be the availability of installation vessels to 

facilitate the installation of 10,000 offshore wind turbines, together with the necessary substructures 

and cables by 2020"
59

. Når havmølleparkerne skal bygges, så kræves det store installationsfartøjer 

til både at fragte de store vindmøller ud til sitet, men også at håndtere selve installationen af møllen 

på fundamentet af havparken. Jo flere havmølleparker der skal opbygges over de næste år, jo flere 

fartøjer kræves der. Dette medfører at der både opstår flaskehalsproblemer, men også en særlig 

styrke hos ejerne bag disse installationsfartøjer, idet de har en fordel ved forhandlingsbordet, da de 

er uundværlige og en mangelfuld ressource.  

 

Der findes 11 konstruktionsvirksomheder til at bygge fundamentet til havmølleparkerne per 2012, 

se nedenstående figur. Denne andel antager jeg ikke for at give særlig store problemer for 

havmølleparkproducenterne, idet der er forholdsvist mange at vælge imellem og dette skulle ikke 

skabe flaskehalsproblemer eller særlige styrker ved forhandlingsbordet.   

Der er generelt stor fokus på omkostningsminimering indenfor vindindustrien. Dette medfører at 

kravene til reduktion af omkostninger i forbindelse med opstilling af havmølleparker samt selve 

driften og vedligeholdelsen af dem, øges.  
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60
 

En trussel for Wind Power kunne blive hvis en konkurrent og en leverandør gennemfører en 

konsolidering for derigennem at opnå betydelige konkurrencefordele og omkostningsbesparelser 

sammenlignet med Wind Power. "Konsolidering er en oplagt strategisk mulighed for at imødegå 

mange af de generelle udfordringer i markedet. Leverandørerne bliver i fremtiden tvunget til at 

levere omkostningsbesparelser samtidig med, at fokus på innovation og markedstilstedeværelse 

bevares"
61

. 

 

7.2.1.4 Konkurrence fra substituerende produkter 

I henhold til min afgrænsning vil jeg udelukkende kigge på vindenergi fra landvindmøller, som et 

substituerende produkt, selvom der findes mange forskellige substituerende energiformer, både de 

primære, men også andre vedvarende, energiformer.  

Om Danmark, Tyskland eller UK vælger at fokusere på landvind, frem for havvind, er 

omkostningsmæssigt at foretrække, idet det ikke ville være nødvendigt at bygge det supergrid, der 

kræves for at transportere strømmen ind til land fra havmølleparkerne.  

 

"For vindmøller på land har investeringsprisen længe været faldende i forhold til strømproduktionen 

og dermed uden behov for støtte allerede fra 2015. Derimod vil de højere investeringer i 

havvindmøller og prisen på havmøllestrøm være længere om at komme ned på markedspris, og de 

vil derfor fortsat kræve støtte indtil 2023-2024"
62

. 

Landvindmølleparker er langt billigere at bygge sammenlignet med havvindmølleparker og allerede 

i 2015 vil strømmen fra vindmøller på land være konkurrencedygtig uden støtte. Hvorfor vælger 

man så at bygge havvindmølleparker? 
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"Når man sammenligner med andre støjkilder er graden af gener over lyden fra vindmøller 

overraskende høj, påpeger van den Berg. Indtil 32 pct. af beboerne i et område med vindmøller kan 

være generet af vindmøllestøj, viser den svenske forsker Eja Pedersens studier"
63

.  

Støj og generende bevægelser har givet vindmøller et noget negativt ry i særligt den danske 

befolkning og dette har påvirket politikere til at undersøge alternative muligheder.  Når 

landvindmøller ikke er så populære blandt befolkningen, antager jeg, at dette må være en af 

hovedårsagerne til at man vælger at opstille vindmøller væk fra landområder.  

Men på trods af at landvindmøller er upopulære i visse områder, så bliver de fortsat opstillet i EU. 

"Between 2011 and 2020, EWEA expects the annual offshore market for wind turbines to grow 

steadily from 1.5 GW in 2011 to reach 6.9 GW in 2020. Throughout this period, the market for 

onshore wind turbines will exceed the offshore market in the EU"
64

. EWEA forventer altså at 

vindmøller på land, vil overstige offshore vindmarkedet i 2020. Dette medfører altså at 

landvindmøller fortsat bliver bygget og er en væsentlig konkurrent til havvindmøller.  

 

For landvindmøller skulle Spanien, Østrig, Tyskland, Holland og Danmark være de markeder, som 

er i midten af modningsfasen i 2009 ifølge EWEA
65

.  Vækstmarkeder findes derimod hos 

Bulgarien, Norge, Tyskland, Ungarn m.fl.. Polen, Frankrig, Portugal, Italien, UK og Belgien er 

markeder, hvor der allerede er opstillet op til adskillige vindmølleparker på land, men der kan stadig 

forventes en vis vækst på disse markeder.  

Det vil sige, at selvom landvindmøller i visse områder har fået negativ kritik, så vælger mange 

lande i EU fortsat at opstille disse. Dette kan hænge sammen med at det bliver for omkostningsfuldt 

at transportere strømmen ind til land, idet mange EU lande ikke er så geografisk godt placeret som 

Danmark, Storbritannen og Tyskland for eksempel er. Det vil derfor kræve en massiv udbygning af 

kabelnetværket fra havmølleparker, for at kunne lykkes med transporten af strøm ind til visse 

områder i EU. Samtidig er landvindmøller også så teknologisk udviklet, at energien fra disse, er 

nogle af de bedste muligheder for vedvarende energi, uden at skulle investere i forskning og 

udvikling, da dette allerede er foretaget.  "In terms of technology, the onshore market is 

approaching maturity, with well-established processes and reliable mass-produced products"
66

. 

Producenter af landvind har mulighed for at forøge efterspørgslen ved hjælp af 

produktinnovationer, f.eks. ved at optimere omkostningseffektiviteten i endnu højere grad og 

formindske støjgenerene, således at de ikke tiltrækker så negativ opmærksomhed.  
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"Given that the onshore market is less risky than the offshore market for turbine manufacturers and 

developers, this causes bottlenecks in periods of high onshore demand"
67

. 

Landvindmølleproducenter har dog også udfordringer på lige fod med havvindmølleproducenter i 

forhold til produktion og leverancer. Mange vindmølleproducenter har aktiviteter både på land og 

på havet og dette gør konkurrencen mellem producenter meget intensiv, særligt i forhold til at 

kunne følge med den stigende udvikling.  

 

"The EU market for onshore wind grew by an average 32% per year in the 12-year period from 

1992-2004 – what the wind energy industry has achieved on land can be repeated at sea"
68

. 

Udviklingen for landvind kan være en god indikator for hvordan udviklingen vil blive for havvind. 

Ulempen for havvind er dog at der fortsat kræves store investeringer og teknologisk udvikling og 

dette skal man være indstillet på at investere i. Fordelen for havmølleparker er dog at der kan 

produceres meget mere strøm på grund af de kraftigere vindforhold, størrelsen af møllerne og det 

faktum at havmøllerne ikke generere lokalsamfundet, som man har set vindmøller på land gør.  

 

7.2.1.5 Adgangsbarrierer (Truslen fra nye konkurrenter) 

Havmølleparker ligger som tidligere nævnt i vækstfasen og den teknologiske udvikling har allerede 

nået et vist stadie, men der er fortsat et stykke vej endnu, i forhold til den optimale teknologi. 

"Nye spillere, som først kommer med nye løsninger og projekter fra 2015 og fremefter, vil få meget 

svært ved at positionere sig på markedet,” siger Steen Broust Nielsen"
69

. 

Teknologisk knowhow, stordrifts- og erfaringsfordele er utrolig vigtige i denne branche. Jo senere 

man, som ny producent, kommer ind på det europæiske marked, med nye ideer mv., jo sværere 

bliver det, at få etableret sig i forhold til distributionskanaler, leverandører og samarbejde med de 

øvrige partnere i branchen.   

At starte en havmøllepark-virksomhed op, kræver væsentlige investeringer og et særligt knowhow, 

så jeg kan kun forestille mig at eksisterende udbydere af vindmøllekraft, fra for eksempel Kina eller 

USA, har mulighed for at etablere sig på det europæiske marked. Udfordringen for disse nye 

konkurrenter er dog lovgivning og den politiske regulering, der definerer det europæiske marked. 

"Entry barriers to emerging markets remain high due to unstable regulatory regimes, siting issues 

and/or grid-related barriers such as the lack of infrastructure at windy sites"
70

. Der er fortsat mange 

udfordringer på det europæiske marked, både i forhold til det supergrid, der skal bygges, forskellige 
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opsæt og regler i EU-landene samt ikke mindst den intense konkurrence, der allerede eksisterer 

blandt de nuværende udbydere.  

"Havvindmøller skal så langt ned i pris, at de kommer til at producere strøm til en pris under 120 

euro pr megawatt. Havvindmøller koster i dag rekordmange penge at have i drift og er helt 

afhængig af tilskud"
71

. Før at havmøller rigtig bliver konkurrencedygtige på energimarkedet, 

kræves det, at man omkostningseffektiviser industrien og foretager store investeringer i et 

supergrid. Dette kan medføre, at det ikke er interessant, som udefrakommende, at placere sig på det 

europæiske marked.  

"Den anden udvikling er, at komparativt udvikler prisen på grøn energi sig gunstigt i forhold til 

konventionelle energikilder, hvilket i for eksempel USA øger interessen for vindenergi blandt 

vigtige investorer såsom energiproducenter og elnetselskaber"
72

.  

Når uroligheder opstår i de mellemøstlige lande, stiger prisen på olie og dermed bliver grøn energi 

mere interessant og her kunne USA, på sigt, vise sig at blive en væsentlig konkurrent for de 

eksisterende europæiske udbydere i branchen.  

"I takt med at den kinesiske konkurrencesituation forstærkes, vil flere kinesiske producenter af 

vindmøller og komponenter forsøge at udvikle produkter og serviceydelser til det europæiske 

marked"
73

. Dette vil alt andet lige intensivere konkurrencepresset på det europæiske marked. Kina 

kunne derfor også tænkes at blive en væsentlig udfordrer i fremtiden på det europæiske marked.  

 

Set i forhold til de store omkostningsforbedringer, der kræves på havmølleenergien, sammenholdt 

med de teknologiske udfordringer der fortsat eksisterer i havmøllebranchen, så antager jeg at denne 

branche, fortsat vil vokse en del år frem i tiden, særligt hvis vind skal udgøre en væsentlig større 

andel af energiforbruget i EU. Denne forventede øget vækst, gør EU, til et interessant marked for 

udefrakommende. Dog skal man stadig være opmærksom på, at adgangsbarriererne er høje; set i 

forhold til økonomi, teknologi og markedskendskab. 

 

I denne branche, hvor flere af de fem markedskræfter er stærke, bliver det fortsat svært for 

virksomhederne at udnytte de finansielle værdidrivere til at opnå overnormale afkast. Dette betyder 

at denne branche ikke umiddelbart er særlig attraktiv for nye producenter. Men så længe at der er 

politisk velvilje til branchen, og at man på sigt kan se forbedringer i forhold til omkostninger og 

vindoutput, så er der en vis optimisme blandt både investorer og udbydere af havmølleparker.  
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7.2.2 PESTEL – analyse af omverdensforholdene 

Havvindenergi er attraktiv på det europæiske marked og er påvirket af intens konkurrence i 

branchen, hvilket jeg kom frem til i Porters Five Forces."En væsentlig forudsætning er dog at 

gennemsnitsomkostningerne („cost of energy“) kommer på niveau med omkostninger for andre 

energikilder. Denne udvikling påvirkes overordnet set af politiske, økonomiske og sociale 

rammebetingelser og af den teknologiske udvikling og konkurrencedynamikken i værdikæden"
74

. 

En PESTEL analyse, skal derfor præsentere, hvilke rammebetingelser havmølleindustrien har 

fremadrettet.  

 

7.2.2.1 Politiske forhold  

For vindindustrien generelt og særligt for havvind, da den fortsat kræver støtte for at kunne 

konkurrere med andre energityper, er det vigtigt med politisk velvilje for at branchen har mulighed 

for vækst i EU. På nuværende tidspunkt kræves det store økonomiske investeringer at få 

havmølleindustrien op på et rentabelt niveau og dette skal politikerne være indstillet på at investere 

i, både landene individuelt og indbyrdes samspil.   

 

Den danske regering er på nuværende tidspunkt meget pro vedvarende energi. "Regeringens mål: 

100 pct. vedvarende energi i 2050. Vind udgør halvdelen af elforbruget i 2020"
75

. Denne 

målsætning hænger godt i tråd med at Wind Power har en så stor andel af havmølleparkerne i 

forhold til konkurrenterne på det europæiske marked. Når Danmark har været så interesseret i 

vindenergi, gør det, det nemmere for en dansk producent at udvide dens produktion og derigennem 

skabe sig et stort knowhow og generel erfaring. Dette er positivt i forhold til fremtidens mulige 

vækst på området, da det giver anledning til yderligere produktion.   

"Vind er en ubegrænset ressource. Og for Danmarks vedkommende den mest rigelig vedvarende 

energikilde på grund af gode vindressourcer og plads til vindmøller på havet"
76

. Den danske 

regering har udmeldt dette og Danmark er godt stillet i forhold til udnyttelse af den geografiske 

placering og dette tegner positivt for udbygningen af havmølleindustrien.  

 

"The UK has the largest amount of installed offshore wind capacity in Europe (2,947.9 MW): 

58.9% of all installations"
77

. Storbritannien viser sig også fra den positive side i forhold til 
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vindenergi. Større havmølleparker er bygget og planlagt til produktion i dette område og dette 

beviser at Storbritannien har stor fokus på særlig havvindenergi. 

 

"Både politisk og økonomisk er Energiewende, omstillingen til grøn energi, Tysklands helt store 

udfordring. Der vil blive investeret flere hundrede milliarder i denne sektor inden for de næste 20 

år"
78

. Tyskland har også stor fokus på vindenergi, dog med lidt flere udfordringer end i 

Storbritannien og Danmark.  

"Suppliers, ports, shipyards and the whole maritime economy are all in need of follow-up contracts 

since further investment in offshore wind farms have been put on hold until the legal and financial 

issues surrounding offshore grid connection in general and liabilities, specifically, have been 

clarified"
79

. 

Politisk og økonomisk har man i Tyskland været lidt mere tilbageholdende i forhold til de 

nødvendige nettilslutninger, der kræves til vindmølleparkerne. Men trods dette er der dog fokus på 

vindenergi i Tyskland. Dog kan man stille sig spørgsmålet, hvornår markedet for havvindenergi 

rigtig vokser i Tyskland. Dette vil jeg komme nærmere ind på under økonomiske forhold.  

 

7.2.2.2 Økonomiske forhold  

Energimarkederne influeres af konjunkturer, politiske prioriteringer og naturbegivenheder. 

På grund af den økonomiske udvikling i Europa, set i forhold til store underskud på statsfinanserne, 

svækkelse af Euro i forhold til US dollar, begrænset økonomisk vækst og en afledt lavere 

efterspørgsel efter energi, har dette medført en større usikkerhed forbundet til vindenergi. 

Udfordringerne i forhold til den globale opvarmning er dog fortsat på den politiske dagsorden i flere 

lande.  

"Energisektoren i Europa står over for store investeringer i vedvarende energi og infrastruktur, men 

adgangen til kapital er blevet vanskeligere, som følge af gældskrisen og den fortsat trængte 

finansielle sektor. Som alternativ benyttes derfor i stigende grad andre finansieringskilder såsom 

pensionskasser og andre institutionelle investorer"
80

. På trods af en ustabil økonomi i Europa, er der 

dog positive tegn i markedet, da andre former for finansieringskilder end kun banker, gerne 

investerer i vindenergi. Dette kan hænge sammen med at prisen på konventionelle energiformer er 

stigende på grund af begrænsede reserver og set i forhold til det miljømæssige ansvar, vi har til 

klimaforandringer og CO2-udslip.  
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Havvind er fortsat en forholdsvis dyr teknologi, men den vil blive mere attraktiv, efterhånden, som 

den teknologiske udvikling, reducerer omkostningerne, og priserne på fossile brændsler stiger
81

.  

 

"Samlet endte det danske bruttonationalprodukt (BNP) med at falde 0,6 pct. i 2012, viser det nyeste 

nationalregnskab"
82

. Dette er ikke særlig positivt for den danske økonomi og dette kan gøre det 

svært for danske virksomheder generelt, for når væksten i samfundet falder, så forbruges og købes 

der mindre og dette går ud over økonomien for danske forbrugere og virksomheder.  

"Men problemet er, at hovedårsagen til den negative vækst i dansk økonomi i 2012 skal findes uden 

for landets grænser. Uroen omkring gældskrisen i Sydeuropa har således dæmpet både forbrugs- og 

investeringslysten og ikke mindst eksporten, der faldt med 1,6 pct."
83

. 

Så længe at der herskes uro i hele EU, påvirker det negativt de individuelle lande i Europa.  

Dog mener man at Tyskland er en så stor økonomi at den kan påvirke resten af EU, jævnfør Børsen: 

"Fremgang i Tyskland er med til at løse problemerne for hele Europa, siger Henrik Henriksen"
84

. 

"Det går markant bedre for tysk økonomi i forhold til landene i Sydeuropa, siger Tina Winther-

Frandsen"
85

. Dette kan man håbe smitter af på den danske og engelske økonomi, set i forhold til 

Wind Powers fremtidsudsigter.  

 

"IMF (den Internationale Valutafond) venter fremgang i dansk økonomi i 2013 og vurderer, at 

Danmark er i en god position til at håndtere udfordringerne for den økonomiske politik"
86

. Dvs. at 

det tegner sig mere positivt for den danske økonomi sammenlignet med de tidligere år.  

 

I tråd med de andre lande i EU, har Storbritannien også økonomiske udfordringer. "Briterne har haft 

svært ved at få gang i hjulene, og den finansielle krise har fået regeringen til at udskyde målet om at 

eliminere budgetunderskuddet med mindst to år inden et kommende valg i 2015"
87

. 

 

Jeg vil mene at vi fortsat går en økonomisk udfordrende tid i møde. Men jeg formoder ikke at 

holdningen til vindenergi pludselig ændrer sig. Væksten i havvindindustrien kan dog tænkes at 

vokse i mindre grad end forventet, særligt set i forhold til de store økonomiske investeringer, der 

kræves. "A strong wind energy sector does not only mean reduced CO2 emissions, but it is also 

synonymous with sustainable economic growth, reduced energy import dependence, and an overall 
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increase in export opportunities, regional development, high quality jobs and European industrial 

leadership"
88

. Samlet set vil jeg mene, at der er et positivt fokus på vindenergi og dette skaber 

økonomiske fordele for branchen. Dog vil jeg ikke udelukke negative udsigter for vindbranchen, 

hvis EU’s samfundsøkonomi skulle forværres yderligere. 

 

7.2.2.3 Socio/kulturelle forhold  

"Wind farm design is a critical area for cost reduction and public acceptability, both onshore and 

offshore, especially with some now being bigger than large conventional electricity-generating 

plants"
89

. Sociale og kulturelle forhold har stor betydning for vindindustrien.  Forbrugeradfærden til 

særligt landvindmøller har været negative, og det er vigtigt for havmølleindustrien at have fokus på 

det biologiske miljø og dyrelivet omkring havvindmøller, for ikke at risikere at tabe til andre 

vedvarende energiformer, hvis der ikke er blevet taget hensyn til disse forhold.  

For at vindindustrien fortsat skal være en foretrukken energileverandør, så er det ikke kun nok at 

fokusere på omkostninger. Miljøet og dyrelivet må derfor ikke blive glemt i processen.  

Både reelle og opfattede fordele og omkostninger ved vindenergi er væsentlige. Den visuelle 

virkning, både i forhold til størrelse, støj og påvirkning på nærmiljøet er vigtige faktorer.  

Befolkningens deltagelse i projekterne og lokalt medejerskab har positiv effekt på branchens 

udvikling. Fremfor at det bliver store selskabers gennemtrumfning af projekter i nærheden af 

befolkningens lokalområder.  

 

7.2.2.4 Teknologiske forhold  

"Today, there is no standard offshore substructure design, and at depths of over 25m the foundation 

costs start to increase dramatically"
90

. Havvindindustrien er langt fra lige så veludviklet, som 

landvindindustrien. På nuværende tidspunkt kræves der fortsat meget teknologisk udvikling for at 

finde frem til den korrekte størrelse vindmølle, hvor langt ude havmølleparkerne skal placeres og de 

korrekte placeringer i forhold til vindforholdene.  

Jo længere ude man vælger at placere havmølleparkerne, jo mere omkostningsfuldt bliver det at 

vedligeholde og håndtere den daglige drift af parken. "The larger the machine and further away 

from the coast, the larger the economic loss for nonoperation and associated maintenance"
91

. 
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"Første spor er at skabe nye muligheder for lagring af vindenergi. Et meget omtalt bidrag hertil er at 

integrere en sværm af batterier i elektriske køretøjer på nettet og dermed skabe en lagringsmulighed 

om natten"
92

. Man kan ikke styre vindforholdene og stærke vinde om natten er svære at udnytte, når 

lagringsmuligheder af vindenergien ikke er etableret 100 % endnu. Elbiler er en god mulighed for 

vindindustrien i forhold til lagring af strømmen. Dog er elbilerne fortsat ikke særlig udbredte eller 

populære. 

"194.000 biler (person- og mindre varebiler) blev solgt i 2011. Langt størsteparten af disse var 

benzin- eller dieseldrevne"
93

. Set i forhold til det store fokus elbiler har fået, så er det uheldigt at 

udbredelsen af bilerne ikke er mere synlig.  

Dette medfører at vindindustrien måske ikke skal sætte til sin lid til elbilerne endnu, men i stedet 

fokuserer på alternative muligheder for bedre udnyttelse af energien.  

 

"… der er fortsat overskydende kapacitet til produktion af el i Europa, og samtidig er efterspørgslen 

lavere end før finanskrisen"
94

. Dette billede gjorde sig gældende i slutningen af 2011 og medfører 

ikke bedre udviklingsmuligheder for vindenergi. Så længe at prisen på strøm er lav, medfører det at 

havvind bliver et alt for dyrt alternativ. Virksomhederne, der sælger vindstrømmen, er oftest ikke så 

hårdt ramt, idet disse bliver offentligt støttet via tilskud eller lignende. Det medfører dog en negativ 

presse, særligt i økonomiske krisetider.  

 

"The high costs and long delays in getting grid connections agreed lead to increased overall costs 

and risk for developers, who therefore have to raise charges to consumers, thus giving further 

ammunition to those who claim that wind is expensive"
95

. Nettilslutninger er den store synder i 

forhold til udbredelsen af havmølleparker. Disse kræver enorme investeringer og er hele grundlaget 

for at bygge havmølleparkerne, da strømmen ellers ikke kan blive transporteret til land. 

Planlægningen og gennemførslen af nettilslutninger og særligt i landene indbyrdes vil skabe mange 

teknologiske fordele for EU, da man derved kan handle strøm imellem landene og dermed bedre 

udnytte vindenergien og effektivisere hele elmarkedet i EU. Men det kræver fortsat enighed, 

planlægning og ressourcer for at kunne blive gennemført.   

 

"Industriens værdiskabelse sker i langt højere grad end tidligere i samspillet mellem produktion, 

viden og logistik. Det er altså ikke kun forskning i områder, der direkte understøtter udviklingen af 
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ny vindmølleteknologi, der er nødvendig"
96

. Det, at optimere hele værdikæden i vindindustrien, vil 

skabe meget bedre rammer for branchen. Jo større havmølleparker, der planlægges at blive bygget, 

jo flere ressourcer kræves der. Der skal være personale samt installationsfartøjer til rådighed. 

Mulighed for plads og adgang ved havne i nærheden af de relevante sites, således at vindmøllerne 

kan blive samlet i nærheden af skibet, uden at skulle transporteres for langt. Derudover er der hele 

flaskehalsproblemet omkring komponenter og vindmøller mv., der skal være til rådighed i tide, 

således at hele processen ikke fordyres yderligere. Disse forhold er af afgørende betydning for hvor 

lang tid der går før at vindmølleindustrien rigtig bliver omkostningseffektiv.  

 

7.2.2.5 Miljø  

Jeg vil mene, at Europa i lang tid har været på forkant med at begrænse miljøforureningen 

sammenlignet med andre områder i verden. Dette gør det europæiske marked ideelt for havvind. 

“Europe is faced with the global challenges of climate change, depleting indigenous energy 

resources, increasing fuel costs and the threat of supply disruptions”
97

.  

Som tidligere nævnt i opgaven har vi i Europa, på trods af økonomiske krisetider, stadig øget 

produktionen indenfor havvindenergi, og forbrugere i de europæiske lande er langt mere 

miljøbevidste end i for eksempel USA.  

I Danmark har man blandt andet mulighed for aktivt, som forbruger, at vælge at støtte grøn energi 

fremfor den traditionelle strøm. Wind Power har desuden ved hjælp af klimapartnerskaber (er 

tidligere nævnt), fået danske virksomheder til at støtte den vedvarende energiproduktion hos 

DONG. Dette opnås ved at hjælpe virksomhederne til at foretage energibesparelser i deres 

nuværende produktion/drift og denne besparelse går direkte til udvidelsen af Wind Powers 

vindproduktion.  

 

"The comprehensive environmental monitoring programmes of Horns Rev Offshore Wind Farm 

and Nysted Offshore Wind Farm confirm that, under the right conditions, even big wind farms pose 

low risks to birds, mammals and fish, even though there will be changes in the living conditions of 

some species by an increase in habitat heterogeneity"
98

. Det, at Wind Power har haft stor fokus på 

de miljømæssige påvirkninger ved opstilling af havmølleparker, kan forbedre mulighederne for 

denne virksomhed og branchen generelt. Idet, det skaber endnu flere fordele for havvindindustrien, 

set i forhold til den miljømæssige betydning.  
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 Side 69 afsnit 3 linje 3 – Rapport: Udvikling og omstilling i vindmølleindustrien 
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 Rapport: Oceans of opportunity. Side 7, afsnit 2, linje 1.  
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 Side 8 afsnit 2 linje 1 – Rapport: Danish offshore wind – Key environmental issues 
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7.2.2.6 Legale forhold  

"The main barriers to European offshore wind project development include: lengthy permitting 

processes that need to consider key issues such as defence, shipping, fishing and tourism …"
99

. 

EU-markedet er hæmmet af langvarige processer i forhold til godkendelse og landenes 

forskelligartede regler og tilgang til industrien. Dette gør det sværere for producenter af havvind at 

udbrede sig på markedet og genbruge sit knowhow, hvis processerne håndteres forskelligt.  

"Only a few European countries currently have defined dedicated offshore wind areas, including the 

UK, Germany, Denmark, Belgium and the Netherlands, each of which has its own approach"
100

. 

For at skabe et bedre marked for vindindustrien kræves det, at flere lande aktivt tilretter deres 

strømproduktion efter EU målene, som netop fokuserer på øget vedvarende energi. Det er vigtigt at 

tilrette markedet og dermed lovgivningen, således at man i større grad gør det muligt for 

havmølleparkproducenterne at udvide vindproduktionen, for at kunne nå de mål EU har stillet.  

 

"At present, there are significant barriers in the electricity market in Europe, which hamper an 

efficient combination of trade and offshore wind power transmission via a transnational offshore 

grid"
101

. Hele elmarkedet er reguleret forskelligt i EU-landene og dette begrænser muligheden for et 

effektivt elmarked. Da, det er svært, at forudsige præcis hvor meget vinden blæser, så gør de 

nuværende regler på elmarkedet det svært at udnytte vindenergien optimalt. Da, der ikke må være 

for meget strøm i nettet, sammenholdt med hvad der skal forbruges, medfører det, at det er vigtigt at 

planlægge, hvor strømmen skal produceres fra. Håndteringen af denne planlægning skal omlægges 

for at kunne udnytte vindenergien optimalt, således at man i højere grad kan skifte fra en energitype 

til en anden, alt afhængigt af hvor meget vinden blæser.  

Det er en opgave for det samlede europæiske marked at sikre at håndteringen af køb og salg af el, 

fungerer så omkostningseffektivitet og på de bedst mulige vilkår, som overhovedet muligt. Dette er 

dog en stor mundfuld at håndtere for samfundet, da det kræver en omlægning af de nuværende 

regler på elmarkedet.  

 

 

8. Opbygning af regnskaber for Wind Power 

Wind Power er, som tidligere nævnt, i et forretningsområde i DONG Energy Koncernen. Dette 

forretningsområde består af mange individuelle selskaber, hvis regnskabsmæssige værdi tilsammen 
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udgør Wind Power segmentet i DONG. Derfor er der ikke et reelt regnskab til rådighed for Wind 

Power, men blot specifikke nøgletal og –beløb, som jeg vil komme ind på senere i dette afsnit.  

Dette afsnit skal derfor belyse, hvorledes jeg har opbygget Wind Powers regnskaber, hvilke 

antagelser og forudsætninger, jeg har valgt at benytte og de specifikke udarbejdet regnskaber, kan 

ses ved opslag til bilag 1. 

Jeg har valgt at opdele dette afsnit i 6 underafsnit. Nemlig helt overordnet omkring min opbygning, 

et uddrag af de nøgletal mv. der er til rådighed i DONG årsrapporterne, opstilling af 

resultatopgørelsen, beregning af kortfristede aktiver og forpligtelser, opstilling af aktiver og 

passiver.   

  

8.1 Valg af selskabet DONG Energy Wind Power Denmark A/S 

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i overtagelsesbalancen for DONG Energy Wind Power Denmark 

A/S pr. 1. januar 2012, der kan findes som bilag 2.  

Denne overtagelsesbalance er opgjort på baggrund af et opsplit af aktiviteterne i DONG Energy 

Power A/S. Alt hvad der har vedrørt vindenergi i det førnævnte selskab er blevet skilt ud og 

overført i selskabet Wind Power Denmark A/S.  

Jeg har valgt at antage at aktiviteterne og de regnskabsmæssige værdier i Wind Power Denmark 

A/S skal give et fingerpeg om hvorledes resten af Wind Power forretningsområdet ser ud. Denne 

antagelse har jeg synes var rimelig set i forhold til at Wind Power forretningsområdet er størst og 

har mest erfaring på det danske marked og dette afspejler værdien i Wind Power Denmark A/S.  

 

Da jeg kun har overtagelsesbalancen pr. 1. januar 2012 og specifikke nøgletal mv. til rådighed, har 

jeg valgt at opstille regnskabet for 2011 først og dernæst regnes bagud for 2010 og 2009. 2012 er 

beregnet sidst, men i bilagsopstillingen er de nyeste regnskaber placeret forrest, for at give det 

bedste overblik ved brugen af bilagsmaterialet.  

 

8.2 Benyttelse af et udvalg af de tilgængelige nøgletal i DONG 

årsrapporterne 

Jeg har gjort brug af så mange af de tilgængelige informationer jeg har kunne finde i DONG 

årsrapporterne. Her er et uddrag af de mest væsentlige nøgletal og regnskabsværdier jeg har 

benyttet i opbygningen af Wind Powers regnskaber. Procentandelen af ansatte i Wind Power 

segmentet har jeg benyttet for på den måde at kunne beregne virksomhedens 

personaleomkostninger.  
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Wind Powers bruttoinvesteringer i de forskellige år har desuden også været tilgængelige og dette er 

særdeles vigtigt for opbygningen, idet virksomhedens materielle aktiver udgør en væsentlig del af 

dette forretningsområde.  Derudover har de materielle aktiver under udførelse også været 

tilgængelige og dette har jeg også anvendt i tilknytning til beregning af den samlede materielle 

aktivmasse.  

Summen af de samlede aktiver har været oplyst i årsrapporterne og disse har udgjort en væsentlig 

faktor i forhold til den samlede værdiansættelse af de materielle aktiver og egenkapitalen.  

 

Netto arbejdskapitalen har været oplyst for Wind Power i alle rapporter og fortæller om forholdet 

mellem kortfristede driftsaktiver og kortfristede driftsforpligtelser. Dette synes jeg har været vigtigt 

i forhold til fordelingen mellem kort og lang gæld samt aktivernes fordeling.  

Til brug for opbygningen af Wind Powers resultatopgørelse, har jeg haft omsætningen, EBITDA, 

afskrivninger, nedskrivninger og EBIT tilgængelige og dette har gjort opstillingen af 

resultatopgørelsen forholdsvis lettilgængelig.  

  

8.3 Opstilling af resultatopgørelsen 

Omsætningen har været direkte tilgængelig, så denne del har været meget uproblematisk.  

Jeg har valgt at opgøre Wind Powers andre eksterne omkostninger på baggrund af forholdet mellem 

DONGs andre eksterne omkostninger og den samlede omsætning. Denne procentandel har jeg så 

valgt at benytte direkte på Wind Powers omsætning, for at kunne udlede de andre eksterne 

omkostninger. Jeg har derfor forventet at omkostningsforholdet i Wind Power er meget lig DONGs, 

da begge virksomheder må antages at have store faste omkostninger. 

I de tilfælde hvor jeg har kunne læse ud fra noterne i DONGs årsrapporter, hvilken andel af 

forskning- og udviklingsomkostninger, der har vedrørt Wind Powers forretningsområde, har jeg 

benyttet disse værdier i forhold til beregningen af andre eksterne omkostninger.  

Til beregning af personaleomkostninger kender jeg procentandelen af DONGs personale, der er 

tilknyttet Wind Power og derfor har jeg kunne bruge denne procentandel til at beregne størrelsen af 

Wind Powers personaleomkostninger ud fra DONGs egne.  

Produktionsomkostningerne er blevet en afledt størrelse, da jeg kender værdien af EBITDA, 

personaleomkostninger, andre eksterne omkostningerne og omsætningen.  

Alle specifikke beregninger kan ses i bilag 1.  
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8.4 Opstilling af passiver 

Aktiekapitalen har jeg valgt at antage udgør den samme procent andel, som i overtagelsesbalancen 

for Wind Power Denmark A/S. I dette selskab udgør den 10,10 % (se beregning i bilag 1) af de 

samlede aktiver og dette har jeg så valgt også er gældende for Wind Power totalt.  

Overført resultat i Wind Power Denmark, antages at udgøre 49 % af andelen i overtagelsesbalance 

for Wind Power Denmark A/S. Årsagen til at overført resultat kun vægter med 49 %, skyldes at 

Wind Power Denmark kun har danske vindmøller med i regnskabet. Jeg antager derfor at danske 

vindmølleparker har akkumuleret en større andel overført resultat end de udenlandske 

vindmølleparker, da DONG alt andet lige, har været på det danske marked i en længere årerække 

end i udlandet. De 49 % beregnes på baggrund af Wind Powers formodentlige andel af omsætning i 

Danmark, se den samlede beregning i bilag 1.  

Den udskudte skat, andre hensatte forpligtelser og reetableringsforpligtelser antages at udgøre 

samme % andel, som i overtagelsesbalancen for Wind Power Danmark.  

På trods af, at Wind Power Denmark ikke har nogen langfristet gæld, så formodes det at selskabet 

Wind Power har en langfristet gæld, til brug for finansiering af de seneste vindmølleparker i 

Tyskland og Storbritannien blandt andet. Dette forudsætter jeg at være svarende til 1/5 del af 

DONGs rentebærende gæld i 2011, set i forhold til DONGs store satsning på netop 

vindmølleparker.  

Den kortfristede del af lang gæld antages at udgøre samme procent andel, som i 

overtagelsesbalancen for Wind Power Denmark. Den kaldes dog for kortfristet del af lang gæld, da 

jeg har antaget at Wind Power Denmark kun kan have den kortfristede del af lang gæld retur, da jeg 

anser det for være usandsynligt hvis denne virksomhed ikke har været finansieret af lang gæld. 

 

8.5 Beregning af kortfristede aktiver og forpligtelser 

Ved opgørelsen af de kortfristede aktiver og forpligtelser, har jeg brugt residualen fra de samlede 

passiver fratrukket den langfristede kapital og gæld til at finde den samlede kortfristede gæld, som 

jeg herved udelukkende mener, er driftsrelateret.  

Jeg kender nettoarbejdskapitalen og kan derfor finde de kortfristede aktiver, som er driftsrelateret.  

 

Omsætningshastigheden for kreditorer antages at have samme omsætningshastighed, som DONGs, 

da jeg forudsætter at Wind Powers kreditorer har lignende betalingsbetingelser, som DONG 

koncernens. 

DONGs varekøb antages til at være brændsel og energi samt andre eksterne omkostninger og når 

jeg beregner omsætningshastigheden på baggrund af leverandørgælden, så får jeg 23,75 %, hvilket 
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svarer til at DONG betaler deres kreditorer efter ca. 3 måneder. Dette kan man godt argumentere for 

er korrekt, idet DONG er en stor organisation, samt deres leverandører indenfor især 

vindmølleindustri er samarbejdspartnere og her kan man godt argumentere for at disse partnere 

giver hinanden lang betalingsfrist.  

Årets varekøb, som lægges på lager, er ikke medregnet og andelen af ”brændsel og energi”, som er 

taget fra lageret, er heller ikke taget højde for. Beregningen af disse værdier anser jeg for at være 

svære at gøre realistiske, da mit kendskab til DONGs varelager ikke er særlig god og derfor kan jeg 

godt acceptere ovenstående beregning (23,75%). Dog vil jeg have fokus på, hvor usikker denne 

værdi reelt set er, i min regnskabsanalyse samt i forhold til input i budgetlægning .  

Se beregningen i bilag 1.  

  

Tilgodehavender fra salg antages at udgøre 6 % af tilgodehavender fra salg hos DONG, da jeg 

forudsætter at Wind Powers debitorer har lignende betalingsbetingelser, som for DONG, og idet at 

jeg ved at 6 % 
102

 af omsætningen i DONG vedrører Wind Power.  

 

Beregningen af varebeholdning i 2011 antages at udgøre samme procent andel, som i 

overtagelsesbalancen for Wind Power Denmark. Derudover antager jeg at varebeholdningen følger 

niveauet for bruttoinvesteringer, da jeg formoder at varebeholdningen består af råvarer og 

hjælpematerialer (til bygning af vindmølleparker). I 2010 havde man bruttoinvesteret for 6.378 mio. 

kr., mens niveauet i 2011 lyder på 10.872 mio. kr. Denne stigning (70,46 %) formoder jeg for at 

påvirke varebeholdningen i en opadgående retning, da man derved får brug for flere reservedele mv. 

til bygning af parkerne.  

Dette betyder at varebeholdningen er 360.214.026 ultimo 2010, mens den ultimo 2011 er 

211.318.800, hvilket betyder at man i 2011 har forbrugt ca. 70 % af varebeholdningen i forbindelse 

med at man har investereret 70 % mere i 2011 og derfor haft brug for flere materialer.  

 

Andre tilgodehavender relaterende til drift bliver herved residualen fra de samlede kortfristede 

aktiver, som er driftsrelateret fratrukket varebeholdning og tilgodehavender fra salg.  

 

8.6 Opstilling af aktiver  

Jeg kender værdien af goodwill fra DONG koncernens rapportering og denne værdi har jeg 

selvfølgelig valgt at benytte igennem hele opbygningen af regnskaberne.  
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Værdien af rettigheder, grunde og bygninger, produktionsanlæg, samt andre anlæg, driftsmateriel 

og inventar i Wind Power antages at udgøre samme procent andel, som i overtagelsesbalance for 

Wind Power Denmark. 

 

Åbningsbalance per 01.01.2012 har ikke nogen materielle aktiver under udførsel, men dette ved jeg 

at Wind Power har på baggrund af DONG årsrapporten. Derfor vælger jeg at forudsætte at 2011 

årets materielle aktiver under udførsel, skal tillægges de materielle aktiver, på lige fod med årets 

tilgang af bruttoinvesteringer  

 

De likvide beholdninger i Wind Power bliver også en redisual beregnet på baggrund af de samlede 

aktiver fratrukket anlægsaktiver, varebeholdningen og tilgodehavender.  

 

Alle specifikke beregninger kan ses i bilag 1 og jeg har benyttet Wind Power Denmarks værdier i 

overtagelsesbalancen og procentandele af værdierne i DONGs årsrapporter igennem alle 

regnskabsår, for derigennem at få en så kontinuerlig beregning, som overhovedet muligt.  

 

Ovenstående skal symboliserer, at jeg har værdiansat delene i Wind Powers regnskaber, så 

retvisende, som mine forudsætninger og antagelser gør mulige. Men jeg skal dog gøre opmærksom 

på at idet jeg har benyttet antagelser og forudsætninger medfører disse en vis usikkerhed i forhold 

til nøjagtigheden af de specifikke værdier. Læser og jeg skal derfor have dette for øje igennem den 

resterende del af opgaven.  

 

 

9. Regnskabsanalyse 

Igennem hele denne regnskabsanalyse, skal man have fokus på at nøgletallene per 30. september 

2012 kun indeholder 9 måneders udvikling i Wind Powers økonomi, mens de øvrige nøgletal 

selvfølgelig består af 12 måneder. Jeg vil dog mene, at jeg stadig godt kan analysere på udviklingen 

i de forskellige år, da værdien per 30. september 2012, stadig fortæller hvordan Wind Power har 

udviklet sig i 2012, på trods af at der kun er medtaget 9 måneders udvikling.  
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9.1 Rentabilitetsanalyse 

9.1.1 Egenkapitalforrentning – ROE 

103
 

Egenkapitalens forrentning har været svingende i analyseperioden, fra 2009 til 2010 stiger den med 

435 %, mens den efterfølgende har været faldende fra 2010 til 2012 med 72 %. Samlet set er 

egenkapitalens forrentning dog steget med 52 %. 

Niveauet for egenkapitalens forrentning er utilfredsstillende, særligt per 30. september 2012.  

Egenkapitalens forrentning per 30. september 2012 

Wind Power DONG Energy Vattenfall RWE EON 

0,96 % -4,5 % 
104

 -2,5 % 
105

 0,02 % 
106

 9,02 % 
107

 

 

Sammenligner man Wind Powers egenkapitals forrentning per 30. september med andre 

energiselskaber, så er niveauet for Wind Power ikke så dårligt igen. Kun EON, som har 

markedsandele i hele verden, har en bedre egenkapitals forrentning end Wind Power. Mens DONG 

og Vattenfall har negativ forrentning af deres egenkapital.  

Niveauet per 30. september med 0,96 % ligger dog under niveauet for en obligationsrente på en 

tiårig statsobligation (
108

1,23 %). Dette er ikke godt, særligt taget i betragtning af at, man normalt 

tillægger egenkapitalens forrentning et risikotillæg og denne sum skulle gerne overstige værdien af 

renten på en statsobligation.  

Udviklingen over hele perioden er dårlig, men man skal dog også huske på den europæiske 

finansielle krise, hvilket også afspejler sig i DONG, Vattenfall og RWEs egenkapitals forrentning. 

Derudover er havmølleindustrien fortsat omkostningstung og en fremtidsinvestering. 

 

Der er to aktiviteter, som påvirker egenkapitalens forrentning; finansieringsaktiviteter og 

driftsaktiviteter. Den første del af analysen omhandler finansieringen, hvilket vil sige den finansielle 

gearing og renten. 
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 Se bilag 4 (regnskabsanalyse nøgletal) 
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 Se DONGs delårsrapport 9 måneder 2012. - Resultat efter renter s.5 (IFRS resultat) og egenkapital s.20. 
105

 Se Vattenfall delårsrapport per 30. sep. 2012. - Resultat efter renter s.13 og egenkapital s.17. 
106

 Se RWE delårsrapport per 30. sep. 2012. - Resultat efter renter s.2 og egenkapital s.39. 
107

 Se EON delårsrapport per 30. sep. 2012. - Resultat efter renter s.31 og egenkapital s.32. 
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 Se bilag 8 (statsobligation) – Niveau 2010-2012 

Niveau 1 2009 2010 2011 30.09.2012

ROE 0,63% 3,37% 3,30% 0,96%

ROIC 2,19% 5,77% 3,48% 1,53%
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9.1.1.1 Finansiel gearing 

109
 

Den finansielle gearing har haft en opadgående udvikling, da den er steget med 226 % i 

analyseperioden. Denne udvikling viser, at Wind Power har øget deres gæld i forbindelse med 

bygning af vindmølleparker. Dette skal gerne hænge sammen med en stigende omsætning, hvilket 

også er tilfældet. Omsætningen er steget med 
110

204 % og de materielle aktiver er samtidig steget 

med 
111

252 % i perioden. Virksomheden har øget dens rentebærende gæld til at forøge dens 

aktivmasse, hvilket også har resulteret i en øget omsætning, dog ikke helt på niveau med 

gældsforøgelsen. Den finansielle gearing i 2012 er dog ret markant, da den svarer til 50 % af 

egenkapitalen, sammenlignet med året før, hvor den blot bestod af små 2 %.   

R er ligesom den finansielle gearing, negativ i 2009 og 2010, hvilket skyldes at virksomheden har 

positive driftsforpligtelser og hermed menes at virksomheden har flere likvider end den har 

finansielle forpligtelser og dette er positivt. R udvikler sig dog meget negativt i 2011 og falder igen 

i 2012 med 82 %, som er positivt, da virksomheden betaler færre renter for dens gæld i 2012 

sammenlignet med 2011.  

SPREAD har et positivt niveau i 2009 og 2010, men det ser anderledes håbløst ud i 2011 og 2012, 

hvor SPREAD’et er negativt. Dette betyder at Wind Power betaler mere i rente end hvad 

virksomheden opnår i afkast på dens investerede kapital.   

Da den finansielle gearing ligger på et højere niveau end ROIC, påvirker det negativt ejernes afkast, 

da Wind Power tjener mindre end hvad de kan låne til. Samtidig har den finansielle gearing udviklet 

sig mere negativt, idet den er steget mere end ROIC i analyseperioden.    

Dog har forbedringen af SPREAD’et og dermed R, fra 2011 til 2012, påvirket ROE i en lidt mere 

positiv retning. Faldet i SPREAD’et er nemlig større end i faldet i ROIC og derfor påvirker den 

finansielle aktivitet ROE mere positivt end ROIC gør. Dette hænger også godt sammen med 

renteniveauet i 2012, som har været utrolig lav
112

.  

 

Den næste del af analysen, som påvirker egenkapitalens forrentning, er ROIC, OG samt AOH.  
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 Se bilag 4 (regnskabsanalyse nøgletal) 
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 Se omsætningsudvikling i resultatopgørelsen – bilag 4 s. 3 (trendanalyse) 
111

 Se udvikling i aktiver i balancen – bilag 4 
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 Se bilag 8 – renteniveau 2009-2012 

Finansiel gearing 2009 2010 2011 30.09.2012

ROIC 2,19% 5,77% 3,48% 1,53%

FGEAR -39,58% -24,98% 1,57% 49,97%

r -1,77% -3,87% 14,88% 2,67%

SPREAD 3,96% 9,64% -11,40% -1,14%
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9.1.1.2 Afkast på nettodriftsaktiver – ROIC 

113
 

ROIC har dog udviklet sig negativt henover perioden, idet den samlet set er faldet med 30 %.  

Denne udvikling har en negativ indflydelse på ROE, da ROIC måler hvor profitabelt virksomheden 

er i stand til at udnytte de investerede aktiver, den har til rådighed. Desto bedre Wind Power er til at 

udnytte sin aktivmasse desto bedre bliver ejernes afkast og dette er så ikke tilfældet for Wind 

Power, da virksomheden har forværret dens ROIC. 

I 2010 ligger afkastningsgraden på et acceptabelt niveau, 5,77 %, sammenlignet med 

obligationsrenten ekskl. risikotillæg (2-3 % på daværende tidspunkt
114

). Men ser man på niveauet 

for 2012 (1,53 %), så ligger afkastningsgraden på niveau med statsobligationen (
115

1-2 %) uden 

noget risikotillæg og dette er ikke så positivt.  

Afkastningsgradens udvikling skyldes fra 2009 til 2010 hovedsageligt en positiv indtjeningsevne, 

men også en positiv udvikling i kapitaltilpasningsevnen. Indtjeningsevnen stiger med 104 % og 

kapitaltilpasningsevnen med 29 %. Faldet i afkastningsgraden fra 2010 til 2011 skyldes 

udelukkende indtjeningsevnen i Wind Power, idet kapitaltilpasningsevnen er uændret.    

Den negative udvikling fra 2011 til 2012 skyldes både indtjeningsevnen, som falder med 44 % og 

kapitaltilpasningsevnen, der falder med 22 %. 

Det samlet fald i afkastningsgraden fra 2009 til 2012 skyldes udelukkende indtjeningsevnen, som i 

samme periode falder med 30 %, mens kapitaltilpasningsevnen er uændret.   

 

Overordnet set har aktivernes omsætningshastighed ikke så stor indflydelse på ROIC. Faldet fra 

2011 til 2012 er negativt, men over hele perioden er kapitaltilpasningsevnen uændret.  

Når aktivernes omsætningshastighed stiger betyder det at Wind Power er blevet bedre til at skabe 

omsætning i forhold til virksomhedens samlede investeringer. Så faldet fra 2011 til 2012 er rigtig 

ærgerligt, idet det viser at Wind Power i denne periode blev dårligere til at skabe omsætning af 

virksomhedens samlede investeringer.   

 

Indtjeningsevnen har mest effekt på afkastningsgraden og dermed på egenkapitalforrentningen.  

OG falder samlet set med 30 %, dog har Wind Power en rigtig positiv udvikling i indtjeningsevnen 

fra 2009 til 2010. Denne gode udvikling vender i 2011 og 2012, da OG falder fra 2010 til 2012 med 
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 Se bilag 4 med regnskabsanalyse nøgletal 
114

 Se bilag 8 
115

 Se bilag 8 

Niveau 2 2009 2010 2011 30.09.2012

ROIC 2,19% 5,77% 3,48% 1,53%

OG 15,86% 32,41% 19,85% 11,12%

AOH 0,14 0,18 0,18 0,14
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66 %. Denne udvikling er langt fra tilfredsstillende. Wind Powers forhold mellem indtægter og 

omkostninger fortæller, at virksomheden tjener 11,12 kr. (de første 9 måneder i 2012) for hver 100 

kr. den sælger. Årsagen til at indtjeningsevnen falder, må derfor skyldes, at omkostningerne stiger 

proportionalt mere end omsætningen. 

 

9.1.1.3 Aktivernes omsætningshastighed – AOH 

116
 

De øvrige kernedriftsaktiver stiger over perioden med 198 % og påvirker derfor alene 

kapitaltilpasningen positivt. Wind Power har dermed kunne øge omsætningshastigheden på de 

andre langfristede aktiver og andre tilgodehavender.   

Stigningen i nøgletallet AOH kernedriftsaktiver med 16 %, er derfor alene et udtryk for en positiv 

udvikling i de øvrige kernedriftsaktiver set i forhold til omsætningen.   

 

De immaterielle aktivers omsætningshastighed falder i perioden (samlet set med 73 %), hvilket også 

hænger sammen med at de regnskabsmæssigt falder i værdi, grundet afskrivninger, set i takt med at 

omsætningen stiger.    

De materielle aktivers omsætningshastighed falder over hele perioden med små 2 % og dette er ikke 

positivt. Særligt taget i betragtning af at omsætningen stiger fra 2009 til 2012 med 
117

304 % og i 

samme periode er de materielle aktiver steget med 
118

352 %. Dette betyder, at Wind Power har øget 

dens materielle aktiver med en højere stigning, end der kan måles på omsætningen og dette påvirker 

negativt både kapitaltilpasningsevnen, men også afkastningsgraden.  
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 Se bilag 4 – (regnskabsanalyse nøgletal) 
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 Se omsætning i resultatopgørelsen – bilag 4 side 3 
118

 Se materielle aktiver i balancen – bilag 4 side 3 

AOH-drivere 2009 2010 2011 30.09.2012

Immaterielle aktiver 0,315 0,176 0,113 0,085

Materielle aktiver 6,537 4,678 5,053 6,430

Varebeholdning 0,192 0,116 0,066 0,041

Tilgodehavender fra salg og tjensteydelser 0,106 0,083 0,089 0,116

Øvrige kernedriftsaktiviteter 0,893 1,405 2,191 2,659

1/AOH, kerne DA 8,044 6,458 7,512 9,331

Leverandørgæld -0,112 -0,061 -0,102 -0,177

Andre driftsforpligtelser -0,700 -1,533 -2,675 -3,162

1/AOH, kerne NDA 7,232 4,864 4,735 5,993

1/AOH 7,232 4,864 4,735 5,993

Indeksering - Trendanalyse

Leverandørgæld 100        93         228      328             

Andre driftsforpligtelser 100        669       1.296   1.452          
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Dog stiger de materielle aktivers omsætningshastighed med 37 % fra 2010 til 2012, hvilket trods alt 

er positivt, men samlet set får det ikke nogen effekt på Wind Powers kapitaltilpasning.   

Wind Powers varebeholdnings omsætningshastighed falder med 79 % fra 2009 til 2012, hvilket 

hænger sammen med en faldende varebeholdning sammenlignet med en stigende omsætning. Jeg 

har antaget i min regnskabsopstilling for Wind Power at der er større omsætning i varebeholdning i 

takt med at der produceres flere vindmølleparker. Dette betyder at de hjælpematerialer og 

reservedele, jeg har antaget ligger på Wind Powers lager, bliver forbrugt hurtigere, således at 

indkøbene ikke når at ligge særlig længe på lager før de omkostningsføres og forbruges. Dette har 

jeg antaget giver en mindre varebeholdning, alt andet lige.   

Tilgodehavender fra salg falder med små 8 % i perioden, hvilket er negativt idet virksomheden 

gerne skulle kunne øge dens omsætningshastighed, samtidig med at omsætningen stiger.  

Per 30. september 2012 ydes debitorerne i kredittid på ca. 45 dage
119

, hvilket er lidt lang tid, men 

hænger dog meget godt sammen med at virksomheden laver længerevarende samarbejdsaftaler med 

energivirksomhederne, som distribuerer strømmen videre til forbrugerne. Disse aftaler skal netop 

være et samarbejde, der giver fordele til begge parter og derfor kan det sagtens tænke at Wind 

Power yder lidt længere betalingsbetingelser, særligt når man ikke kan forudser den præcise 

mængde strøm, der skal distribueres fra måned til måned.   

 

Leverandørgæld og andre driftsforpligtelser har været stigende i perioden og påvirker derfor 

kapitaltilpasningsevnen i Wind Power negativt. Nøgletallet AOH, kerne NDA er derfor også 

faldende i perioden med 17 %, hvilket betyder at virksomheden bliver dårligere til at skabe 

omsætning af dens netto driftsaktiver. Årsagen til dette er den utrolig negative udvikling i 

driftsforpligtelserne, men også det faktum at virksomhedens driftsaktivers omsætningshastighed har 

været faldende.    

 

Samlet set er aktivernes omsætningshastighed uændret i perioden, hvilket betyder at den positive 

udvikling i de øvrige kernedriftsaktiver bliver modsvaret af en dårlig udvikling i 

driftsforpligtelserne og en lidt skidt udvikling i særligt de materielle aktiver.  
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 Omsætning (5.101 mio.) / Tilgodehavender fra salg (ca. 542 mio.) = 7,96. 360 / 7,96 = 45,23 dage. Se bilag ? 
(resultatopgørelse & balance for Wind Power) for dokumentation 
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9.1.1.4 Overskudsgrad – OG 

120
 

Den faldende indtjeningsevne i Wind Power skyldes ikke omsætningen, som tidligere nævnt har 

været stigende. Dog skyldes det omkostningsudviklingen.  

Bruttoavanceprocenten har været faldende fra 2009 til 2012, med 26 %, hvilket skyldes en stigende 

udvikling i andelen af produktionsomkostninger. "I Wind Power steg EBITDA med 0,5 mia. kr. til 

1,8 mia. kr., som følge af produktionen fra Walney 1 og Walney 2 samt indtjening fra opførelse af 

50 % af vindmølleparken Anholt for medinvestorer, mens højere omkostninger pga. den øgede 

driftsaktivitet og opbygning af forretningsområdet påvirkede EBITDA negativt"
121

. Særligt 

omkostninger vedrørende driftsaktiviteten og opbygning af forretningsområdet påvirker negativt fra 

2011 til 2012.  

Andelen af forsknings- og udviklingsomkostninger er faldende fra 2009 til 2011, med 60 %. Dette 

er meget overraskende taget i betragtning at Wind Power gerne vil fortsætte med at være førende 

indenfor havmølleparker, jævnfør deres strategi i afsnittet om DONGs strategi.  Det kan blive en 

rigtig dårlig investering/beslutning at vælge at spare på sine forsknings- og 

udviklingsomkostninger, hvis man fortsat ønsker at bibeholde sin plads på markedet.  

Andelen af afskrivningerne er stigende i perioden, med 20 %, hvilket er meget logisk, da Wind 

Power har bygget flere vindmølleparker og andelen af materielle aktiver, der skal afskrives på, 

øges. 

Andelene af personaleomkostninger falder med små 19 % og eksterne omkostninger stiger med 37 

%. Da virksomheden er mere afhængig af materielle ressourcer frem for personaleressourcer, er det 

meget naturligt at andelen af personaleomkostninger falder, i takt med at omsætningen stiger.  

De eksterne omkostningers stigning hænger sammen med produktionsomkostningernes forøgelse, 

nemlig den øgede driftsaktivitet samt opbygning af forretningsområdet. 
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 Se bilag 4 - regnskabsanalysenøgletal 
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 Side 7 afsnit 11, linje 1 – DONG delårsrapport 9 måneder 2012 

OG-drivere 2009 2010 2011 30.09.2012

Omsætning 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Certifikater 0,0% 0,0% 29,0% 26,5%

Markedspriser 0,0% 0,0% 45,0% 20,7%

Tariffer 0,0% 0,0% 26,0% 17,5%

Øvrige indtægter 0,0% 0,0% 0,0% 35,3%

Produktionsomkostninger -18,0% -1,3% -20,6% -39,3%

Andre eksterne omkostninger -8,3% -10,2% -12,6% -11,4%

heraf forsknings- og udviklingsomk -20,8% -13,3% -8,4% 0,0%

Personaleomkostninger -16,7% -16,7% -16,7% -13,6%

Afskrivninger og amortiseringer -20,5% -26,1% -21,9% -24,6%

Driftsoverskud fra salg, før skat (EBIT) 15,9% 32,4% 19,9% 11,1%

Bruttoavanceprocent 82,0% 98,7% 79,4% 60,7%
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Hovedårsagen til den faldende indtjening skyldes en stigning i andelen af 

produktionsomkostningerne på 118 %.   

 

9.2 Delkonklusion på rentabilitetsanalysen 

Udviklingen i Wind Powers rentabilitet er forholdsvis positiv, da den har været stigende fra 2009 til 

2012, men ligger dog på et dårligt niveau per 30. september 2012.  

Den finansielle gearing ligger på et højere niveau end ROIC og påvirker derfor rentabiliteten 

negativt. Dog er faldet i SPREAD’et og renten (r) større end faldet i ROIC og dette medfører at den 

finansielle aktivitet påvirker rentabiliteten mere positivt end afkastningsgraden gør, da 

virksomheden betaler lidt færre renter for deres finansielle forpligtelser.  

Afkastningsgraden har faldet med 30 % over perioden og påvirker derfor rentabiliteten negativt.  

Årsagen til denne udvikling skyldes hovedsageligt Wind Powers indtjeningsevne.  

Årsagen til den forringede indtjeningsevne skyldes stigende omkostninger vedrørende 

driftsaktiviteten og opbygning af forretningsområdet. Dette skal ses i relief med at forsknings- og 

udviklingsomkostninger er faldende, hvilket kun kan påvirke Wind Power negativt.  

Hvis Wind Power skal forbedre deres forhold mellem omkostninger og indtægter, er en vigtig 

faktor for at mindske omkostningerne ved vindenergi, at udvikle og forske sig til blandt andet at 

optimere drifts- og vedligeholdelse samt at nedbringe omkostningerne til fundament- og 

kabelinstallationer mv. Derfor ville dét være det forkerte sted at spare penge for Wind Power.  

 

9.3 Analyse af vækst  

Ovenstående analyse viste at udviklingen i Wind Powers rentabilitet gik i en positiv retning, på 

trods af at niveauet per 30. september 2012 er dårligt. Dette skal dog ses i lyset af at opførelse af 

vindmølleparker og drift heraf, fortsat er en omkostningstung industri. Vindmølleenergi er en 

produkttype, der er under fortsat udvikling, så en investering i denne branche, skal ses, som 

langsigtet, da produktet fortsat er i vækstfasen og der kræves stadig meget forskning, udvikling og 

produktion.    

Rentabilitetsanalysen viste at Wind Powers stigende omkostninger vedrørende driftsaktiviteten og 

opbygning af forretningsområdet påvirkede negativt.  

Kapitaltilpasningsevnen har samlet set været uændret for Wind Power. Dette skal dog ses i forhold 

til at omsætningen har været stigende i perioden, men det har de materielle aktiver også, de er dog 

steget med en højere procentsats, hvilket medfører at de materielle aktivers omsætningshastighed 

falder over hele perioden med små 2 %. Denne udvikling er ikke positiv, men skal dog ses i 

sammenhæng med at Wind Power fortsat er i gang med opbygge deres produktionspark.  
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Denne analyse skal afdække, om de finansielle værdidrivere, herunder blandt andet de nuværende 

overskud er vedvarende. Fokus er derfor på hvordan den historiske vækst har udviklet sig i blandt 

andet egenkapital, nettodriftsaktiver samt driftsoverskud og hvordan de underliggende poster kan 

forklare denne udvikling.  

 

 

Salgsvækstraten har været faldende fra 2010 til 2012 og det samme har væksten i 

bruttoavanceprocenten, driftsoverskuddet og egenkapitalen. Udviklingen i egenkapitalvæksten er 

blandt andet afhængig af udviklingen i salget, bruttoavancen og driftsoverskuddet, og derfor hænger 

disse fire nøgletal sammen. 

Når omsætningsvæksten er faldende og omkostningerne i procent af omsætningen er stigende, har 

dette en direkte effekt på bruttoavancen og driftsoverskuddet og dermed også på egenkapitalen, idet 

årets resultat bliver overført til egenkapitalen. 

Årsagen til udviklingen i Wind Powers omkostninger er en naturlig del af at virksomheden er ved at 

opbygge dens produktionspark og derved øges virksomhedens afskrivninger. Dog falder 

bruttoavanceprocenten væsentligt fra 2010 til 2011, mens man fra 2011 til 30. september 2012 har 

fået dæmpet stigningen i produktionsomkostningerne. Denne effekt smitter derfor også af på 

væksten i driftsoverskuddet.   

 

Årsagen til at omsætningen har været faldende, skyldes Wind Powers prissammensætning, men 

også den tilgængelige vindkapacitetsudvikling igennem årene
122

. Udviklingen i omsætningen fra 

2009 til 2010, kan i høj grad skyldes at Wind Powers vindkapacitet steg med 22,84 %. Kapaciteten 
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 Se bilag 5 – Oversigt over vindmøller i Wind Power (side 3 - vindkapacitet) 

Vækstrater 2009 2010 2011 30.09.2012

Nettoomsætning 1.677.000.000 2.947.000.000 4.312.000.000 5.101.000.000

Salgsvækstrate 15,42% 75,73% 46,32% 18,30%

Vækst i bruttoavance % - 20,28% -19,54% -23,58%

Vækst i driftsoverskud - 104,30% -38,74% -44,01%

Egenkapital 20.073.011.600 22.044.778.600 24.196.002.600 24.763.002.600

Vækst i egenkapital - 9,82% 9,76% 2,34%

Vækst i NDA - 36,36% 48,60% 51,12%

Øvrige nøgletal

Omkostninger i % af omsætning 84% 68% 80% 89%

Forskning og udvikling i % af omsætning 21% 13% 8% 0%

Bruttoinvesteringer 7.133.000.000 6.378.000.000 10.872.000.000 10.539.000.000

i % af omsætning 425,34% 216,42% 252,13% 206,61%

Nettoarbejdskapital / salg -0,10 -0,16 -0,67 0,12

Langsigtet kerne NDA / salg 7,33 5,02 5,40 5,87

SUM 1/ kerne AOH 7,23 4,86 4,74 5,99
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fra 2011 steg med 15,58 % og i 2012 steg den med kun 4,28 %. Jo mere vind, der kan produceres på 

Wind Powers produktionsanlæg, jo højere kan omsætningen blive, dog fortsat afhængig af 

vejrforholdene og prissammensætningen.  

I 2013 og 2014 er der planlagt produktion og hermed en stigning af tilgængelig vindkapacitet med 

henholdsvis 42,99 % og 20,75 %. Så Wind Powers omsætningsvækst er muligvis faldende, men 

virksomheden har tilegnet sig mulighed for at øge omsætningen betydeligt med de nye 

havmølleparker der er forventet driftsklare i 2013 og 2014.  

Dette medfører selvfølgelig også øget omkostninger og er fortsat afhængige af vejrforholdene samt 

hvordan prisen på vindenergi fastlægges.  

 

Udviklingen i nettodriftsaktiverne er positiv stigende, hvilket hænger sammen med Wind Powers 

strategi og øget produktion, idet der investeres i driftsaktiver, hvilket igen er et signal om en 

forventning til øget driftsaktivitet og omsætning fremadrettet. 

Det ses, at bruttoinvesteringerne over perioden, faktisk er faldende i procent af omsætningen. Dette 

kan linkes sammen med det forhold, at Wind Powers vækst i vindkapacitet i denne periode, faktisk 

også er faldet. Man kunne også forestille sig, at Wind Power har opnået bedre prisaftaler med sine 

leverandører og samarbejdspartnere, i forhold til produktion af vindmølleparker. Derudover, har 

Wind Power haft, som strategi, at tilegne sig viden indenfor alle aspekter i produktion og drift af 

vindmølleparker, hvilket kan betyde at virksomheden ikke behøver at købe sig til viden og 

ressourcer udefra, i lige så høj grad, som tidligere.  

 

Nettoarbejdskapitalen set i forhold til omsætningen er blevet positiv, hvilket er et udtryk for at 

leverandørgæld mv. ikke længere er tilstrækkelig til at finansiere kapitalbindinger i varelagre og 

driftstilgodehavender.  

Leverandørgæld og driftsforpligtelser har jeg tidligere set, har været stigende i perioden, mens 

tilgodehavender fra salg også har været stigende, dog ikke i lige så høj grad. Forøgelsen i 

nettoarbejdskapitalen er derfor et udtryk for at Wind Power ikke har fået de samme 

leverandørbetingelser, som de tilbyder deres kunder.    

 

De langsigtede kernenettodriftsaktiver, set i forhold til omsætningen, har været faldende igennem 

hele perioden. Denne udvikling hænger sammen med udviklingen i forholdet mellem omsætning og 

materielle aktiver, samt udviklingen i bruttoinvesteringer.   
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Udviklingen i forskning/udvikling(F&U) fortæller noget om virksomhedens muligheder for at 

opretholde indtjeningen og/eller væksten. Det ses at omkostninger til F&U set i forhold til 

omsætningen er faldende igennem perioden. Jeg forventer fremadrettet stigninger på denne front, 

set i forhold til Wind Powers ønske om at mindske omkostningerne til drift og vedligeholdelse af 

vindenergi samt deres overordnede strategi.  

 

 

9.4 Risikoanalyse 

Jeg anser risiko for at være et centralt begreb i forhold til at værdiansætte en virksomhed. 

Virksomheder kan blive påvirket af mange forskellige risici, herunder stigning i oliepriser, 

strejkende medarbejdere, ændringer i valutakursen, kreditorers konkurs, skiftende trends, 

fejlinvesteringer mv.  

På et overordnet plan kan alle disse forskellige risici inddeles i to kategorier, nemlig markedsrisiko 

og den specifikke risiko og disse to kategorier kan yderligere opdeles i driftsmæssige og finansielle 

risici. Den specifikke risiko er de forhold, der kun påvirker den enkelte virksomhed og ikke 

nødvendigvis dens konkurrenter. Den markedsmæssige risiko, derimod, kan være sværere at 

håndtere, idet det oftest er udefrakommende faktorer, som virksomheden ikke selv har direkte 

indflydelse på. Det positive her, er dog, at såfremt risikoen indtræffer, så påvirker det ikke kun 

virksomheden, da det samme alt andet lige vil gælde for konkurrenterne. 

 

Helt almene forhold, som kreditvurderinger, juridiske aspekter af kontrakter og 

forsikringsmæssige forhold antager jeg at Wind Power har fuldkommen styr på, da jeg formoder at 

dette er en del af alle større virksomheders risikostyring. 

  

Overordnet markedsmæssige risici, vil heller ikke blive behandlet yderligere, idet Wind Power ikke 

selv har nogen indflydelse herpå. F.eks. udvikling af attraktiv metode til at udvinde strøm fra affald, 

på en vedvarende metode, således at strømmen kan produceres mere omkostningseffektivt og CO2 

venligt sammenlignet vindenergi. Dette vil have betydning for hele vindindustrien og dette kan 

Wind Power ikke forhindre, så disse typer risici vælger jeg ikke at fokusere på i denne opgave.  

 

De forhold, jeg så til gengæld vælger at fokusere på, er de teknologiske risici indenfor 

vindindustrien, likviditetsrisici for virksomheden, risici ved at være markedsleder, afhængighed og 

risici ved leverandørforhold samt tiltrækning og fastholdelse af dygtige medarbejdere.  
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9.4.1 Teknologiske risici indenfor vindindustrien 

Wind Powers tekniske kapacitet omfatter al den tekniske knowhow virksomheden besidder, samt 

evnen til at omdanne denne knowhow til salgbare ydelser. F.eks. udviklingsafdelingen, tekniske 

anlæg og maskiner samt deres fleksibilitet og anvendelighed. En stor fleksibilitet, indenfor disse 

førnævnte områder, er nødvendig i en verden præget af en hurtig teknologisk udvikling.  

Vindindustrien, særligt inde for havvindmølleparker, er præget af at være i vækstfasen og store krav 

stilles derfor fortsat til omkostningseffektivisering og udbyttet af investeringen (selve 

vindproduktionen). Dette medfører at hele værdikæden fortsat skal videreudvikles og teknologien 

bag ved strømproduktionen kræves efterforsket og optimeret.   

Risikoen her findes i det kapløb, der hersker blandt producenterne af vindenergi, til at udvikle og 

fremme en teknologi og viden, som medfører det mest optimale produktionsanlæg og dets 

placering, for derigennem at få den bedste indtjening.  

Satsning på forskning og videreudvikling samt at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere er 

vigtige faktorer for at minimere denne risiko.  

Konsekvenserne ved at tabe dette kapløb er af operationel betydning, da det får konsekvenser for 

prisen og afsætningen.  

 

Wind Power har adskillige gange anvendt Siemens, som leverandør til deres vindparker
123

. Dette 

medfører, at virksomheden har en øget eksponering over for seriefejl på vindmøllerne, som kan 

medføre øgede vedligeholdelsesomkostninger samt driftstab.  Derudover er møllerne heller ikke 

afprøvet, så længe, som deres forventede levetid på 20-24 år
124

, hvilket igen kan medføre uventede 

vedligeholdelsesomkostninger og driftstab. Dog vil jeg fremhæve at der må være en årsag til at 

Wind Power igen og igen vælger Siemens, som leverandør. Her tænker jeg på favorable priser, et 

godt samarbejde, gentagne succesoplevelser ved at vælge Siemens fremfor en anden leverandør mv.  

Wind Power er desuden også eksponeret over for fejl og nedbrud på transmissionskabler og 

transformerstationer, hvilket medfører en risiko for driftstab. Men til trods for dette, forelægger 

risikoen dog stadig for produktionsfejl eller lignende, som muligvis først opdages længere henne i 

forløbet.  

Disse risici kan imødegås ved leverandørgarantier, valg af gennemprøvede mølletyper, samt i nogle 

tilfælde kompensationsordninger med de nationale systemoperatører. Som tidligere nævnt kan 

Wind Power også forsøge at forsikre sig imod driftstab.  
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Offshore-placeringen af Wind Powers vindmølleparker medrører risiko for at vindmøllerne kan 

blive beskadiget og vejrforholdene kan desuden blive så hårde, at det er vanskeligt at foretage 

service på vindmøllerne.  

 

Alle ovenstående risici vedrørende teknologiske forhold indenfor offshore vindindustri, er alle 

sammen driftsrelateret og påvirker det operationelle resultat. Man kan forsikre og udarbejde 

kontrakter der garanterer én imod driftstab mv., men dette vil alt andet lige også komme til at koste 

resultatmæssigt. Konklusionen bliver at vindindustrien er en risikofyldt branche hvad angår teknik 

og teknologisk udvikling og dette skal påregnes i forbindelse med fastlæggelse af virksomhedens 

risikotillæg.  

 

9.4.2 Tiltrækning og fastholdelse af dygtige medarbejdere 

I forlængelse af afsnittet ovenfor, er Wind Power påvirket af deres afhængighed af 

nøglemedarbejdere med særlige tekniske og faglige kompetencer. Vindindustrien er en forretning, 

jeg tillader mig at kalde meget kompleks, hvilket medfører behov for at tiltrække og fastholde 

specialuddannede medarbejdere. Tiltrækning af talenter og kompetente medarbejdere på det danske 

arbejdsmarked er de seneste år blevet en udfordring for mange danske virksomheder og der stilles 

høje krav til konkurrencedygtige vilkår fra de kommende medarbejdere.  

Negativ omtale, nedgang af personalegoder i krisetider, manglende udfordringer mv. er forhold der 

kan betyde at arbejdstagere søger væk, hvilket også kan hænge sammen med at flere jobs bliver 

ledige, mens antallet af arbejdssøgende stadig stiger
125

.  

Wind Power skal i denne forbindelse være særligt opmærksom på håndteringen af personale. Det at 

miste specifikke nøglepersoner til for eksempel konkurrenten kan betyde at virksomheden mister 

førerpositionen indenfor teknologisk knowhow og dette kan få store konsekvenser. 

Derfor skal eventuelle nedjusteringer i personalegoder overvejes meget nøje, da det kan få store 

konsekvenser end ved de sparede omkostninger.  

Virksomheden skal derfor have seriøst fokus på medarbejdertilfredshed, årsager til ændringer i 

medarbejderomsætning, general pleje af personalet mv.  

 

9.4.3 Likviditetsrisici  

Likviditet er virksomhedens nerve. Uden likviditet kan virksomeden ikke eksistere. En analyse af 

virksomhedens kort- og langsigtede likviditetsrisiko er derfor særdeles vigtig.  
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Manglende likviditet kan begrænse ledelsens handlefrihed, tvinge ledelsen til at frasælge lønsomme 

forretningsdele, øge de finansielle omkostninger og ultimativt føre til betalingsstandsning og 

eventuelt konkurs. 

Adgang til tilstrækkeligt likviditetsberedskab er derfor vigtigt, også for at kunne foretage de 

ønskede investeringer, samt klare udsvingene i den daglige drift. Ligeså er der den 

finansieringsmæssige risiko, hvor dels risikoen for modparten er vigtig (kan lånet tilbagekaldes) og 

dels refinansieringsrisikoen.  

 

126
 Nøgletal Formel 2009 2010 2011 2012 

Soliditetsgrad I Egenkapital 

x 100 / 

Aktiver 

20.073.011.600x 

100 / 

25.136.000.000 

= 79,86 

22.044.778.600 

x 100 / 

35.203.000.000 

= 62,62 

24.196.002.600 

x 100 / 

48.027.000.000 

= 50,38 

24.763.002.600 x 

100 / 

56.862.000.000 

= 43,55 

Anlægsaktivern

es (langfristede 

aktiver) andel af 

langfristet 

kapital 

(egenkapital og 

lang gæld) 

Anlægs-

aktiver x 

100 / 

Langfristet 

kapital 

12.924.612.438 

x 100 /  

23.357.819.428 

= 55,33 

 

17.893.863.357 

x 100 /  

26.592.528.307 

= 67,29 

 

28.605.289.800 

x 100 / 

31.466.084.200 

= 90,91 

41.446.850.436 x 

100 / 

37.574.042.860 

= 110,31 

Likviditets-grad 

II 

Omsætning

s-aktiver x 

100 / 

Kortfristet 

gæld 

12.211.387.562 

x 100 / 

1.144.753.372 

= 1066,73 

17.309.136.643 

x 100 / 

7.723.356.093 

= 224,11 

19.421.710.200 

x 100 / 

15.350.635.400 

= 126,52 

15.415.149.564 x 

100 

/14.364.330.820 

= 107,32 

 

Wind Powers soliditetsgrad har været faldende igennem perioden og dette betyder at virksomhedens 

evne til at modstå tab er blevet forværret. Per. 30. september 2012 lå soliditetsgraden på 44 % og 

dette fortæller derfor at 44 % af aktiverne kan gå tabt, før virksomheden bliver insolvent.  

At Wind Powers langsigtede likviditetsrisiko har været faldende, referer til virksomhedens 

langsigtede finansielle sundhed og evne til at imødekomme alle fremtidige forpligtelser. Denne 

udvikling er selvfølgelig rigtig uheldig, men fortæller dog også om virksomhedens nuværende 

situation, nemlig at den har øget dens aktivmasse væsentligt, samtidig med at den har forøget dens 

gæld til netop at kunne finansiere denne stigende aktivmasse.  

 

Anlægsaktivernes andel af langfristet kapital i Wind Power har været stigende igennem perioden og 

ligger på 110 % i 2012. Dette fortæller at dele af anlægsaktiverne er finansieret af kortfristede gæld, 

hvilket ikke er hensigtsmæssigt.  
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Analysen af den kortsigtede likviditetsrisiko afdækker virksomhedens evne til at imødekomme alle 

kortsigtede forpligtelser efterhånden, som de forfalder. Wind Powers likviditetsgrad har været 

særdeles negativt faldende igennem perioden, men ligger dog trods alt over 100 i 2012. Det positive 

ved at virksomhedens likviditetsgrad ligger over 100 i 2012, skyldes at Wind Power derved kan 

betale dens kortfristede gæld ved hjælp af dens omsætningsaktiver.  

 

Wind Power vil over den næste årrække med alt sandsynlighed få en endnu større aktivmasse og 

dermed højst sandsynligt en øget gæld. Virksomheden har dog hidtil haft en vis succes ved at 

tiltrække partnerskaber til at medfinansiere deres vindmøllerparker. Denne succes ville i høj grad 

være at foretrække for Wind Power fremadrettet.  

Derudover ville det være ideelt for Wind Power at finansiere dens gæld ved hjælp af fastforrentede 

lån med lang løbetid, da en stor del af forretningen i forvejen er udsat for rigelig risici.  

Wind Power skal derfor fastholde dens førerposition og skabe succeshistorier for derigennem at 

kunne tiltrække investorer og skabe tiltro hos banker og kreditorer. Derigennem får Wind Power de 

bedste muligheder i forhold til likviditet og finansiering.  

 

9.4.4 Risici ved at være markedsleder 

Wind Power er på nuværende tidspunkt den største producent på EU-markedet, af vindenergi og 

derfor anser jeg virksomheden for at være markedsleder. Faktorer, der har betydning for Wind 

Powers risikoprofil, er netop ved at være så store, så har virksomheden investeret store summer i 

produktionsanlæg, der måske på sigt kan blive overflødige ved væsentlige ændringer i teknologi og 

lign. Virksomhedens ledelse kan også være så optaget af omkostningsbesparelser, at der bliver 

sparet på udvikling og forskning, således at virksomheden går glip af nye udviklinger på markedet. 

Wind Powers evne og mulighed for løbende at tilpasse sig ændringer i samfundet vil afspejle dens 

fremtidige muligheder og da virksomheden ikke er en omkostningsfleksibel virksomhed, kan dette 

blive en udfordring. Dette vil jeg dog mene gør sig gældende for alle de større virksomheder i denne 

branche.  

Wind Power bør satse på forskning og udvikling i håbet om at udvikle et mere omkostningseffektivt 

produktionssystem for derigennem at kunne producere en hurtigere mere lønsom strømydelse, men 

samtidig også fokusere på at optimere teknikken og placeringen af vindmølleparkerne, således at 

mindst mulig energi går til spilde og at der produceres energi med størst mulig output.  

 



WIND POWER 

Udarbejdet af Dorthe Jakobsen 
Side 66 af 96 

9.4.5 Afhængighed og risici ved leverandørforhold 

Da havvindindustrien er i vækstfasen, så er det utrolig vigtigt at Wind Power ikke udsætter sig selv 

for unødige og alt for store flaskehalse, som også er nævnt tidligere i opgaven under Porters Five 

Forces. Wind Power skal være opmærksom på risikoen ved at være for afhængig af enkelte 

leverandører. Virksomhedens medinvestering i A2SEA får derigennem at have direkte adgang til et 

installationsfartøj til at kunne bygge havmølleparker uden at være afhængige af udefrakommende 

leverandører, kan muligvis være løsningen indenfor andre områder også.  

Strategiske alliancer og vertikal integration kan minimere afhængighed og risici, hvis det medfører 

øget merværdi for Wind Power og ikke bare en øget omkostning.   

 

 

10. SWOT Analyse 

Nedenstående opsummering af den interne og eksterne analyse af Wind Power, branchen og 

omverdensfaktorer er med fokus på de forhold jeg anser for at være de allermest vigtige forhold for 

virksomheden nu og fremadrettet samt for havvindenergien generelt.  

 

10.1 Stærke sider 

Wind Powers stærke sider, særligt indenfor kritiske succesfaktorer er deres parternskabsmodel, 

planlægnings- og produktionskapabiliteter samt virksomhedens stærke samarbejdsforhold med flere 

leverandører.  

Partnerskabsmodellen har medført, at Wind Power har fået støtte til at finansiere deres 

havmølleprojekter og givet virksomheden en fordel sammenlignet med konkurrenterne. 

Wind Power har bevist deres styrke indenfor god planlægning og effektiv eksekvering ved 

bygningen af Walney Havmøllepark. Dette forbedrer virksomhedens indtjeningsmuligheder og 

skaber gode vækstmuligheder fremadrettet. 

Virksomhedens samarbejde med flere forskellige leverandører har skabt synergi for Wind Power og 

forbedret mulighederne omkring optimering af hele byggeprocessen. 

  

Wind Powers finansielle aktivitet har påvirket rentabiliteten mere positivt end afkastningsgraden og 

dette medfører at virksomheden betaler færre renter for deres finansielle forpligtelser. Dette anser 

jeg også for at være i styrke i en periode, hvor gældsforpligtelserne i den grad har været øget.  
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10.2 Svage sider 

Virksomhedens svagheder ligger særligt i udnyttelsen af dens materielle aktiver. Wind Power har 

øget deres materielle aktiver med en højere stigning, end der kan måles på omsætningen og dette 

påvirker negativt både kapitaltilpasningsevnen, men også afkastningsgraden. Dog skal det siges at 

havvindindustrien er kendetegnet ved fortsat at være i vækstfasen, hvilket betyder øget 

investeringer og store forbedringsmuligheder indenfor udbytte og teknologi. 

Derudover har Wind Powers indtjeningsevne påvirket rentabiliteten negativt. Årsagen til den 

forringede indtjeningsevne skyldes stigende omkostninger, hvilket skal ses i relief med at 

forsknings- og udviklingsomkostninger er faldende, hvilket kun kan have en negativ fremtidig 

indflydelse på Wind Power.  

 

Wind Powers soliditetsgrad har været faldende og dette betyder at virksomhedens evne til at modstå 

tab er blevet forværret. Virksomhedens langsigtede finansielle sundhed og evne til at imødekomme 

fremtidige forpligtelser har udviklet sig i den forkerte retning.  

 

Virksomheden har adskillige gange anvendt Siemens, som leverandør til deres vindparker. Dette 

medfører, at virksomheden har en øget eksponering over for seriefejl på vindmøllerne. 

 

10.3 Muligheder 

Mulighederne for Wind Power er at havvindenergi er beliggende i vækstfasen og forsvinder næppe 

foreløbigt fra markedet, da vi vil være afhængige af strøm i mange år frem. 

Europa er det marked jeg anser for at være mest miljøorienterede og dette gør markedet særdeles 

velegnet til havvind. 

Derudover er der politisk velvilje at spore hos Danmark, Tyskland og England.   

Den danske regering er på nuværende tidspunkt meget positivt stillet overfor havvind. 

Storbritannien viser sig også fra den positive side, da større havmølleparker er bygget og planlagt til 

produktion i dette område i de næste par år. 

Tyskland har også stor fokus på vindenergi, dog har vindmølleindustrien lidt flere udfordringer her, 

end i Storbritannien og Danmark.  

Generelt set kan der fortsat forventes stor opmærksomhed til vindenergi i Europa. 

På trods af en ustabil økonomi i Europa, er der dog positive tegn i markedet, da alternative 

investorer har udset sig havvindindustrien til at investere i. Både private, pensionskasser og andre 

virksomheder har støttet op om havvindenergi.  
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Wind Powers fokus på miljø giver en god mulighed fremadrettet for virksomheden, da jeg i høj 

grad forventer øget opmærksom på, hvorledes vindindustrien håndterer miljøet i forbindelse med 

produktion og drift af parkerne. Derudover er det også væsentligt at have fokus på hvorledes 

forbrugeradfærden ændrer sig / tilpasser sig havvindenergien. At inddrage private investorer, 

lokalsamfund mv. i hele projektfasen kan være af afgørende betydning for den generelle holdning 

til havvind fremover.  

 

Teknologisk knowhow, stordrifts- og erfaringsfordele er utrolig vigtige i denne branche. Dette 

medfører derfor høje indgangsbarrierer for nye indtrængere i havvindenergibranchen og dette er 

særdeles fordelagtigt for de nuværende udbydere på markedet.  

 

På nuværende tidspunkt kender man fortsat ikke den korrekte størrelse vindmølle, hvor langt ude 

havmølleparkerne skal placeres og de korrekte placeringer i forhold til vindforholdene. Derudover 

er lagringsmuligheder af vindenergien endnu ikke på plads, hvilket skaber mulighed for at optimere 

energien yderligere.  

Ovenstående skaber nødvendighed for fortsat udvikling og innovation. Hvis denne teknologi kan 

videreudvikles og optimeres, skaber det grundlag for en betydelig større indtjening, så investering i 

yderligere forskning og udvikling er utrolig afgørende.   

 

Når uroligheder opstår i de mellemøstlige lande, stiger prisen på olie og dermed bliver grøn energi 

mere interessant. Samtidig øger det behovet for at være selvforsynede og at have energi, som 

pålidelig og dermed uden afbrydelser. Miljømæssige forhold, såsom CO2 udslip og begrænsede 

energireserver, gør også havvindenergi til en yderst stærk konkurrent, særligt når "cost of energy" 

kan forbedres.  

Så længe, der hersker uro i hele EU, påvirker det negativt de individuelle landes vækst. Dog mener 

man at Tyskland er en så stor økonomi at den kan påvirke resten af EU, og her går det markant 

bedre i forhold til landene i Sydeuropa. Dette medfører at man kan forvente en bedring i forhold til 

økonomisk vækst. Danmark er blandt andet i en god position til at håndtere udfordringerne og 

derfor tegner det sig mere positivt for den danske økonomi. 

 

Wind Power har planlagt produktionsvækst i 2013 og 2014, med specifikke vindmølleparker på 

tegnebrættet. Dette medfører en stigning af tilgængelig vindkapacitet med henholdsvis 42,99 % og 

20,75 %. Dette er positivt både i forhold til virksomhedens markedsandele, men også i forhold til 

videreudvikling af erfaring og teknologisk viden.  
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Virksomheden styrke indenfor tiltrækning af investorer kan man formode også påvirker det interne 

klima blandt medarbejderne. Wind Power er påvirket af deres afhængighed af nøglemedarbejdere 

med særlige tekniske og faglige kompetencer. Når virksomheden har den størrelse, som den har, 

markedsandelsmæssigt, kan man godt antage at det gør det nemmere at have fokus på 

medarbejdertilfredshed mv. for derigennem at fastholde og tiltrække de dygtigste medarbejdere. 

 

10.4 Trusler 

Prisen på strøm er lav for tiden, hvilket hænger sammen med lavere forbrug på grund af den 

dalende vækst og andelene af CO2 kvoter. Dette medfører at havvind bliver et alt for dyrt alternativ. 

Det har dog ikke så stor konsekvens for virksomhederne, der sælger vindstrømmen, idet disse bliver 

offentligt støttet via tilskud. Den negative konsekvens er dog den negative presse, særligt i 

økonomiske krisetider.  

Havvind er fortsat afhængig af statsstøtte og dette forventes at vare til 2023/2024. Den negative 

fokus på omkostningen ved at investere i havvind kan få meget uheldige konsekvenser for den 

fremadrettede udvikling.  

Hvis den økonomiske krise skulle fortsætte, er der bestemt ikke nogen garanti for fremtiden for 

havvindenergi. Det er dyrt for EU at investere i vindenergi, fordi EU-borgerne bliver pålagt højere 

energipriser, men også da EU er nødsaget til at investere i et nyt supergrid.  

 

Energi produceret af landvind er omkostningsmæssigt mere fordelagtig og udgør derfor igen en 

trussel for havvindenergien. Landvind er ikke afhængig af bygningen af det supergrid, der er 

nødvendigt for havmølleparkerne og landvind har tilmed ikke behov for støtte fra 2015.  

Derudover medfører offshore-placeringen af vindmøllerne dyrere vedligeholdelsesomkostninger 

samt risiko for beskadigelse af vindmøllerne.  

 

Udfordringen på det europæiske marked er lovgivningen og den politiske regulering, der definerer 

det europæiske marked.  Der findes forskellige opsæt og regler i de forskellige EU-lande og 

markedet er hæmmet af langvarige processer i forhold til godkendelse og landenes forskelligartede 

tilgang til industrien. Dette udgør en generel trussel for havvindindustrien.  

 

Havvindindustrien har desuden den udfordring at det vil kræve væsentlige investeringer i 

udbygning af det supergrid, der er nødvendigt for at kunne transportere strømmen ind til alle 

landene i EU. Dog vil en forbedring af teknologi og øget erfaringer skabe mulighed for at placere 
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vindmøllerne længere ude på havet og udbygningen af det supergrid, vil også gøre elmarkedet mere 

fleksibelt.  

 

Hele aktivitets- og værdikæden i havvindmøllebranchen er utrolig afhængig af dens leverandører og 

særligt i forhold til de forventede flaskehalsproblemer man anser for at være uundgåelige, hvis der 

ikke sættes ind, og dette medfører en forholdsvis stærk forhandlingsstyrke for leverandørerne.  

Dog kan man forvente en vis intensivering af den globale konkurrence for vindmølleproducenter, på 

grund af kravene til omkostningseffektivisering.  

Branchen er præget af få store kunder, som har mulighed for at skifte leverandør på grund af de 

mange udbydere. Det er alt andet lige underordnet hvem der bygger vindmølleparken. Dette gør 

konkurrencen for de eksisterende udbydere det hårdere og mere vanskeligt at bibeholde sine 

nuværende markedsandele.  

Samtidig skal der investeres yderligere i offshore vind frem mod 2020, hvilket skaber øget fokus på 

netop denne energitype og potentielle indtægtsmuligheder er derfor store. Det skaber en høj 

konkurrenceintensitet for vindenergi.  

 

Det er en omkostningstung branche, som kræver meget kapital og arbejdskraft at både bygge og 

vedligeholde en vindmøllepark. Dette giver en producent af vindenergi store faste omkostninger, 

samtidig med at der er øget behov for investeringer i nye produktionsanlæg og dette giver en 

udfordring på likviditetsmæssigt, men også finansieringsmæssigt.  

 

Det teknologiske kapløb, der hersker blandt producenterne af vindenergi, for at udvikle og fremme 

en teknologi og viden, som medfører det mest optimale produktionsanlæg, kan blive til en trussel 

for Wind Power på grund af virksomhedens markedsleder-status. Virksomheden skal passe på at 

lade markedsleder-statussen bliver en sovepude. Wind Powers evne og mulighed for løbende at 

tilpasse sig ændringer i samfundet, kan blive svær, jo større virksomheden bliver. 

 

SWOT – ANALYSE 

Interne forhold 

STÆRKE SIDER SVAGE SIDER 

- Partnerskabsmodel 

- Planlægning- og produktionskapabilitet 

- Strategiske samarbejde med leverandører 

- Forbedring af finansielle omkostninger i 

periode med øget gældsætning  

- Ikke optimal udnyttelse af materielle aktiver 

- Forringede indtjeningsevne samt fald i 

forskning og udviklingsomkostninger 

- Forværret soliditetsgrad 

- Øget eksponering for seriefejl 
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Eksterne forhold 

MULIGHEDER TRUSLER 

- Havvindenergi er i vækstfasen 

- Høje indgangsbarrierer 

- Stor opmærksom omkring havvind 

- CO2 udslip og dalende energireserver 

- Politisk velvilje på fokusmarkeder 

- Velvilje fra alternative investorer 

- Forventning om forbedret vækst 

- Håndtering af miljø og forbrugeradfærd er 

væsentlig (havvind er mindre støjende) 

- Innovation/Udvikling 

- Planlagt øget vindkapacitet i 2013 og 2014 

- Tiltrækning af dygtige medarbejdere 

- Høj konkurrenceintensitet 

- Teknologisk kapløb 

- Omkostningstung branche 

- Økonomisk krise 

- Regeringer i EU har stor forhandlingsstyrke 

- Stor afhængighed af leverandører 

- Forholdsvis stærk forhandlingsstyrke for 

leverandører 

- Landvind er billigere 

- Afhængighed af støtte 

- Udbredelse af havvind kræver dyre 

investeringer i supergrid 

- Lovgivning og politiske forskelle 

- Lave strømpriser 

 

 

11. Budget  

Budgettet skal fungere, som et bindeled, mellem den strategiske analyse samt regnskabsanalysen til 

forventningerne omkring Wind Powers fremtidige cash flow. Jeg vil derfor i dette afsnit anvende 

den viden, jeg har opnået i den foregående analyse til at danne mig et overblik over forventningen 

til Wind Powers økonomiske udvikling, og på baggrund af denne forventning, estimere det 

forventede frie cash flow, hvilket vil være udgangspunktet for selve værdiansættelsen af Wind 

Power. 

Da jeg i min opgave kun har gjort brug af offentligt tilgængelige informationer, vil resultatet være 

forbundet med en vis grad af usikkerhed, men dog ikke med en større usikkerhed, end til at 

resultatet vurderes stadig at være retvisende.  

For reference til det detaljerede budget henviser jeg til bilag 6. 

 

Budgetteringen vil være inddelt i 4 hovedafsnit, nemlig væksten i omsætningen, væksten i 

overskudsgraden, væksten i investeret kapital og budgettering af 4. kvartal 2012.   
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11.1 Væksten i omsætning 

Ved budgettering af omsætningen, vil jeg lægge ud med at budgettere den forventede 

salgsudvikling inden for virksomhedens branche, offshore vind, for dernæst at kunne udarbejde et 

virksomhedsspecifikt salgsbudget.   

127
 

Ser man på målene for offshore vind installationer i 2012 sammenlignet med de realiserede 

installationer, så er de europæiske lande generelt bagefter. Særligt Belgien, Tyskland og Irland har 

været dårlige til at indfri deres mål. En væsentlig årsag til dette, kan være økonomiens udvikling i 

Europa, som ikke har været alt for god. Tyskland har desuden, som tidligere nævnt, haft 

vanskeligheder i forhold til legale og finansielle forhold i forbindelse med det grid, der skal bygges 

i Tyskland, hvilket har været en stor årsag til at de er bagefter med deres vindinstallationer. 

Man kan dog se positive tendenser i Danmark, England og Sverige og dette må medføre at den 

økonomiske udvikling ikke har været en direkte stopper for havvindindustrien.  

 

Udviklingen i havvindindustrien er derfor ikke alene påvirket af den økonomiske vækst i 

samfundet, men som tidligere nævnt i særdeleshed af velvilligheden blandt de politiske magter samt 

likviditets- og finansieringsmæssige aspekter. Godkendelse, støtte og finansiering af fremtidige 

projekter er væsentlige faktorer i forhold til udviklingen i denne branche.  

 

I min SWOT-analyse kom jeg frem til at der fortsat er politisk velvilje til havvindenergi og 

økonomien har ikke sat en stopper for udviklingen på det danske og engelske marked.  

"Frem mod 2020 forventes VE og kernekraften at blive udbygget endnu mere i Danmark, Norge, 

Sverige og Finland, end landenes forventede stigning i elforbruget. Dette resulterer i at 
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Skandinavien bliver nettoeksportør af strøm til vores naboer mod syd"
128

. Den store satsning på 

udbygning af energisektoren i Skandinavien er endnu et tegn på en forventede forøgelse af 

havvindinvesteringer, men dog ikke, som værende, det eneste fokusområde.   

Jeg erfarede i PESTEL analysen, at det tyske marked fortsat har intentioner om at investere i 

havvindenergi. Så på trods af at Tyskland er bagefter i ovenstående tabel, så forventer jeg dog en 

vis vækst på dette marked.   

Jo mere teknologien bliver udviklet og desto større erfaringer virksomheder får ved at opstille 

havmølleparker på havet, jo mere incitament er der til at øge investeringerne og til at tiltrække 

investorer, da man herved kan forvente en forbedret indtjening.  

As technology develops and experience is gained, the offshore wind industry will move into deeper 

water and further from the shore"
129

. Dette forbedrer mulighederne for at opstille flere 

havmølleparker i flere lande, idet at jeg i SWOT-analysen fokuseret på at det kunne begrænse de 

mulige områder til placering af havmølleparkerne, hvis de kun kunne blive placeret nær kysten.   

Truslen ved at være afhængig af statsstøtte og CO2-kvoter mv. vil kunne blive elimineret af at 

teknologien bliver videreudviklet, da man herved kan skabe mulighed for at gøre havvindenergi 

mere økonomisk konkurrencedygtigt. Samtidig vil Europa på sigt kunne få brug for mere energi, 

hvis den økonomiske vækst i BNP holder stik, jf. de opstillede vækstmål fra Eurostat for 2013 og 

2014
130

.  

 

Jeg vil mene at havvindenergi de kommende år kan risikere at blive presset af andre energiformer, 

blandt andet landvind og andre vedvarende energiformer, særligt på grund af de store investeringer i 

elnettet, havmølleparkerne kræver. Derudover kræver installationen af havmølleparker store 

finansielle ressourcer, da det er en omkostningsfuld affære at bygge sådan en park. Ydermere er 

havvindenergi fortsat et område, der kræver støtte fra det offentlige. Investering indenfor dette 

område anser jeg for at være langsigtet, set i forhold til kravene omkring 

omkostningseffektivisering og teknologiske udviklingsmuligheder. Wind Power har på baggrund af 

min regnskabsanalyse og analyse af likviditetsrisici behov for udefrakommende støtte, både fra 

banker og eksterne investorer, da virksomheden på nuværende tidspunkt ikke kan finansiere 

yderligere vækst alene fra egne ressourcer.  
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 Side 4 afsnit 3 linje 1. Rapport: Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 
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 Side 16 afsnit 1 linje 1. Rapport: Offshore report 2009 
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 Se bilag 7 – Eurostats prognose for BNP. 
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Ovenstående figur viser at vindkraft fra land og gas fortsat er billigere end havvindenergi indtil 

2020. Derfor er det fortsat en langsigtet investering at finansiere havvindenergi. Men jeg forventer 

at indtjeningen på havvind forbedres på sigt, som følge af teknologiske udviklinger og den øgede 

erfaring virksomhederne i branchen får tilegnet sig. Dette afspejler ovenstående figur desuden også, 

idet vindkraft fra havet nærmer sig prisen for vindkraft fra land i 2030. Og i 2020 ligger prisen på 

vindkraft fra havet meget tæt på prisen fra gas og dette medfører en forbedring af indtjeningen på 

havvindenergi i budgetperioden.  

 132 133 
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 Side 31 – Rapport: Udvikling og omstilling i vindmølleindustrien 
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 Side 13 i Offshore report 2009 
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 Side 14 i Offshore report 2009 
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Min prognose for havvindenergi vil derfor baserer sig på brancheorganisationen EWEA’s prognose 

fra 2009, med visse tilretninger således at niveauet for 2012 passer overens med EWEAs prognose 

og væksten sænker jeg årligt med 10 %, således at jeg tager højde for de konkurrencemæssige 

udfordringer havvindenergi står overfor de næste 10 år.  

 

134
 

Ovenstående tabel skal udgøre salgsvækstraten for havvindenergi på det europæiske marked. Som 

nævnt i starten af opgaven, vil min budgetperiode vare 10 år, da jeg anser en længere periode for at 

være alt for usikker at estimere, særligt på grund af at branchen fortsat er i vækstfasen og i høj grad 

er præget af teknologiske udviklinger. Salgsvæksten for Wind Power er desuden endnu sværere at 

estimere over en lang årerække, både på grund af konkurrenceintensiteten og det politiske aspekt.  

På baggrund af Wind Powers store styrker inden for konkurrencemæssige fordele samt velviljen og 

interessen fra alternative investorer vælger jeg at estimerer at Wind Power fortsat har en stor 

markedsandel. Derudover forventer jeg at flere af de mindre producenter af vindenergi forsvinder 

fra markedet, på grund af det teknologiske kapløb og de store krav til fortsatte omfangsrige 

investeringer.  

"Den danske vindmølleindustri har en stor fordel i forhold til den kommende offshore udvikling, da 

størstedelen af offshore udviklingen inden 2016 kommer til at ligge i Nordeuropa. Dertil har vi i 

Danmark teknologiske forspring, er længere fremme på “learning curve’en” og har en stærk 

værdikæde, som tilsammen, stiller flere danske virksomheder gunstigt i forhold til udviklingen af de 

kommende projekter"
135

. 

Jeg estimerer derfor at Wind Power antager en tredjedel af branchens totale markedsvækst.  
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 Kilde egen tilvirkning på baggrund af ovenstående figur 3 og 7 fra EWEA. Den realiserede mængde 18 TWh i 2012 
stammer fra side 11 afsnit 1 linje 5 i rapporten; European offshore statistics 2012.  
135

 Artikel: De næste 3 år bliver kritiske for aktørerne i europæisk offshore. Afsnit 8 linje 1.  

Realiseret
Elproduktion TWh

Årlig 

vækst

Årlig vækst 

i %

Realiseret 

TWh

10 % 

fratrukket

Tilrettet 

TWh

Tilrettet årlig 

vækst

2012 22 - - 18

2013 32 10 45% 32 x 0,90 28,8 60%

2014 41 9 28% 41 x 0,90 36,9 28%

2015 52 11 27% 52 x 0,90 46,8 27%

2016 68 16 31% 68 x 0,90 61,2 31%

2017 82 14 21% 82 x 0,90 73,8 21%

2018 102 20 24% 102 x 0,90 91,8 24%

2019 122 20 20% 122 x 0,90 109,8 20%

2020 150 28 23% 150 x 0,90 135,0 23%

2021 180 30 20% 180 x 0,90 162,0 20%

2022 220 40 22% 220 x 0,90 198,0 22%

2023 250 30 14% 250 x 0,90 225,0 14%
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Terminalperioden bliver dog tilrettet i forhold til EWEAs forventninger i 2022.  

For en terminalperiode gælder det at væksten i salget må falde til en konstant og langsigtet 

vækstrate. Derfor bliver estimatet for terminalperioden et meget overordnet skøn, for hvordan 

økonomien for Wind Power vil udvikle sig på langt sigt.  

"Historisk har den årlige vækst i den danske økonomi målt ved den nominelle vækst i BNP 

gennemsnitligt ligget på omkring 4-5 pct., sammensat af 2-3 pct. realvækst og 2 pct. inflation, 

hvilket er på niveau med Eurozonen"
136

. Så væksten i terminalperioden på 7,4 % er pænt større end 

den danske økonomi og dette er ikke optimalt for terminalperioden. "Såfremt en virksomhed i al 

evighed forudsættes at vokse mere end økonomien, som helhed, da vil den over tid udgøre en større 

og større andel af økonomien og til sidst udgøre hele økonomien"
137

. Dette vil jeg næppe antage 

bliver situationen for Wind Power, så jeg antager at terminalperioden vil kunne fastsættes til 4,5 %, 

idet der fortsat er mulighed for vækst på markedet og idet jeg formoder at havvindenergi på sigt vil 

overtage mere og mere af Europas samlede energiforbrug.   

 

Den ene komponent af Wind Powers omsætning for budgetperioden vil derfor se således ud: 

138
 

 

Wind Powers omsætning i 2012 blev splittet ud på forskellige indtægtstyper, herunder øvrige 

indtægter vedrørende opførsel af vindmøllepark for medinvestorer. Denne form for indtægter vil jeg 

i den grad formode vil gentage sig i budgetperioden. Hvis Wind Power skal vokse sig så store, at de 

fortsat vil udgøre en væsentlig del af det europæiske havvindmarked, så skal virksomheden 

fortsætte med at benytte sin partnerskabsmodel til at medfinansiere dens havmølleparker. Denne 

vækstrate vil hænge sammen med graden af investeringer, så derfor vil jeg nu kigge på EWEAs 

forventninger til investeringer på havmølleparkområdet.  
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 Side 320 afsnit 1 linje 13. Bog: Regnskabsanalyse og værdiansættelse. 
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 Side 320 afsnit 1 linje 2. Bog: Regnskabsanalyse og værdiansættelse. 
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 Kilde: egen tilvirkning 

2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E og herefter

Budgetteret salgsvækstrate 20,0% 9,4% 8,9% 10,3% 6,9% 8,1% 6,5% 7,7% 6,7% 4,5%
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Kilde: 

egen 

tilvirkning

Årlige 

investeri

nger

2012 3,8

2013 4,4 ∆ '12 - '13 16%

2014 4,4 ∆ '13 - '14 0%

2015 4,6 ∆ '14 - '15 5%

2016 5,3 ∆ '15 - '16 14%

2017 5,5 ∆ '16 - '17 5%

2018 7,0 ∆ '17 - '18 27%

2019 7,5 ∆ '18 - '19 7%

2020 8,8 ∆ '19 - '20 17%

2021 9,8 ∆ '20 - '21 11%

2022 10,3 ∆ '21 - '22 4,5%

Vækst i årlige 

investeringer i 

branchen

30.09.2012

Øvrige indtægter - Opførsel 

af vindmøllepark for 
1.800.000.000

Bruttoinvesteringer 10.539.000.000

Indtægt i % af investeringer 17,08%

139
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Man antager fra EWEA’s side af at de årlige investeringer i offshore vindenergi vil fordele sig, som 

ovenstående figurer antyder. Jeg vil anvende EWEA’s forventninger til vækst i årlige investeringer, 

idet jeg mener at der er for stor usikkerhed forbundet til beløbsstørrelsen i forhold til de forskellige 

virksomheders omkostningsniveau ved installation af en havmøllepark.  

Wind Powers styrke i forhold til tætte samarbejdsforhold 

med leverandører og den generelle forventning til bedring af 

omkostningsniveau, er yderligere årsager til at jeg blot vil 

anvende vækstraten.  

 

De årlige investeringer Wind Power vil foretage de 

kommende år, vil primært vedrøre opførsel af yderligere 

vindmøller på eksisterende lokalisationer og opførsel af helt 

nye havmølleparker. Væksten i branchen vil være  

tilsvarende for Wind Power.  

 

 Figuren til venstre viser at 17,08 % af 

bruttoinvesteringerne har medført en øvrig omsætning, 

som kan viderefaktureres til Wind Powers 

medinvestorer af havmølleparker. Her antager jeg at 
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 Side 13 i Offshore report 2009 
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 Side 15 i Offshore report 2009 
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denne procentandel af de årlige investeringer i 2012 vil fortsætte budgetperioden. Jeg forventer med 

Wind Powers ekspertise i forhold til hurtig installation af nye havmølleparker og andre fordele, at 

virksomheden fortsat kan tiltrække samme andel medinvestorer til fremtidige projekter.  

 

Væksten i bruttoinvesteringer anvender jeg til at beregne budgetperiodens fremtidige investeringer i 

nye vindmøller og havmølleparker og da jeg antager at Wind Power fortsat kan tiltrække en stor 

andel af investorer til at medfinansiere væksten i markedsandele, så vil Wind Powers øvrige 

indtægter vedrørende opførsel af vindmølleparker for medinvestorer udgøre nedenstående summer:  

 

 

11.2 Væksten i overskudsgrad 

 

Overskudsgraden har igennem perioden faldet, hvilket særligt skyldes Wind Powers 

aktivitetsstigning og udviklingen i samfundsøkonomien generelt.  

Virksomhedens fremtidige overskudsgrad vil være påvirket af øget afskrivninger på grund af 

forventningen til flere og større produktionsanlæg. Derudover vil der være øget omkostninger 

forbundet til den øget drift og jeg forventer en særlig stigning i forskning- og 

udviklingsomkostninger. Men herudover har jeg, som tidligere nævnt, også store forventninger til 

en forbedret indtjening på havvindenergi, både på grund af en forbedring af teknologien og den 

generelle erfaring med produktion af havvindenergi. 

I 2020 skulle omkostningerne til havvindenergi nærmer sig prisen på gas og derfor skulle 

indtjeningen forbedrer sig væsentligt. 

Jeg forventer derfor et lille fald i indtjeningsevnen de første tre år, på grund af den øgede 

investering og særligt en stigning i forhold til forskning og udvikling af den nuværende teknologi. 

Fra 2016 til 2017 vil der så være en forbedring af indtjeningen, mens der vil være et fald i 2018 på 

grund af den store stigning i investeringer. I 2019 og fremefter vil indtjeningsevnen stige støt, set i 

2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

Vækst i bruttoinvesteringer 16% 0% 5% 14% 5%

Bruttoinvesteringer 12.203.052.632 12.203.052.632 12.757.736.842 14.560.460.526 15.253.815.789

Øvrige indtægter 2.084.210.526 2.084.210.526 2.178.947.368 2.486.842.105 2.605.263.158

2018E 2019E 2020E 2021E
2022E og 

herefter

Vækst i bruttoinvesteringer 27% 7% 17% 11% 5%

Bruttoinvesteringer 19.413.947.368 20.800.657.895 24.406.105.263 27.179.526.316 28.402.605.000

Øvrige indtægter 3.315.789.474 3.552.631.579 4.168.421.053 4.642.105.263 4.851.000.000

Udviklingen i Wind Powers overskudsgrad ser ud som følger:

2009 2010 2011 30.09.2012

Overskudsgrad i % 15,86% 32,41% 19,85% 11,12%
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forhold til den forventede teknologiske udvikling og forbedringen i den samlede omkostning til 

havvindenergi i 2020 og dermed komme over det fine niveau virksomheden opnåede i 2010.  

Budgetteringen for overskudsgraden kommer derfor til at se ud, som følger: 

 

 

11.3 Budgettering af investeret kapital 

De historiske nøgletal for nettodriftsaktivernes omsætningshastighed ser således ud: 

 

Jeg forudsætter en positiv udvikling i Wind Powers omsætningshastighed på sigt, set i forhold til at 

teknologien gerne skulle forbedre vindoutputtet og kravene til omkostningsminimering, der gerne 

tilsammen skulle give en forbedret udnyttelse af aktiverne. Væksten i nettoinvesteringer vil 

forværre virksomhedens omsætningshastighed fra 2013 til 2017, idet det samtidig vil kræve 

forbedringer i nuværende anlægsaktiver for at kunne optimere teknologien og vindoutputtet. Jeg 

forventer dog en bedring i udviklingen fra 2019 og fremefter, idet Wind Power gerne i takt med, at 

havvindenergi omkostningen forbedres, skulle kunne forbedre udnyttelsen af deres aktiver.  

 

Nettodriftsaktiverne er opdelt i nettoarbejdskapital og de langfristede kernedriftsaktiver. Jeg 

forudsætter at nettoarbejdskapitalen fastholder sit nuværende niveau igennem hele budgetperioden. 

Mens de langfristede kernedriftsaktiver følger udviklingen i teknologien, hvilket betyder at Wind 

Power øger dens langfristede aktiver i starten af budgetperioden og i takt med teknologien 

videreudvikles, så forbedres udnyttelsen af aktiverne sig også.  

 

 

11.4 Budgettering af 4. kvartal 2012 

Jeg mangler sidste kvartal af 2012, for at kunne budgettere ud fra et helt år 2012. Derfor har jeg 

estimeret hvorledes udviklingen har set ud i 4. kvartal 2012, da jeg ikke har disse oplysninger 

tilgængelige grundet min tidsmæssige afgrænsning.  

2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E
2022E og 

herefter

Overskudsgrad i % 10,89% 10,68% 10,46% 15,69% 23,54% 21,19% 27,54% 33,05% 36,35% 36,35%

2009 2010 2011 30.09.2012

Omsætning 1.677.000.000 2.947.000.000 4.312.000.000 5.101.000.000

Nettodriftsaktiver 12.128.185.238 16.537.747.757 24.575.009.400 37.138.224.116

Omsætningshastighed 0,14 0,18 0,18 0,14

Historisk
Terminal

periode

30.09.12 31.12.12 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E
2022E og 

herefter

1/kerne AOH 7,281 6,371 6,996 7,339 7,556 7,630 7,630 7,255 6,827 5,821 4,852 4,852

Nettoarbejdskapital/salg 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121

Langfristet kerne NDA/salg 7,160 6,250 6,875 7,219 7,435 7,510 7,510 7,134 6,706 5,700 4,731 4,731

Budgetperiode
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Jeg forudsætter en stigning i omsætningen, da der alt andet lige selvfølgelig er en aktivitet fra 

vindmølleparkerne i 4. kvartal af 2012. Omsætningen per 30. september lød totalt på 5.101 mio. kr. 

og jeg antager at en tredjedel af denne sum vil svare til hvad et gennemsnitligt kvartal vil indbringe 

for Wind Power. Virksomheden er netop sikret af statsstøtte og prisgaranti, idet: "En stor del af 

eksponeringen over for markedspriser i 2012 er prissikret, så eventuelle afvigelser fra de forudsatte 

priser får ikke fuld effekt på det finansielle resultat"
141

.  

"Der igangsættes en effektiviseringsplan inden udgangen af 2012, der skal reducere omkostningerne 

med 1 mia. kr. årligt. Der vil blive indregnet omkostninger til tilpasning af organisationen i 4. 

kvartal 2012. Udover reduktion af en række eksterne omkostninger omfatter planen nedlæggelse af 

mellem 500 og 600 stillinger"
142

. Wind Power vil være påvirket af store omkostningsbesparelser i 4. 

kvartal, idet 3. kvartals rapportering ikke var tilfredsstillende for virksomheden og man i den 

forbindelse vælger at reducere omkostningerne. Dette medfører at omkostningerne ikke vil stige i 

lige så høj grad, som jeg har antaget at omsætningen gør.  

 

 

 

Jeg forudsætter at omsætningshastigheden på nettoarbejdskapitalen og de netto finansielle 

forpligtelser udvikler sig med samme niveau, som de gjorde per 30.09.2012. 

Omsætningshastigheden på de langfristet kernedriftsaktiver forventer jeg stiger en smule, idet jeg 

ikke formoder at investeringerne stiger forholdsvist meget i sidste kvartal, set i lyset af 

omkostningsbesparelserne. Denne beregning vises i nedenstående figur sammen med ultimo 

værdien per 31.12.2012: 
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 Side 12 afsnit 2 linje 1. DONG delårsrapport 9 måneder 2012 
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 Side 12 afsnit 11 linje 1. DONG delårsrapport 9 måneder 2012 

2012 (-30.09.12) 4.kvt 12 (2012 total)

Resultatopgørelse Beregning

Nettoomsætning 3.301.000.000 3.301/9x3 1.100.333.333 4.401.333.333

Øvrige indtægter 1.800.000.000 1.800/9x3 600.000.000 2.400.000.000

Omkostninger -4.534.000.000 (4.534/9x2) -1.007.555.556 -5.541.555.556

Samlet driftsoverskud 567.000.000 692.777.778 1.259.777.778

2012 (-30.09.12) 31.12.2012

Nettoomsætning 5.101.000.000 a 6.801.333.333 e

Nettoarbejdskapital 615.000.000 b 820.000.000 e / (= a/b)

Omsætningshastighed 8,29 = a/b 8,29

Langfristet kerne NDA 36.523.224.116 c 42.508.333.333 =e /f

Omsætningshastighed 0,14 = a/c 0,16 f

Netto finansielle forpligtelser 12.375.221.516 d 16.588.617.886 e / (= a/d)

Omsætningshastighed 0,41 = a/d 0,41
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12. Værdiansættelse  

Dette afsnit omhandler den egentlige beregning af værdiansættelsen af Wind Power med 

udgangspunkt i FCFF-modellen, som beskrevet i metodeafsnittet. Inputtet til modellen er de 

estimerede fremtidige indtjeningsmuligheder i form af et 10-årigt budget for Wind Power. 

Ved anvendelse af FCFF-modellen tages der udgangspunkt i de tilbagediskonterede frie cash flows 

for den 10-årige budgetperiode tillagt en terminalværdi, som skal forklare den fremtidige udvikling 

efter budgetperioden.  

Der skal ved anvendelsen af FCFF modellen gøres opmærksom på, at trods den 10-årige  

budgetperiode, så er det terminalværdien, der har den største betydning for værdiansættelsen. Dette 

har betydning i forhold til hvorledes jeg har estimeret det sidste år i budgetfasen, idet dette år ikke 

alene skal udtrykke den fremtidige udvikling for Wind Power, men skal også give et fingerpeg for 

branchen havvindenergi.  

 

Først vil jeg kort opsummere resultaterne fra budgettet. Dernæst vil jeg estimere Wind Powers 

kapitalomkostninger samt diskonteringsfaktoren. Herefter kommer selve værdiansættelsen og til 

sidst vil jeg vurdere værdiansættelsen ved hjælp af forskellige følsomhedsberegninger og herved 

konkludere på den samlede værdi af Wind Power.  

 

12.1 Opsummering af Wind Powers budget 

 

 

Det samlet driftsoverskud falder fra 2012 til 2015 grundet min forventning til øget aktivitetsniveau i 

forhold til opførsel af flere havmølleparker samt et større fokus på forskning og udvikling af den 

nuværende teknologi. Fra 2016 til terminalperioden ses et voksende driftsoverskud set i lyset af en 

forventede bedring af omkostninger og konkurrencedygtig sammenlignet med andre energiformer. 

Kerne nettodriftsaktiverne estimeres til at stige fra 2012 til 2019 grundet en øget investeringsindsats 

og efterfølgende falder værdien i 2020 og 2021. Årsagen til dette skyldes en bedring i 

aktivudnyttelsen. Fra 2021 til 2022 har jeg estimeret en vækst i kerne nettodriftsaktiverne, hvilket 

skyldes at jeg forventer en fortsat investering og forbedring af nuværende aktiver og dette hænger 

selvfølgelig sammen med at branchen fortsat ventes at vokse fra 2022.   

Terminal 

periode

mio. kr. 31.12.12 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E
2022E og 

herefter

Resultatopgørelse

Samlet driftsoverskud 1.260 802 839 886 1.479 2.359 2.401 3.331 4.417 5.253 5.490

Balance

Kerne NDA 43.328 51.528 57.694 64.016 71.920 76.457 82.223 82.566 77.788 70.110 73.265

Budgetperiode
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12.2 Fastlæggelse af kapitalomkostninger og diskonteringsfaktor 

Kapitalomkostningerne, WACC beregnes efter følgende formel: 

 

WACC = (E/V) x Re + (D/V) x Rd x (1- Tc) 

 

Hvor E/V = Egenkapitalandel af den samlede balancesum 

Re = Egenkapitalens afkastkrav 

D/V = Den samlede andel af gæld af den samlede balancesum 

Rd = Gældens afkastkrav (Risikofri rente + risikotillæg) 

Tc = Effektiv skattesats 

 

Egenkapitalandelen og gældsandelen beregnes på baggrund af saldoen pr. 30.09.2012, idet disse 

værdier giver det mest retvisende billede af Wind Power, da disse er de sidste aktuelle 

regnskabsmæssige værdier jeg har til rådighed.  

Egenkapitalen og gældens afkastkrav afhænger begge af en "risikofri rente". Det er alment at 

benytte renten på en 10-årig statsobligation, som den risikofrie rente. Den gennemsnitlige 

obligationsrente på realkreditobligationer udgjorde 3,76 % og en 10-årig statsobligation havde en 

rente på 1,23 % per 30. september 2012
143

. Jeg vælger derfor at værdiansætte den risikofrie rente til 

2,5 % for at benytte en værdi der ligger i midten af disse to værdier. 

 

Egenkapitalens afkastkrav beregnes, som en risikofri rente + (betaværdi x markedsrisikopræmie), 

hvilket også kaldes CAPM - metoden. 

Den risikofri rente er vurderet ovenfor til 2,5 %. 
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 Se bilag 8. 

Bestemmelse af beta på baggrund af den driftsmæssige og finansielle risiko

Driftsmæssig risiko Finansiel risiko Samlet risiko Beta

Lav Lav Meget lav 0,4 – 0,6

Lav Neutral Lav 0,6 – 0,85

Lav Høj Neutral 0,85 – 1,15

Neutral Lav Lav 0,6 – 0,85

Neutral Neutral Neutral 0,85 – 1,15

Neutral Høj Høj 1,15 – 1,4

Høj Lav Neutral 0,85 – 1,15

Høj Neutral Høj 1,15 – 1,4

Høj Høj Meget høj 1,4 +

Kilde: Frit efter FSR-notat december 2002, s. 59
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Betaværdien er et udtryk for hvor risikofyldt en aktie er og ovenstående figur viser hvorledes man 

kan fastsætte betaværdien. Alt afhængig af hvor store den driftsmæssige risiko og den finansielle 

risiko er, så kan man bestemme hvorledes virksomheden skal placeres. Jeg vil vurdere Wind Power 

på baggrund af min foregående strategiske og regnskabsmæssige analyse til både at have en 

forholdsvis stor driftsmæssige og finansiel risiko. På denne baggrund vil jeg derfor fastsætte Wind 

Powers beta til at være på 1,5, da jeg er af den overbevisning at værdien skal adskille sig fra 

værdien til den samlet høje risiko (1,15 – 1,4).   

 

Markedsrisikopræmien vurderes af SKAT til ca. 4,5 % 
144

, som således er anvendt i beregningen. 

 

Således kan afkastkravet til egenkapitalen beregnes til: 2,5 % + (2,5 x 4,5 %) = 9,25 %. 

 

Gældens afkastkrav består af en risikofri rente med et risikotillæg. Den risikofrie rente 

er 2,5 % jævnfør tidligere beskrevet.  

Risikotillægget er selskabsspecifikt og i DONG Energys delårsrapport per 30.09.2012 blev 

virksomheden nedgraderede til rating "BBB+" af Standard & Poor’s
145

. Jeg vælger at fastsætte 

Wind Powers virksomhedsspecifikke risikotillæg til at være 2,55 %, jævnfør nedenstående figur. 

 

Jeg benytter det risikotillæg, der er højere, sammenlignet med dét, tilknyttede den samlede DONG 

Energy koncern, idet at der tidligere er nævnt i opgaven af Wind Powers aktivitet indenfor 

havvindenergi er betydelig mere risikofyldt end resten af DONG koncernens aktiviteter. Min 

formodning er at banker o.l. kræver en lidt højere afkastkrav, idet havvindenergien er en så 

langsigtet investering.  

 

Nu kan gældens afkastkrav således beregnes: 2,5 % + 2,55 % = 5,05 % 

 

Jeg vælger at estimere den effektive skatteprocent til at være 25 %, idet dette er hvad der er 

gældende i Danmark. Selskabet kan dog opnå et fradrag for finansieringsomkostningerne, men til 

                                                           
144

 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?thisId=1813219.208529 - Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; 
værdiansættelse, 4.1.2.3. Markedsrisikopræmie. Dokumentet gælder fra 15.01.2013.  
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 Side 39 note 16 linje 1. DONG Energys delårsrapport 9 måneder 2012. 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?thisId=1813219.208529
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gengæld afskrives driftsmidler og anlæg til en højere skattemæssig sats end de regnskabsmæssige 

afskrivninger, hvilket vil påvirke Wind Power negativt på grund af den store aktivmasse. Derfor 

vælger jeg at anvende 25 %, som selskabsskatteprocent. 

 

Så kan WACC beregnes: 

WACC = (E/V) * Re + (D/V) * Rd * (1- Tc) 

(E/V) = EK-andel 44 % 

Re = EK's afkastkrav 9,25 % 

(D/V) = Gældandel  56 % 

Rd = gældens afkastkrav  5,05 % 

Tc = effektiv skattesats  25 % 

WACC  6,191 % 

 

12.3 Værdiansættelsesberegning 

 

Historisk

2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E

DO 802.369.394 839.180.729 886.355.970 1.479.143.070 2.358.681.467

NDA 43.328.333.333 51.528.003.333 57.694.062.323 64.015.788.133 71.920.153.108 76.457.211.702

FCFF = DO - ∆NDA -7.397.300.606 -5.326.878.261 -5.435.369.840 -6.425.221.906 -2.178.377.126

Diskonteringsfaktor (1,0864)
t 1,062 1,128 1,197 1,272 1,350

Diskonteringsfaktor (d) 6,19% 6,19% 6,19% 6,19% 6,19%

Omregnet ((1+d) t̂ = diskonteringsfaktor. t = år) 1,062 1,128 1,197 1,272 1,350

PV FCFF -6.966.033.473 -4.723.863.616 -4.539.060.470 -5.052.860.276 -1.613.223.409

Terminalperiode

2018E 2019E 2020E 2021E 2022E

DO 2.401.053.431 3.330.922.774 4.416.585.946 5.253.304.171 5.489.702.859

NDA 82.222.959.120 82.565.912.543 77.787.892.612 70.110.299.172 73.265.262.635

FCFF = DO - ∆NDA -3.364.693.987 2.987.969.351 9.194.605.877 12.930.897.611 2.334.739.396

Diskonteringsfaktor (1,0864)
t 1,434 1,523 1,617 1,717 1,823

Diskonteringsfaktor (d) 6,19% 6,19% 6,19% 6,19% 6,19%

Omregnet ((1+d) t̂ = diskonteringsfaktor. t = år) 1,434 1,523 1,617 1,717 1,823

PV FCFF -2.346.493.247 1.962.285.363 5.686.321.799 7.530.768.161 1.280.446.112

Samlet PV (present value sum) -8.781.713.056

Terminalværdi (TV 2022 = 4.297.039) 79.128.692.315 (1.280.446.112 x 1,045) / (6,191 % - 4,5 %)

PV af TV 43.405.755.521 79.128.692.315 / 1,823

PV af kerne driftsaktivtitet 34.624.042.465

+ Markedsværdi af ikke-driftsmæssige aktiver 0

Virksomhedsværdi 34.624.042.465

- Netto finansielle forpligtelser (rentebærende gæld) -12.375.221.516

Egenkapitalværdi 22.248.820.949

Budgetperiode

Budgetperiode fortsat



WIND POWER 

Udarbejdet af Dorthe Jakobsen 
Side 85 af 96 

Min værdiansættelse af Wind Power viser således en virksomhedsværdi på 34.624 mio. kr. og en 

egenkapitalværdi på 22.249 mio. kr. Sammenlignet med egenkapitalværdien per 30.09.2012 (24.763 

mio. kr.) ligger min værdiansættelse af Wind Powers egenkapital 10,15 % lavere.  

 

12.4 Følsomhedsanalyse  

Før jeg reelt set kan konkludere på ovenstående værdi vil jeg forsøge at vurdere hvor følsom min 

værdiansættelse af Wind Power er. 

 

12.4.1 Konsekvensberegning med ændringer i overskudsgraden, NDA og vækstrate  

For at belyse, hvor meget ændringer i hhv. overskudsgraden, NDA og vækstraten kan forårsage af 

udsving i værdiansættelsen af egenkapitalen, har jeg jævnfør nedenstående tabel foretaget en 

konsekvensanalyse med udgangspunkt i følgende ændringer: 

 

 

Ovenstående beregninger illustrer, at vækstraten er den mest følsomme faktor, da denne med en 

ændring på 5 %-point kan forårsage et fald på værdien af egenkapitalen på 69 %. Ændringer i 

overskudsgraden og NDA har næsten samme påvirkning på værdien af egenkapitalen. Ændringer i 

overskudsgraden og NDA har dog også en forholdsvis stor konsekvens for værdien.  

Jeg har valgt at konsekvensberegne med 5 %-point ændringer, idet en 10 årig budgetperiode kan 

være forholdsvis usikker at estimere, derfor har jeg ikke set det, som værende, en usandsynlig 

ændring i det nuværende budget. Særligt idet Wind Power er så afhængige af udefrakommende 

faktorer, som kan være svære at påvirke for en virksomhed.  

En konklusion af ovenstående bliver derfor at Wind Power skal være utrolig opmærksom på den 

fremtidige salgsvækstrate, idet denne kan være altafgørende for virksomhedens fremtidige værdi.  

 

12.4.2 Konsekvensberegning med ændringer i afkastet til gælden 

Lånerenten er i min beregning af WACC’en sat til 2,5 % med et virksomhedsspecifikt risikotillæg 

på 2,55. Ændringer i lånerenten er sandsynlig set i forhold til en tiårig budgetperiode og derfor har 

jeg i denne konsekvensberegning foretaget en ændret rentesat på 2,5 %. Nedenstående viser 

konsekvenserne af denne ændring: 

Følsomhedsanalyse ved ændring i overskudsgrad, NDA og vækstrate

5 % point 

fald
ændring i %

5 % point 

stigning
ændring i %

5 % point 

fald
ændring i %

Nutidsværdi af cash flow -8.782 -9.672 -10% -12.152 -38% -9.243 -5%

Nutidsværdi terminalværdi 43.406 38.303 -12% 40.473 -7% 28.523 -34%

Værdi egenkapital 22.249 16.255 -27% 15.946 -28% 6.904 -69%

Overskudsgrad NDA Vækstrate

Beregnet 

værdi
I mio. kr.
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Det ses af ovenstående tabel, at en ændring i lånerenten betyder utrolig meget for den estimerede 

værdi af Wind Power. En ændring på 50 % af gældens afkastkrav medfører en ændring på 17 % af 

WACC’en, men påvirker værdien af egenkapitalen med 99 % i ændring sammenlignet med den 

oprindelige beregning. Værdien af egenkapitalen vil være utrolig lav, hvis renten skulle vise sig at 

stige.   

Med mit nuværende kendskab til finansmarkederne, som har været præget af en utrolig lav rentesats 

de sidste par år, så forventer jeg ikke voldsomme stigninger i renten i den kommende årrække. Men 

trods alt er Wind Power afhængig af hvad kreditorer og banker kræver i afkastkrav og dette skal 

tages med i overvejelsen af den samlede vurdering.   

 

12.4.3 Konsekvensberegning ved ændringer i ejernes afkastkrav  

I beregningen af ejernes afkastkrav ved hjælp af CAPM-metoden, er der tre faktorer, der styrer 

niveauet. Nemlig lånerenten, Wind Power’s beta-værdi og en risikopræmie.  

Lånerenten fastholder jeg i første omgang på 2,5 %, da jeg netop har vist hvad ændringer i 

lånerenten vil betyde for værdiansættelsen. Risikopræmien er fastsat ud fra SKAT’s beregninger og 

undersøgelser, så denne vælger jeg også at fastsætte. Wind Powers beta er til gengæld mere usikker, 

idet det kan være en vurderingssag fra person til person hvor høj denne værdi skal være.  

Jeg har i nedenstående beregning valgt at lade beta stige således at det samlede afkastkrav stiger 

med 5%-point, således at det samlede afkastkrav til egenkapitalen stiger til 14,25 %. 

 

Det ses ud fra ovenstående tabel, at en ændring i egenkapitalens afkastkrav påvirker WACC’en i 

næsten dobbelt så høj grad, som gældsrentens afkastkrav. Hvis egenkapitalens afkastkrav skulle 

Følsomhedsanalyse ved ændring i afkastkrav til gæld (øget rente)

i mio. kr. Nuværende niveau Stigning med 2,5% ændring i %

Gældens afkastkrav 5,05% 7,55% 50%

WACC 6,19% 7,24% 17%

Beregnet værdi Ny værdi ændring i %

Nutidsværdi af cash flow -8.782 -9.401 -7%

Nutidsværdi terminalværdi 43.406 21.999 -49%

Værdi egenkapital 22.249 223 -99%

Følsomhedsanalyse ved ændring i afkastkrav til egenkapital

i mio. kr. Nuværende niveau Stigning med 5% ændring i %

Egenkapitalens afkastkrav 9,25% 14,25% 54%

WACC 6,19% 8,39% 36%

Beregnet værdi Ny værdi ændring i %

Nutidsværdi af cash flow -8.782 -9.982 -14%

Nutidsværdi terminalværdi 43.406 12.521 -71%

Værdi egenkapital 22.249 -9.836 -144%
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lyde på 14,25 %, vil det påvirke værdiansættelsen af Wind Power i så høj grad, at Wind Powers 

egenkapitalværdi ikke længere er positiv. Dvs. at de forventede frie cash flow ikke vil give en 

positiv værdi for ejerne og virksomheden er derfor ikke rentabel.  

Denne store stigning er selvfølgelig meget voldsom, men skal ses i forhold til hvor usikker 

fremtiden for havvindenergi kan være set i forhold til worst case scenariet.  

 

12.4.4 Konsekvensberegning ved ændringer i både afkastkravet til gælden og 

egenkapital  

Det ses ud fra ovenstående, at både afkastkravet til gældsrenten og egenkapitalen har væsentlig 

betydning for estimeringen af værdiansættelse af Wind Power. I nedenstående tabel er det vist, 

hvordan ændringer i både gældsrenten og egenkapitalafkastet i samspil påvirker WACC’en og 

hermed den beregnede værdi af Wind Power. 

 

Ovenstående tabel viser, at ændringer i både gældsrenten og egenkapitalsrenten på 2%-point giver 

en stigning på WACC’en på 28 % og påvirker fortsat negativt værdien af egenkapitalen.  

Dog med en lidt mindre ændring i procent, men fortsat utrolig negativt for værdiansættelsen af 

Wind Power.  

 

12.4.5 Konsekvensberegning ved positiv ændring i WACC 

Da ovenstående beregninger viser at særligt ændringer i WACC’en har stor betydning for om Wind 

Power overhovedet er en rentabel forretning, så vil jeg nu vise et positivt scenarie. 

 

Ovenstående tabel viser at et lille fald i WACC’en (1 %), trods alt har en positiv effekt på Wind 

Powers samlede værdi. Hvis WACC’en skulle falde med 0,9 %-point så påvirker det den samlede 

Følsomhedsanalyse ved ændring i afkastkrav til gæld og egenkapital

Nuværende niveau Stigning med 2 % ændring i %

Gældens afkastkrav 9,25% 11,25% 22%

Egenkapitalens afkastkrav 5,05% 7,05% 40%

WACC 6,19% 7,91% 28%

i mio. kr. Beregnet værdi Ny værdi ændring i %

Nutidsværdi af cash flow -8.782 -9.751 -11%

Nutidsværdi terminalværdi 43.406 15.609 -64%

Værdi egenkapital 22.249 -6.518 -129%

Følsomhedsanalyse ved ændring i WACC (positivt)

Nuværende niveau Fald på 0,9% point ændring i %

WACC 6,19% 6,10% -1%

i mio. kr. Beregnet værdi Ny værdi ændring i %

Nutidsværdi af cash flow -8.782 -8.724 1%

Nutidsværdi terminalværdi 43.406 46.653 7%

Værdi egenkapital 22.249 25.555 15%
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estimering af værdiansættelsen af Wind Power med 15 %. Dette er trods alt positivt for 

virksomheden og dens nuværende og eventuelle fremtidige investorer.  

 

12.5 Konklusion på værdiansættelse og perspektivering 

Wind Powers værdiansættelse er forholdsvist teoretisk set i lyset af at virksomhedens regnskaber 

ikke har været tilgængelige og jeg derfor at har været nødsaget til at estimere mig frem til 

væsentlige regnskabsværdier, som kan vise sig ikke at holde stik. Dog har jeg haft de overordnede 

regnskabsværdier til rådighed og jeg har kunne estimere et budget på baggrund af branchens 

forventninger og min egen analyse af virksomheden og branchen.  

 

Når min værdiansættelse af Wind Power viser en egenkapitalværdi på 22.249 mio. kr., som er 

lavere end den nuværende beregning af virksomhedens egenkapital, så viser det, at 

forretningsområdet fortsat er utrolig omkostning- og investeringstungt og en forventning om en 

konkurrencedygtigt ydelse i 2030 medfører at man ikke på nuværende tidspunkt kan kalde dette 

område for rentabelt.  

 

Ændringen på 5 %-point i vækstraten kan gøre Wind Powers værdiansættelse 69 % mindre værd 

end den nuværende estimering. Dette viser at salgsvækstraten ikke må falde særlig meget før Wind 

Power er endnu mindre værd. Yderligere investering og udvikling i havmølleparker har 

altafgørende betydning for denne branche, hvilket også bekræfter min tidligere analyse af at 

forskning og udvikling er altafgørende for havvindenergi.  

 

Ændringer i afkastkravet til gælden og egenkapitalen har også utrolig stor betydning for Wind 

Powers værdiansættelse. Hvis medinvestorer og banker mv. ønsker højere rentesatser og afkastkrav 

på deres investering i virksomheden, så vil Wind Power ikke være en rentabel investering. 

Virksomheden vil nemlig i bedste fald (stigning på gældens afkastkrav på 2,5 %-point) have en 

egenkapitalværdi på 223 mio. kr., som er 99 % lavere end den nuværende estimering. Denne værdi 

er på ingen måde ikke tilfredsstillende. 

 

Et positivt scenarie for Wind Power, ville være hvis diskonteringsfaktoren faldt med blot 0,9 %-

point, da dette ville gøre værdien af virksomhedens egenkapital højere end den nuværende 

estimering. Diskonteringsfaktoren har også afgørende betydning for Wind Power fremtidige værdi. 
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Konklusionen bliver at resultatet af værdiansættelsen viser at Wind Power ikke ville kunne sælge 

dens aktiver til den regnskabsmæssige værdi. Min værdiansættelse fortæller at Wind Power er 

afhængige af utrolig mange udefrakommende faktorer, som har betydning for værdiskabelsen i 

virksomheden i en forholdsvis lang årerække.  

Dog kan det godt være tænkeligt for virksomheder, som tror på havvindenergi samt ønsker en mere 

grøn profil og er villige til meget langsigtet investeringer, at en investering i Wind Power kunne 

være at foretrække. Jeg vil dog ikke anbefale udelukkende at investere i havvindenergi, da dette kan 

være for usikkert.  

 

Havvindenergi er en langsigtet investering i fremtiden og kan løse nogle væsentlige 

problemstillinger indenfor energiforsyning i fremtidens Europa. Så hvis man, som investor, 

besidder store likvide ressourcer og tror på de fremtidige muligheder for havvindenergi, så kan en 

lille andel af ens porteføljemiks godt består af havvindenergi. Men overordnet set anser jeg ikke 

Wind Power for at være en god investering set ud fra værdiansættelsen! Men hvad er en god 

investering? Hvordan bedømmer man dette? Det kan være svært, at vurdere hvad andre mener, er 

en god investering!  

 

DONG koncernen har Wind Power, som et af sine primære fokusområder i sin strategi. Derudover 

har Henrik Poulsen valgt at fokusere udelukkende på havvindenergi. Alt andet lige, antager jeg 

derfor Wind Power for at være et område man i DONG koncernen anser for at være rentabelt. Ellers 

ville man ikke investere så meget indenfor vindenergi, hvis man ikke har en formodning om at det 

på sigt bliver rentabelt. Dette stiller derfor min værdiansættelsesberegning i et lidt kritisk lys. Det er 

spørgsmålet om det regnskabsmæssige materiale, jeg har haft til rådighed og de forudsætninger og 

antagelser jeg har foretaget, ikke har været helt optimale. Det kan have skabt rum for, for usikre 

værdiansættelser af meget vigtige regnskabstal, som danner grundlag for hele regnskabsanalysen, 

budgetteringen og selve værdiansættelsen.   

 

Vindenergi er en central investering, idet naturlige effekter af udbredelsen af denne energi skaber 

mindsket CO2 udslip, mindre afhængighed af olie, kul og gas samt et styrket EU, set i forhold til 

flere arbejdspladser, der bliver skabt og et forbedret energimarked. Disse forhold giver alle sammen 

havvindenergi en vigtig betydning i forhold til fremtiden og dette gør investeringen til mere end en 

finansiel investering, men også en central vigtig investering for hele samfundet. Og værdien af dette 

kan ikke prisfastsættes! 
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13. Konklusion  

Wind Powers værdiskabende ressourcer og kompetencer findes indenfor deres parternskabsmodel, 

planlægnings- og produktionskapabiliteter samt virksomhedens stærke samarbejdsforhold med flere 

leverandører. Disse forhold har afgørende betydning for hvorledes Wind Power adskiller sig fra 

deres konkurrenter. 

 Der stilles store krav til teknologisk udvikling og stordriftsfordele. Dette medfører høje 

indgangsbarrierer for nye indtrængere i havvindenergibranchen og dette er særdeles fordelagtigt for 

de nuværende udbydere på markedet. Wind Power skal derfor fastholde dens førerposition og skabe 

succeshistorier for derigennem at kunne tiltrække og skabe tiltro hos mulige investorer.  

 Det er en omkostningstung branche, set i forhold til den dyre produktionspark, der er 

nødvendig og de generelle krav, der stilles til branchen om at omkostningseffektivisere. Kun de 

aller stærkeste udbydere i branchen har råd til at fortsætte driften. 

 De eksisterende udbydere af havvindenergi er meget afhængige af, hvorledes regeringerne i 

EU vælger at føre deres energipolitik på. Hvis støtten til vindenergi forsvinder, så har hele 

havvindindustrien et meget stort problem, da havvind ikke er et konkurrencedygtig produkt. Dette 

giver regeringerne en stærk magt over de eksisterende udbydere i EU.  

 Energi produceret af landvind er omkostningsmæssigt mere fordelagtig og udgør derfor en 

trussel for havvindenergien. Dog producerer havmølleparker en væsentlig større energi, på grund af 

den stærkere vind på havet og en større størrelse vindmølle, der opstilles på havet, i forhold til 

vindmøller på land. 

 Hele aktivitets- og værdikæden i havvindmøllebranchen er meget afhængig af dens 

leverandører, set i forhold til den stigende aktivitet inden for opstilling af havmølleparker og dette 

medfører en forholdsvis stærk forhandlingsstyrke for leverandørerne.  

 Der forventes yderligere investering og vækst i offshore vind frem mod 2020, hvilket skaber 

øget fokus på denne energitype og potentielle indtægtsmuligheder er derfor store. Det skaber en høj 

konkurrenceintensitet for vindenergi.  

 Det europæiske marked er hæmmet af langvarige processer i forhold til godkendelse og 

landenes forskelligartede tilgang til industrien. Dette udgør en generel trussel for havvindindustrien.  

 Havvind er fortsat afhængig af statsstøtte og dette forventes at vare til 2023/2024. Det er dyrt 

for EU at investere i vindenergi, da EU er nødsaget til at investere i et supergrid. Dette medfører at 

havvind på nuværende tidspunkt bliver et alt for dyrt alternativ. Det negative fokus på 

omkostningen ved at investere i havvind kan få negative konsekvenser for den fremtidige udvikling. 

Dog vil en forventede forbedring af teknologien kunne øge udbyttet af vindenergi og udbygningen 

af et supergrid vil samtidig medføre et mere fleksibelt elmarkedet.  
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 Når uroligheder opstår i de mellemøstlige lande, stiger prisen på olie og dermed bliver grøn 

energi mere interessant. Samtidig øger det behovet for at være selvforsynede og at have energi, som 

pålidelig. Et minimalt CO2 udslip og de nuværende begrænsede energireserver, gør havvindenergi 

til en yderst stærk konkurrent, særligt når "cost of energy" forbedres.  

 Europa er det marked, jeg anser for at være mest miljøorienterede og dette gør markedet 

særdeles velegnet til havvind. Set i forhold til den ustabile økonomi der har været i Europa, er der 

positive tegn for havvindenergi, da både politiske forhold og alternative investorer har skabt vækst 

for havvindindustrien. Der er generel politisk velvilje at spore hos Danmark, Tyskland og England. 

 Wind Powers indtjeningsevne har udviklet sig negativt de seneste år. Denne forringelse af 

virksomhedens indtjening har påvirket udviklingen i rentabiliteten negativt. Årsagen til den 

forringede indtjeningsevne skyldes stigende omkostninger, hvilket trods alt hænger sammen med en 

stigende aktivitet og investering.  

Virksomhedens svaghed ligger særligt i udnyttelsen af dens materielle aktiver. Wind Power har øget 

deres materielle aktiver med en højere stigning, end der kan måles på omsætningen og dette 

påvirker negativt både kapitaltilpasningsevnen, men også afkastningsgraden.  

Wind Powers finansielle aktivitet har påvirket rentabiliteten mere positivt end afkastningsgraden, 

men det endelige niveau for rentabiliteten i min regnskabsanalyse, er ikke tilfredsstillende.  

 Wind Power er påvirket af deres afhængighed af nøglemedarbejdere med særlige tekniske og 

faglige kompetencer, da vindindustrien er en kompleks forretning.  

 Wind Power er på nuværende tidspunkt den største producent på EU-markedet, af vindenergi 

og virksomhedens evne til løbende at tilpasse sig ændringer i samfundet vil afspejle dens fremtidige 

muligheder. Det teknologiske kapløb, der hersker blandt producenterne af vindenergi, for at udvikle 

og fremme en teknologi og viden, som medfører det mest optimale produktionsanlæg, kan blive til 

en trussel for Wind Power på grund af virksomhedens størrelse og markedsandele. Virksomheden 

skal passe på deres markedsleder-statussen ikke bliver en sovepude.  

 Politiske og konkurrencemæssige aspekter i branchen, samt den teknologiske udvikling og 

finansieringsmæssige forhold har væsentlig betydning for væksten i havvindenergi.  

Havvindenergi vil de kommende år blive presset af andre energiformer, særligt på grund af de store 

investeringer i elnettet, havmølleparkerne kræver. Derudover kræver installationen af 

havmølleparker store finansielle ressourcer, da det er en omkostningsfuld affære at bygge sådan en 

park. Ydermere er havvindenergi fortsat et område, der kræver støtte fra regeringer i EU. Wind 

Power har på baggrund af min regnskabsanalyse og analyse af likviditetsrisici behov for 

udefrakommende støtte, da virksomheden på nuværende tidspunkt ikke kan finansiere yderligere 

vækst alene fra egne ressourcer.  
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 Set i forhold til virksomhedens nuværende markedsandele og virksomhedens værdiskabende 

kernekompetencer forudsætter jeg, at det er rimeligt at budgettere med at Wind Power fortsat vil 

have en væsentlig markedsandel og at vindindustrien fortsat vil vokse, baseret på EWEAs 

prognoser.   

Virksomhedens fremtidige overskudsgrad vil være påvirket af stigende afskrivninger, på baggrund 

af forventningen til flere og større produktionsanlæg. Derudover vil der være øget omkostninger 

forbundet til driften og jeg forventer en særlig stigning i forskning- og udviklingsomkostninger. 

Dog forudsætter jeg at teknologiske forbedringer og øget erfaring, vil forbedre indtjeningsevnen for 

Wind Power i budgetperioden. 

Væksten i nettoinvesteringer vil forværre virksomhedens omsætningshastighed i de første år af 

budgetperioden, idet det samtidig vil kræve forbedringer i de nuværende anlægsaktiver at kunne 

optimere teknologien og vindoutputtet. Jeg forventer dog en bedring i udviklingen fra 2019 og 

fremefter, idet Wind Power gerne i takt med at havvindenergi omkostningen forbedres, skulle 

kunne optimere udnyttelsen af deres aktiver. 

 

Hvad er den reelle værdi af DONG Energi’s Wind Power  

og er dette forretningsområde en god investering? 

 

Under de forudsætninger, der er blevet gennemgået, udgør værdien af Wind Power 22.249 mio. kr., 

når man ser på egenkapitalværdien og alle netto finansielle forpligtelser er betalt. Denne værdi er 

lavere end virksomhedens nuværende egenkapital og den overordnet konklusion er at dette 

forretningsområde ikke er en god investering.  

Værdiberegningen er desuden meget følsom overfor særlig ændringer i diskonteringsfaktoren og 

ændringer i væksten. Budgetperiodens længde har medført at jeg har foretaget 

konsekvensberegninger med ændringer på mellem 0,9 - 5 %-point, da jeg har antaget at væsentlige 

udefrakommende faktorer kan medfører store ændringer i forventningerne til fremtiden. En lille 

positiv ændring i diskonteringsfaktoren vil øge Wind Powers værdi med 15 %. Mens en ændring på 

2,5 %-point kan gøre egenkapitalværdien 99 % lavere.  

 Resultatet af værdiansættelsen viser at Wind Power ikke kan sælge dens aktiver til den 

regnskabsmæssige værdi. Men da havvindenergi er en langsigtet investering i fremtiden og vil 

kunne løse nogle væsentlige problemstillinger indenfor energiforsyningen i fremtidens Europa, er 

det trods alt en central investering. Man kan ikke prisfastsætte en betydningsfuld investering i 

sikring af Europas uafhængighed i forhold til energi og de miljømæssige forbedringer 

havvindenergi vil medføre, og derfor vælger jeg at kalde Wind Power en central investering.  
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_for_at_blive_billigere.html 

20. sep. 

2011 

Fokus skal vise vejen frem 

for elbilen 

http://www.danskelbilalliance.dk/Nyheder/2012/12_11_2

1A.aspx  

5. dec. 

2012 

Virksomheder har ikke 

kunnet få besat 10.000 

ledige stillinger 

http://politiken.dk/erhverv/ECE1857172/virksomheder-

har-ikke-kunnet-faa-besat-10000-ledige-stillinger/ 

3. jan. 

2013 

Bladt skal bygge 

havvindmøllefundamenter 

til DONG 

http://www.idag.dk/artikel/VisArtikel.aspx?SiteID=JM&

Lopenr=108160046 

 

28. jun. 

2011 

DONG Energy projekter 

blandt verdens 100 mest 

bæredygtige 

http://www.energy-

supply.dk/article/view/84171/dong_energy_projekter_bla

ndt_verdens_100_mest_baeredygtige 

21. jun. 

2012 

Moody’s: DONG halter 

efter konkurrenter 

http://www.business.dk/green/moody-s-dong-halter-efter-

konkurrenter 

1. maj 

2012 

Blå blok varsler frasalg af 

DONG 

http://m.business.dk/?article=24178872-Blaa-blok-

varsler-frasalg-af-DONG 

24. jan. 

2013 

DONG sælger landmøller 

for havmøller 

http://www.maritimedanmark.dk/?Id=17741 19. feb. 

2013 

 

15. Bilag 

1: Opstilling af regnskaber for forretningsområdet Wind Power  

2: DONG Energy Wind Power Denmark A/S Overtagelsesbalance pr. 1. januar 2012  

3: Reformulering af balancer  

4: Regnskabsanalyse nøgletal  

5: Oversigt over Wind Powers vindaktiviteter  

6: Det samlede budget for Wind Power 

7: Vækst for BNP i Eurolandene 

8: Statistikbanken – obligationsrenteudskrift 

http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/252570/tysk_oekonomi_brager_derudaf.html#ixzz2Pl0AEbP7
http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/252275/jyske_bank_om_tyskland_det_vaerste_er_overstaaet.html#ixzz2Pl12EKPp
http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/252275/jyske_bank_om_tyskland_det_vaerste_er_overstaaet.html#ixzz2Pl12EKPp
http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/252275/jyske_bank_om_tyskland_det_vaerste_er_overstaaet.html#ixzz2Pl12EKPp
http://sondagsavisen.dk/2012/52/okonomien-vender-i-2013.aspx
http://sondagsavisen.dk/2012/52/okonomien-vender-i-2013.aspx
http://oim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2013/jan/imf-danmark-er-rustet-til-at-haandtere-oekonomiske-udfor-dringer.aspx
http://oim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2013/jan/imf-danmark-er-rustet-til-at-haandtere-oekonomiske-udfor-dringer.aspx
http://oim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2013/jan/imf-danmark-er-rustet-til-at-haandtere-oekonomiske-udfor-dringer.aspx
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/41540/artikel.html
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/41540/artikel.html
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/41539/artikel.html
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/41539/artikel.html
http://www.windpower.org/da/aktuelt/aktuelt_i_vindmoelleindustrien/news_q3_2011/dong_energy_vi_skal_bygge_for_at_blive_billigere.html
http://www.windpower.org/da/aktuelt/aktuelt_i_vindmoelleindustrien/news_q3_2011/dong_energy_vi_skal_bygge_for_at_blive_billigere.html
http://www.windpower.org/da/aktuelt/aktuelt_i_vindmoelleindustrien/news_q3_2011/dong_energy_vi_skal_bygge_for_at_blive_billigere.html
http://www.danskelbilalliance.dk/Nyheder/2012/12_11_21A.aspx
http://www.danskelbilalliance.dk/Nyheder/2012/12_11_21A.aspx
http://www.idag.dk/artikel/VisArtikel.aspx?SiteID=JM&Lopenr=108160046
http://www.idag.dk/artikel/VisArtikel.aspx?SiteID=JM&Lopenr=108160046
http://www.energy-supply.dk/article/view/84171/dong_energy_projekter_blandt_verdens_100_mest_baeredygtige
http://www.energy-supply.dk/article/view/84171/dong_energy_projekter_blandt_verdens_100_mest_baeredygtige
http://www.energy-supply.dk/article/view/84171/dong_energy_projekter_blandt_verdens_100_mest_baeredygtige

























































































