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Excecutive summary 

This thesis is a valuation of Vestas Wind Systems A/S (Vestas), which manufactures, sells, and services 

windmills across the globe. The valuation is broadly based on a strategic analysis, financial statement 

analysis and forecasting. The strategic analysis is conducted using a PESTLE analysis, Porter’s Five 

Forces, Ansoff’s Growth Matrix, Value Chain analysis and lastly, a SWOT analysis, which sums up the 

section. The models clarify the macroeconomic environment, the competitive landscape, and the 

growth strategies as well as categorizes the internal competencies of the company as either primary or 

support activities. Finally, the Discounted Cash Flow and RIDO models are used to calculate the 

present value of the company’s equity. 

 

The political agenda of wind power seems unlikely to lose momentum in the future as several analyses 

point to the contrary. In the USA congress has approved that buyers of windmill projects will be 

subsidized in 2013 and Germany has made the drastic decision to shut down its 17 nuclear power 

plants by 2022. Based on market analyses Europe stands to lose its leading position and will only 

account for 27 percent of all wind energy in the world by 2016. The USA and Canada will continue to 

grow until 2016 and Brazil will become the country in Latin America with the greatest demand for 

wind power. South and East Asia, including China, will become the region with largest demand for 

wind energy by 2016 and will at that time consume 44.3 percent of the world’s wind energy. Although 

Vestas has sizable market shares on the European and American markets, they have a very small 

presence on the Chinese market where they only held a 3 percent market share in 2011. 

 

The financial statement analysis is based on a 7 year period from 2006 to 2012. The best year was 

2008, which saw Vestas achieve a ROIC of 33.96 percent and a ROE of 32.94 percent. The worst year 

was 2012 with a ROIC of -33.00 percent and ROE of -53.84. During this period Vestas has changed its 

capital structure significantly. Whereas Vestas had negative net financial obligations from 2006 to 

2009, they drastically increased their gearing from 2010 and in 2012 they had a FGEAR of 59.94 

percent. 

 

The valuation is performed based on three possible scenarios. The first scenario is a “stand alone” 

valuation, the second is one in which Vestas is assumed to be acquired by an industry competitor and 

the third is a liquidation of Vestas where only the service department of the company is valued. The 

WACC that is used to discount the future cash flows is estimated to 9.02321 percent.  The value of 

Vestas’ shares based on the “stand alone” scenario is calculated to be 7.28 EUR per share as of the 1st of 

May 2013. It is noteworthy that this value is higher, than the current market value of 6.6740 EUR per 

share. 
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1. Indledning 

1.1 Baggrund 

For mange investorer og andre interessenter kan det ofte være problematisk og uklart at vide præcist hvad 

værdien af en virksomhed er, hvordan denne beregnes, og hvilke forudsætninger og antagelser om 

virksomheden der kan have udslagsgivende betydning for værdien. Det vil være interessant at 

værdiansætte Vestas Wind Systems A/S, da aktien bliver handlet hyppigt på NASDAQ OMX Copenhagen 

(tidligere Københavns fondsbørs) og i 2011 blev den tredje mest handlende aktie på NASDAQ OMX 

Copenhagen med en omsætning på 8 mia. EUR.1  Aktien er kendt som Danmarks folkeaktie og har fået 

dette øgenavnet på baggrund af det er den aktie danskerne (de private investorer) oftest handler i. 2  

Vindmølleindustrien har oplevet store vækstrater op igennem 90’erne indtil finanskrisen pga. øget fokus på 

grøn energi. Igennem den nuværende finanskrise har investorerne været hårde ved Vestas og kursen er 

faldet markant. Det er interessant at belyse, hvorvidt investorerne har ret i deres bekymringer og hvordan 

fremtiden ser ud for Vestas.  

 

Produktet som Vestas har specialiseret sig i er vindmølleenergi, som udnytter vinden og omdanner den til 

energi og elektricitet. Denne alternative form for energikilde er yderst interessant på baggrund af CO2 

udslippet på jorden, som kommer fra fossile brændstoffer olie, kul og gas. Der er bred enighed om at CO2 

udslip er menneskeskabt og det er ødelæggende for vores planet. Vindenergi er CO2 neutral og derfor 

belaster det ikke miljøet i samme grad. Det er kun produktionen og vedligeholdelse af vindmøllen der 

belaster miljøet og her bruger Vestas mange ressourcer på det skal ske igennem grøn energi. Mange lande, 

virksomheder og interessenter har interesse i vindmølleenergi, da det er med til at skabe en god omtale og 

en bæredygtig fremtid for de næste generationer. 

  

Vindmølleenergi er i dag den mest populære og effektive vedvarende energikilde3 og på det globale 

marked har Vestas været dominerende. Der har været en øget interesse fra regeringer i de forskellige lande 

grundet flere klimamøder med mediernes dækning og dermed befolkningens bevågenhed. De knappe 

naturressourcer og konflikter i verden har betydet højere olie- og gaspriser. Derfor ønsker mange lande at 

blive uafhængige af andres ressourcer og selv i højere grad kunne producere vedvarende energi. 

                                                        
1 http://www.vestas.com/da/investor/aktien/aktiehandel.aspx   
2http://www.windpower.org/da/aktuelt/megawatt_baggrund/udvikling_mod_vaekst/black_box_vestas_wind_s
ystems.html 
3 http://windmade.dk/spoergsmaal-og-svar-om-vindenergi-og-oprindelsesgarantier/ 
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Udviklingen i antal af møller og hvor mange MW der produceres har været stærkt stigende siden 1996. Vi 

kan dog se at udviklingen i MW i finanskrisen fra 2009 jf. nedenstående figur 1.1 har været svagt stigende.4 

 

 

Figur 1.1: Globalt nyinstalleret vindkapacitet (MW) og akkumuleret vindkapacitet 1996 – 2012. 

 

Kilde: http://gwec.net 

 

 

 
 
 

 

 

 

                                                        
4 http://gwec.net 
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1.2 Problemformulering 
I denne opgave tages udgangspunkt i Vestas Wind Systems A/S, hvor en værdiansættelse ud fra offentlige 

tilgængelige oplysninger ønskes udarbejdet set i lyset af effekterne fra den økonomiske krise samt den 

stigende konkurrenceintensivitet, for hvorvidt en investering i dette selskab er attraktiv. 

 

For at besvare problemformuleringen er der stillet følgende underspørgsmål, hvor værdiansættelsen 

ønskes ud fra følgende tre scenarier. 

 

 Hvad er værdien ved opkøb fra en kapitalfond ”stand alone”? 

 

 Hvad er værdien ved opkøb fra en industriel konkurrent og hvilke mulige synergieffekter kan det 

medføre?  

 

 Hvad er værdien ved likvidation, hvor produktion af vindmøller sælges fra og servicedelen 

beholdes?  
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1.3 Afgrænsning 
Der er valgt at sætte en skæringsdato på rapporten, som hedder d. 1. maj 2013. Dvs. oplysninger der efter 

denne dato vil influere værdiansættelsen ikke vil tages i betragtning. Ydermere er der i 

regnskabsanalysedelen taget udgangspunkt i offentlige tilgængelige data til og med regnskabsåret 2012. 

Det betyder at første kvartalsregnskab for 2013 ikke vil få indflydelse på regnskabsanalysen.  

 

Der vil blive anvendt to værdiansættelsesmetoder hhv. DCF- og RIDO modellen, hvorfor andre ikke vil blive 

omtalt nærmere. Det er de indirekte modeller der anvendes i rapporten og derfor vil de direkte modeller 

ikke behandles.   

 

Rapporten vil i den strategiske analyse omhandle konkurrenceintensiteten, men der afgrænses for en 

detaljeret analyse af konkurrenterne.  

 

Analysen foretages med regnskaber på koncernniveau og der afgrænses derfor fra regnskaber for kun 

Vestas Wind Systems A/S.  

 

Der vil ikke foretages dybdegående beskrivelser af valgte teorier og metoder, da målgruppen for rapporten 

er interessenter med viden indenfor finansiering og regnskab.  

 

Der vil blive anvendt data fra Wikipedia enkelte steder i den strategiske analyse, hvor begivenheder er 

kendte offentligt som f. eks. Kyoto-protokollen eller Fukushima ulykken.  
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1.4 Analysestruktur og metode 
Nedenstående figurer illustrerer opgavestrukturen fra start til slut. 
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Til brug for besvarelse af rapportens problemformulering og tilhørende underspørgsmål vil kendte teorier 

og modeller anvendes indenfor finansiering og regnskab. I teori og metode afsnit 1.5 vil disse blive 

beskrevet og uddybet nærmere.  

 

Indledningsvist vil Vestas historie, strategi, vision og mission, organisation, produkter og konkurrenter og 

markedsform blive beskrevet. Årsagen er det findes væsentlig, at læseren har en baggrundsviden om 

virksomheden og industrien som helhed. Den strategiske analyse er bygget op om en PESTLE-analyse, 

Porters Five Forces, Ansoff’s vækstmatrice og værdikædeanalyse, som til slut samles op af en SWOT-

analyse. Hovedpointerne fra den strategiske analyse vil senere blive anvendt i budgetteringen for Vestas.  

 

Dernæst vil der foretages en regnskabsanalyse på baggrund af årsrapporterne fra 2006 til 2012, hvor disse 

vil blive reformuleret og anvendt til udarbejdelse af en rentabilitetsanalyse. Det har været nødvendigt at gå 

mere end 5 år tilbage i tiden, for at få regnskabsår med fra før finanskrisen. For at danne et bedre overblik 

over udviklingen i regnskabstallene udarbejdes der en common-size analyse og trendanalyse for perioden.  

 

Kapitalstruktur og kapitalomkostninger vil blive behandlet inden værdiansættelsen, hvor de vægtede 

kapitalomkostninger vil blive estimeret ud fra en række væsentlige parametre.  

 

Budgetteringen er foretaget på baggrund af den strategiske analyse og regnskabsanalysen med 

udgangspunkt i DCF- og RIDO modellen. Der vil foretages forskellige budgetteringer i forhold til de tidligere 

omtalte 3 scenarier under problemformuleringen. 

 

Værdiansættelsen vil afslutningsvis udarbejdes med de to værdiansættelsesmodeller på baggrund af 

budgetteringen, i forhold til om den beregnes som en ”stand alone”, opkøb fra industriel konkurrent eller 

af servicedelen. Afslutningsvis vil der estimeres en følsomhedsanalyse på baggrund af et worst case og best 

case scenarie på ”stand alone” scenariet og udarbejdes en aktieanalyse.  

 
1.5 Teori  
Rapportens målgruppe er interessenter med viden indenfor finansiering og regnskab og på den baggrund 

antages det at læseren har et solidt kendskab til anvendte teorier og modeller, hvorfor disse ikke vil blive 

behandlet indgående men blot defineret kort. Forud for analysen vil der redegøres for hvilke teorier og 

modeller der er valgt til problemstillingen og hvorfor disse er væsentlige. Der vil qua målgruppen kun være 

en kort gennemgang af den teori opgaven opbygges på.  
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Strategisk analyse 

Den strategiske analyse har til formål at afdække sammenhængen mellem omverdensfaktorerne, 

konkurrenceintensiviteten i industrien, virksomhedens vækststrategier og klassificere de interne 

kompetencer i virksomheden. Disse 4 niveauer/områder sammendrages til en SWOT-analyse. Analysen vil 

således klarlægge nuværende styrker og svagheder og kortlægge fremtidige muligheder og trusler. Til 

besvarelsen er følgende modeller anvendt. 

 

 PEST-LE 

 Porters Five Forces 

 Ansoff’s vækstmatrice 

 Værdikædeanalyse 

 SWOT  

 

Regnskabsanalyse 

Det er nødvendigt at foretage en regnskabsanalyse på baggrund af årsrapporterne fra 2006 til 2012. Den 

foretages med reformuleringer af egenkapital, balance og resultatopgørelse. Reformuleringerne er 

nødvendige for at opdele driftsaktiviteter og finansielle aktiviteter. På baggrund af det udarbejdes en 

rentabilitetsanalyse, som gør det muligt at spore kilderne til rentabilitet og vækst i Vestas.5 For at kunne 

sammenligne posterne fra år til år er denne analyse suppleret med en common-size analyse og 

trendanalyse. Til besvarelsen er følgende værktøjer valgt. 

 

 Reformuleringer af egenkapital, balance og resultatopgørelse 

 Rentabilitetsanalyse 

 Common-size analyse 

 Trendanalyse 

 

Kapitalstruktur og kapitalomkostninger 

En virksomheds kapitalstruktur er sammensat af forholdet mellem egen- og fremmedkapital og 

kapitalomkostninger i forhold til afkastkravet.6 Det er et vigtigt led i forhold til værdiansættelsen senere, 

hvor kapitalstruktur og kapitalomkostninger omregnes til WACC. De vægtede kapitalomkostninger viser 

                                                        
5 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang s. 177 
6 Principles of Corporate Finance s. 469 
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investorernes offeromkostning ved at investere i Vestas kontra et andet selskab med samme risiko. WACC 

er diskonteringsrenten, der anvendes til at tilbagediskontere de fremtidige cash flows til nutidsværdi. Som 

hovedregel gælder det at afkastkravet til egenkapital er højere end fremmedkapital pga. den større risiko. 

Modigliani og Millers teori siger at hvis selskabet ændrer kapitalstruktur, så ændres afkastkravet og risikoen 

på egen- og fremmedkapital, men de vægtede kapitalomkostninger forbliver uændret.7 Det er dog værd at 

bemærke at i en verden med skat vil WACC alligevel ændres ved ændret kapitalstruktur på baggrund af 

skatteskjoldet. I rapporten bliver følgende formler anvendt for at beregne WACC.8 

 

                 

 

                            

 

 

Budgettering 

Budgetteringen tager udgangspunkt i hovedpointerne fra den strategiske analyse og de historiske 

beregninger fra regnskabsanalysen. Der vil udarbejdes 3 budgetteringer alt efter om værdiansættelsen er 

en ”stand alone”, opkøb fra en industriel konkurrent eller af servicedelen. 

 

Værdiansættelse 

For beregning af virksomhedens værdi benyttes to forskellige fremgangsmåder, som begge resulterer i den 

samme beregnet værdi, hvilket derfor kan betragtes som et kontrolelement. De to metoder der anvendes 

til værdiansættelse af egenkapitalen i virksomheden kaldes hhv. DCF- og RIDO-modellen, og beregnes ved 

hjælp af følgende formler.9 

 

  
   

     

         
 
 

       

                   
 
     

 

   

 

 

Hvor                   

 

                                                        
7 Principles of Corporate Finance s. 486 - 488 
8 Principles of Corporate Finance s. 244 
9 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang s. 36 
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Hvor                           
 
 

Afslutningsvis vil der foretages en følsomhedsanalyse og aktieanalyse på værdiansættelsen af ”stand 

alone”, som skal estimere virksomhedens værdi under andre forudsætninger end de forventede i et såkaldt 

best case og worst case scenarie.10 

 

1.6 Kildekritik 
Datamaterialet som er anvendt i denne rapport af både kvantitative og kvalitative analyser baseret på 

sekundære datakilder.  

 

Rapporten er baseret på flere tilgængelige offentlige kilder for at gøre undersøgelsen af problemstillingen 

mest mulig objektiv. Der er anvendt data fra Vestas hjemmeside og årsrapporter. Hvad angår den 

strategiske analyse og budgetteringsdelen er den baseret på forskellige offentlige kilder og Vestas egne 

årsrapporter. De offentlige kilder der henføres til dagspressen er understøttet af en analytiker eller anden 

person med solid faglig indsigt og vurderes med stor validitet. Materialet fra Vestas egen hjemmeside og 

årsrapporterne bliver betragtet som subjektive, dog med undtagelse af regnskabstallene. Det skal tolkes ud 

fra Vestas har en egeninteresse i at skabe et positivt billede af virksomheden i forhold til investorer, 

kunder, leverandører, samarbejdspartnere og andre interessenter. Der er til regnskabsanalysen 

udelukkende anvendt data fra Vestas egne årsrapporter på koncernniveau. Data er i meget begrænset 

omfang anvendt fra Wikipedia. Kvaliteten af disse data er begrænset, men kan anvendes til offentlige 

kendte historiske begivenheder. 

 

Ydermere er der anvendt data fra kilderne BTM Consult og Thomson One Banker som ikke er tilgængelige 

for alle, men anses for at være valide kilder.   

                                                        
10 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang s. 333 - 334 
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2. Virksomhedsbeskrivelse 

2.1 Historie 
Vestas historie startede tilbage i 1898, hvor H. S. Hansen køber den lokale smedeforretning i Lem, hvor han 

hurtigt bliver kendt som en troværdig smed. I 1928 går Smith Hansen og hans søn Peder Hansen i gang med 

at producere stålvinduer til industrivirksomheder og danner selskabet Dansk Stålindustri A/S. Det går godt 

for selskabet frem til 1940, hvorefter krigsårene giver knaphed på ressourcer. Efter 2. verdenskrig i 1945 

grundlægger Peder Hansen sammen med sin far og tidligere arbejdskollegaer Vestjydsk Stålteknik A/S, som 

starter med at producere hårde hvidevarer og senere landbrugsudstyr. Han skifter navn på virksomheden 

til Vestas som har en stor alsidig produktportefølje med blandt andet husholdningsmaskiner, 

landbrugsvogne, mælkekølere og kølere til turboladere på skibsmotorer. I 1959 går det så godt for Vestas 

at Peder Hansen køber de andre aktionærer ud af virksomheden. I 1960’erne starter Vestas med at 

producere hydraulik kraner som bruges til lastvogne og herefter kommer der godt gang i eksporten. I 

starten af 1970’erne indtræder barnebarn Finn Hansen i virksomheden og der bliver bygget flere fabrikker 

til kraner. Birger Madsen bliver den første ansatte ingeniør og hans viden danner basis for opfindelser der 

danner vind om til elektricitet. Under den anden oliekrise i slutningen af 1970’erne undersøger Vestas 

muligheden i vindmøllen som en alternativ energikilde. I 1979 leverer Vestas sin første vindmølle og i 

starten af 1980’erne kommer der stor efterspørgsel på vindmøller. I 1986 bliver Vestas tvunget i 

betalingsstandsning, fordi markedet i USA kollapser indenfor vindmølleenergi, da en særlig 

skattelovsændring betyder at særlige vilkår til etablering af vindmøller bortfalder. Det betyder at store dele 

af Vestas bliver solgt fra og i slutningen af året ændres navnet til Vestas Wind Systems A/S, som 

udelukkende skal fokusere på vindenergi.  Fra 1987 udvikler Vestas sig fra at være en lille virksomhed med 

60 medarbejdere til at blive en stor global højteknologisk virksomhed med mere end 20.000 medarbejdere. 

I 2004 fusionerer Vestas med NEG Micon A/S, som er en anden stor dansk vindmølleproducent og betyder 

at Vestas nu er verdens største vindmølleproducent. D. 1. maj 2005 tiltræder Ditlev Engel som President og 

CEO for virksomheden og offentliggøre en strategi for virksomheden, at vindkraft skal være på linje med 

olie og gas.11 

 

2.2 Strategi, vision og mission 
Vestas har beskæftiget sig med vindkraft i mere end 30 år og i det første kvartal i 2012 rundede 

virksomheden en samlet installeret kapacitet på 50 GW. Med installationer i 69 lande er Vestas en meget 

global vindmølleproducent. I de kommende år hvor vind stadig vil udgøre en større mængde af det samlet 

energiudbud vil Vestas satse på at konsolidere sin position som det førende brand indenfor vedvarende 

                                                        
11 http://www.vestas.com/da/om-vestas/historie.aspx 
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energi. På baggrund af prisen på fossile brændstoffer forventes at stige i forhold til prisen på vindkraft, 

mængden af vind er stabil over tid og gratis, vindkraft produceres og kontrolleres lokalt, vindkræftværker 

kan opføres på hurtig tid sammenlignet med atom-, kul- og gaskraftværker og vindmøller producerer energi 

uden at udlede CO2, så betyder det gode forudsætninger for vækst.12  

 

Vestas har ved udgangen af 2012 installeret en kapacitet på 55 GW, hvilket svarer til mere end 20 procent 

af den samlet vindenergi i verden. Virksomhedens vision er fortsat at installere mere vindkapacitet til den 

øget efterspørgsel der vil komme på elektricitet i fremtiden og begrænse udledning af CO2 for at skåne 

miljøet.13 Missionen er at inddrage medarbejdere, partnere og interessenter til fælles at levere højkvalitets 

produkter til konkurrencedygtige priser til kunder med støtte fra virksomhedens aktionærer.14 

 

2.3 Organisation 
Bestyrelsen vurderer minimum én gang årligt om koncernens organisationsstruktur er optimal og 

hensigtsmæssigt sat sammen i forhold til Vestas mål og udfordringer. I 2005 blev organisationen gjort mere 

international og derfor ændredes strategien til at producere regionalt for at minimere 

transportomkostninger, komme tættere på politikkerne, kunderne og minimere leveringstiden. I 2011 blev 

organisationsstrukturen ændret til Vestas nye forretningsmodel, hvilket betød virksomheden hurtigt skulle 

kunne tilpasse sig et ændret marked med mindre efterspørgsel eller flytte produktion. Det betød samtidig 

at medarbejderstaben blev reduceret med 22 procent og de faste omkostninger blev reduceret med mere 

end 190 mio. EUR. Efter omstruktureringen er der etableret fire korncernstabsfunktioner, Corporate 

Secretariat & Strategy, Global Marketing, Communication & Corporate Relations, Group Quality og People 

& Culture, som referer til CEO Office. Der er ydermere oprettet fire direktionsområder, Finance, Sales, 

Manufacturing & Global Sourcing og Technology & Service Solutions, som ligeledes referer til CEO Office. 

Denne nye strategi for organisation ses i figur 2.1.  

 

Finance består af funktioner fra Global Finance, Global IT, Group Treasury, Investor Relations og Legal, Risk 

& Contract Review. Enheden har ansvaret for alle økonomi- og aktivitetsprocesser i koncernen og de lokale 

økonomifunktioner rapporterer til den centrale funktion. Ved at centralisere funktionen har Vestas en 

ensrettet linje for hele koncernen, hvilket giver organisationen en bedre udnyttelse af ressourcerne. Sales 

er struktureret med seks salgsforretningsområder, Vestas Americas, Vestas Asia Pasific & China, Vestas 

                                                        
12 http://www.vestas.com/da/om-vestas/strategi.aspx 
13 http://www.vestas.com/da/om-vestas/strategi/vision.aspx 
14 http://www.vestas.com/da/om-vestas/strategi/mission.aspx 
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Central Europe, Vestas Mediteranean, Vestas Northern Europe og Vestas Offshore. Enhedens funktion er 

Global Construction Management, Global Sales Management, Global Service Management og Supply Chain 

& Planning. Salg af vindmøller er kerneforretningen for virksomheden og det skal øge salgsresultaterne ved 

at have et samlet overblik over salgsfunktionen. Manufacturing & Global Sourcing består af de tidligere fire 

produktionsforretningsenheder Vestas Blade, Vestas Control Systems, Vestas Nacelles og Vestas Towers . 

Enhedens funktioner er Global Sourcing og Production Excellence og den er oprettet for at øge 

organisationens skalerbarhed og mulig outsorching og fraslag med henblik på at få leverandørerne til at 

overtage dele af produktionen. Formålet er at øge fleksibiliteten og reducere kapitalbehovet.  Technology 

& Service Solutions består af funktioner fra Energineering Solutions, Industrialisation, Platform 

Management, Product Management, Regional Operations & Support, Service Engineering og Quality. 

Enheden er ansvarlig for innovation, udvikling og produktionsmodning for vindmøller. Denne enhed er 

særdeles vigtig, da serviceydelser udgør en stor del af Vestas forretningsområde. 15 

 

Figur 2.1: Vestas organisationsstruktur 

 
Kilde: Vestas årsrapport 2012 s. 41. 
 

                                                        
15 Vestas årsrapport 2012 s. 40 - 41  
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2.4 Produkter 
Vestas har en bred portefølje af produkter som består af 9 onshore og 2 offshore vindmøller, hvilket 

ses i bilag 1. Der er flere forskellige vindmøller som kan producere grøn energi ved vind under 

forskellige forudsætninger fra svag, medium og høj hastighed. Der er 3 vindmølletyper der er beregnet 

til vind med høj hastighed og 6 vindmøller beregnet til vind med medium eller lav hastighed onshore. 

De sidste 2 vindmølletyper er bygget til høj eller medium vindhastighed offshore, da der typisk er 

mere vind på havet.  Vestas anvender en ny teknologi i en af virksomhedens vindmølletyper V80-2.0 

MW GridStreamer. Den giver bedre styring af forsyningskvaliteten, kundeserviceydelser og 

afregningsprocessen. GridStreamer er et intelligent styresystem til vindmøllen.16 

 

Ud fra en analyse af kundernes behov, så vil Vestas fremtidige produktportefølje bestå af en 2 MW-, 

3MW-, en ny 3 MW- og en 8 MW-platform.  På baggrund af begrænset plads mange steder i verden og 

at over 75 procent af verdens vindressourcer på land udgør lav eller middel vind er der blevet satset 

på V126-3.0 MW-møllen, som i stigende grad efterspørges. Sammenlignet med V112 møllen er det 

øgede areal ensbetydende med at V126 modellen producerer 7-13 procent mere energi årligt. Gennem 

yderligere udvikling vil Vestas satse på en 8 MW-vindmølle til offshore og forventer at installere den 

første prototype i andet kvartal 2014. Der regnes med en serieproduktion af møllen i 2015 afhængigt 

af hvor stor efterspørgslen bliver.17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        
16http://www.landisgyr.com/dk/dk/pub/produkter_og_losninger.cfm?eventProducts=products.ProductDetails
&ID=77&catID=134 
17 Vestas årsrapport 2012 s. 25 – 26  
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2.5 Konkurrenter og markedsform 
Vestas er verdens største vindmølleproducent og har pr. d. 31. december 2012 installeret 55.370 MW på 

verdensplan, hvilket svarer til 5,537 GW. Det er mere end 10 procent af den totale andel fra samtlige 

vindmølleproducenter. Selskabets primære konkurrenter er Sinovel, Goldwind, Gamesa, Enercoon, GE 

Wind, Suzlon Group, United Power, Simens og Mingyang, som tilsammen med Vestas står for 78,5 procent 

installeret GW. Markedet af præget af få store konkurrenter med ca. lige store markedsandele. Sådan en 

markedsform betegnes som et oligopol. Kunderne har præferencer overfor specifikke produkter, 

teknologier og selskaber og det er derfor et heterogent marked. Så markedsformen er et differentieret 

oligopol og kendetegnet ved denne markedsform er, at når en udbyder sænker prisen, så følger 

konkurrenterne med. I nedenstående figur 2.2 har BTM Consult samlet markedsdata fra de forskellige store 

producenter og publiceret markedsandelene i marts 2012.  

 
 
 

Figur 2.2: Top-10 leverandører (globalt) i 2011 % af total market 40.358 MW 

 

Kilde: BTM Consult p. xii. 
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3. Strategisk analyse 

3.1 PEST-LE – Omverdensanalyse 

 
Figur 3.1: PEST-LE  

 

 
Kilde: Understanding Strategic Management s. 51. 
 
For at analysere de generelle omgivelser omkring virksomheden, bør de (P) politiske, (E) økonomiske, 

(S) sociokulturelle, (T) teknologiske, (L) lovmæssige og (E) miljømæssige faktorer undersøges 

nærmere. Disse faktorer kan sammenfattes i PEST-LE modellen, og inddrages for at analysere de 

makroøkonomiske omgivelser, der har indirekte betydning for værdiansættelsen af Vestas.18  

 

3.1.1 (P) Politiske forhold 
Den globale opvarmning er et meget debatteret emne og er stort set på dagsordenen i alle 

industrialiserede lande. Martin Stendal Senior scientist, Danmarks Klimacenter (DKC) ved Danmarks 

Meteorologiske Institut (DMI) forudsiger, at hvis der fortsat bliver udledt den samme mængde CO2 

forventes der en global opvarmning på ca. 4 grader i år 2100 og omkring Arktis på ca. 10 grader. Det 

betyder at is vil smelte og havvandene vil blive højere og store mængder organisk materiale, som i dag er 

frosset i jorden vil tø op og udlede mere kuldioxid og metan.19 Der er stor enighed om at den globale 

opvarmning skyldes menneskets udledning af drivhusgasser. FN’s klimapanel (IPCC) vurderede i 2007 i 

                                                        
18 Understanding Strategic Management s. 51-61 
19 http://www.climateminds.dk/index.php?id=560 
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samarbejde med 2.500 forskere fra 130 lande, at den globale opvarmning vi har oplevet de seneste 50 år 

skyldes udledning af menneskeskabte drivhusgasser. Det er sket som led i industrialiseringen og en stærk 

øgning i produktivitet og aktiviteter. Udledningen sker i form af afbrænding af fossile brændstoffer som kul, 

olie og naturgas.20 De fossile brændstoffer forventes at stige pga. øget befolkningstilvækst og forbrug uden 

for OECD. Det Internationale Energiagentur vurderer i rapporten World Energy Outlook 2010, at prisen for 

en tønde råolie vil stige med 64 procent, prisen på kul vil stige med 5 procent og prisen på gas vil stige med 

57 procent fra perioden 2009 – 2020.21 Det er positivt for vindmølleindustrien at fossile brændstoffer er 

skadeligt for miljøet og at energipriserne på fossile brændstoffer vil stige på sigt. Det sætter den politiske 

dagsorden for vedvarende energi højt.  

 

Den globale politiske vilje om at sætte vedvarende energi højt på dagsordenen og komme udledningen af 

drivhusgasser til livs er i gang. Kyoto-aftalen blev indgået d. 11. december 1997 i Kyoto Japan og betød at 

drivhusgasser skulle reduceres med 5,2 procent frem til perioden 2008-2012. Det resulterede i at Europa 

skulle reducere sine udslip med 8 procent, USA med 7 procent og Japan med 6 procent. Til gengæld skulle 

Rusland, Kina Indien ligge på 0 procent og der var tilladt en stigning i drivhusgasser for Australien på 8 

procent og Island på 10 procent. Fra aftalens indgåelse har der fortsat været forhandlinger med de lande 

der valgte at gå udenom Kyoto-aftalen. I 2008 havde 183 lande ratificeret aftalen og hensigten med 

traktaten er at stabilisere drivhusgasserne. Kyoto-protokollen er juridisk bindende og består af reduktion af 

6 drivhusgasser, metan, kuldioxid, lattergas, svovl hexaflourid, perfluorcarboner og hydrofluorcarboner. 

Der har været kritik af Kyoto-aftalen, da Kina som er den største udleder af CO2 har status som 

udviklingsland og derfor ikke behøver at reducere sit forbrug. Det samme er gældende for lande som 

Brasilien og Indien. En anden kritik er at de enkelte industrilande flytter produktion til fattige lande eller 

køber deres CO2 kvoter.22 Det er lykkedes at forny Kyoto-aftalen i 2012 på klimakonferencen COP18 i Doha 

med en ny 8 års bindingsperiode med udløb i 2020. Forlængelsen af aftalen har ikke været nogen stor 

succes, da de lande som er med i den kun udleder 15 procent af de samlede drivhusgasser på verdensplan. 

Endnu engang er store lande som Kina, Indien og Brasilien ikke med, da de har status som ulande. Japan og 

Canada har ikke ville forlænge aftalen og USA og Rusland ønsker ikke at være med i Kyoto-aftalen. 

Skibstrafikken og luftfarten er undtaget i den nye aftale. 23 

 

                                                        
20 http://www.kemin.dk/global_opvarmning_%26_drivhuseffekten_energibesparelser_co2_energi.htm#1 
21 Vestas årsrapport 2012 s. 16  
22 http://da.wikipedia.org/wiki/Kyoto-aftalen 
23 http://www.eof.dk/Aktuelt/Nyheder/2012/kyoto-forlaenges.aspx 
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I Tyskland er det besluttet at inden år 2022 skal alle deres 17 atomkraftværker være lukket. Det har 

forbundskansler Angela Merkel fået et politisk flertal for med hendes parti CDU sammen med partierne 

CSU og FDP. Beslutningen er bl.a. foretaget på baggrund af ulykken på det japanske atomkraftværk 

Fukushima, som blev beskadiget af et jordskælv d. 11. marts 2011, hvilet resulterede i en ødelæggende 

tsunami. Det betød en eksplosion af reaktor 1 og 3, samt en beskadigelse af reaktor 2. Konsekvenserne er 

en meget høj radioaktiv stråling nær Fukushima, som er skadelig for miljø og mennesker.24 Beslutningen 

betyder at Tyskland vil fremskynde investeringer i vindmøller, da det skal udfylde ”hullet” for 

atomkraftværkerne.25 Dette er positivt for vindmølleindustrien og i særdeleshed Vestas, hvor Tyskland i 

forvejen er et af de største markeder i Europa. 

 

Meget af verdens olieforekomst kommer fra lande i Nordafrika og mellemøsten. Krigen i Afghanistan 

startede d. 7. oktober 2001, som et led i krig mod terror på baggrund af terrorangrebet mod World Trade 

Center d. 11. september 2001.26 Irak-krigen startede d. 20. marts 2003 mod regimet styret af Saddam 

Hussein.27 Der har i de senere år været meget opstand og krig i de forskellige lande i mellemøsten og 

Nordafrika, hvilket også har resulteret i et magtskifte i Egypten i 2011, Tunesien 2011, Libyen 2012, i Syrien 

er der stadig oprør mod Bashar Al-Assad og i Yemen mod Ali Abdullah Saleh. Der har senest været en stor 

gidseltagning på et gasanlæg i Algeriet d. 16. januar 2013. Alt denne opstand har skabt nervøsitet for den 

fremtidige energiforsyning fra denne del af verden. Det kan give yderligere incitament til regeringer for at 

blive uafhængige af fossile brændstoffer og i stedet satse på vedvarende energi.  

 

Vestas største kunde målt i lande er klart USA. Virksomheden har ved hjælp af lobbyarbejde og ved at 

etablere arbejdspladser i USA med vindmølleindustrien formået at få kongressen til at forlænge 

støtteordningen PTC (Production Tax Credit).28 Ordningen er foreløbig fornyet til udgangen af 2013 og blot 

de indledte konstruktioner af vindmøller er sat i gang i 2013 vil den også dække opsættelsen af vindmøller i 

2014.  

 

3.1.2 (E) Økonomiske forhold 
Behovet for elektricitet og energi stiger i takt med befolkningstilvæksten vokser. I Oktober 2011 rundede 

verdens befolkning 7 mia. mennesker. Det forventes at befolkningstallet vil stige frem til det 2100 

                                                        
24 http://no.wikipedia.org/wiki/Fukushima-ulykken 
25 http://www.information.dk/269844 
26 http://da.wikipedia.org/wiki/Krigen_i_Afghanistan_%282001-nutid%29 
27 http://da.wikipedia.org/wiki/Irakkrigen 
28 Vestas årsrapport 2012 s. 5  
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århundrede. I 2050 regnes der med et befolkningstal på 9,3 mia. og i år 2100 et befolkningstal på 10,1 mia. 

Der regnes med at størstedelen af befolkningstilvæksten vil komme fra ikke udviklingslande. Selv dette 

taget i betragtning må vi forvente, at der ud fra befolkningstilvæksten vil komme en stærk forøget 

efterspørgsel på elektricitet og energi.29 

 

Udviklingen i råvarepriser har en væsentlig betydning for vindmølleindustrien. Helt præcis er det 

udviklingen i oliepriser, kulpriser og gaspriser, som er et alternativ til vedvarende energi. Hvis prisen på 

disse stiger, så vil efterspørgslen efter vindmølleenergi stige. Stålpriser har stor betydning for prisen på 

vindmølleenergi, da en stor del af denne råvare indgår i produktionen. I bilag 2 ses at stålpriserne har 

varieret meget de seneste år. Hvor prisen da finanskrisen startede, var oppe på en pris på 1.100 dollar pr. 

ton d. 23. juli 2008 udgør prisen nu lidt under 200 dollar pr. ton. Prisen på CO2 kvoter har også betydning, 

da en øget pris på kvoterne giver de enkelte lande incitament for CO2 neutral energi såsom 

vindmølleenergi. En problematik ved CO2 kvotepriserne er under finanskrisen i Europa, hvor 

aktivitetsniveauet i produktion ikke har været ligeså stor. Alle lande når langt fra deres kvoter og prisen på 

dem er derfor stærkt faldende, hvilket ses i bilag 25.30  

 

På baggrund af den øgede efterspørgsel efter energi i fremtiden og de knappe ressourcer på jorden er de 

enkelte lande interesseret i at give støtte til forskning indenfor vedvarende energi. Energiområdet får støtte 

til forskning, udvikling og demonstration. Der er bevilget 380 mia. kr. fra 2007-2013 i EU indenfor 

områderne brint og brændselsceller, vedvarende energi til elproduktion, vedvarende energi til brændstof, 

vedvarende energi til varme/køling, ”clean coal”, smarte netværk (distribueret energi og vedvarende 

energi), energieffektivisering /energibesparelser og energipolitisk videngrundlag. Det forventes at støtten 

til forskningen fortsætter efter 2013 og ligeledes er der i mindre format andre støtteordninger uden for 

EU.31   

 

Vækstraten på BNP har været lav gennem finanskrisen fra 2007-2012. Jesper Jespersen professor i økonomi 

fra RUC siger at det er svært at forudsige vækstraterne på langt sigt 10 – 40 år ud i fremtiden, da de 

underliggende markedsøkonomiske udviklinger er uforudsigelige.32 Dog ved vi jf. tidligere at efterspørgslen 

på vedvarende energi bliver større og hvis vi ser 10 år tilbage, så har vækstraten i vindmølleindustrien gns. 

været på 28 procent pr. år. Det er positivt med så stor en vækstrate i vindmølleindustrien, dog er det stadig 

                                                        
29 http://dumk.dk/lidt-af-hvert/verdens-mest-befolkede-lande-og-den-fortsatte-udvikling.html 
30 http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Indblik/Kvotepris.aspx 
31 http://www.energiforumdanmark.dk/fileadmin/billeder_artikler/blad47/EU_stoette_til_FUD3.pdf 
32 http://altandetlige.dk/blog/jesperjespersen/perspektiver-oekonomiske-vaekst-531 
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svært at forudsige fremtiden og det er urealistisk at denne meget høje vækstrate fortsætter. På det 

amerikanske marked er den politiske velvilje begrænset og støtteordningen PTC er fortsat kun fornyet til og 

med 2013. I Kina er en væsentlig faktor om landet er interesseret i de nødvendige investeringer, så elnettet 

integreres med vindmølleenergi. I bilag 3 ses en positiv udvikling frem til 2021 med en analyse foretaget af 

BTM Consult, hvor 2,26 procent af verdens elektricitet i 2011 kom fra vindenergi, så er der estimeret med 

at 8,02 procent af verdens elektricitet kommer fra vindenergi i 2021. Det svarer til en vindvækst på 

elektricitet med ca. 382 procent over 10 år eller en positiv stigning på 17,04 procent årligt. Der er til 

gengæld store forskelle på hvor på verdensmarkedet vækst på vindenergi vil ske. Ud fra BTM Consults 

analyse vil Europa miste sin førende position og vil kun stå for 27 procent af alt vindenergi fra verden i 

2016. USA og Canada vil vækste yderligere frem til 2016 og Brasilien vil blive det land i Latinamerika med 

den største efterspørgsel. Syd- og Østasien inkl. Kina vil frem til 2016 blive den region med størst 

efterspørgsel på vindenergi og vil aftage 44,3 procent af verdens vindenergi. I Australien og Japan (OECD 

Pacific) vil der være en stabil vækst i perioden.33 Vestas har store markedsandele på det Europæiske og 

amerikanske marked, men er meget små på det Kinesiske marked. I bilag 4 vises at Vestas i 2011 havde en 

markedsandel på 3 procent i Kina pr. installeret MW, som samlet stod for en installeret kapacitet på 17.582 

MW. I bilag 5 ses at Vestas har en stor markedsandel i USA på 22 procent pr. installeret MW i 2011, hvor 

det samlet amerikanske marked stod for en installeret kapacitet på 6.901 MW. Set i lyset af ovenstående 

havde Vestas en samlet markedsandel i 2009 på 12,8 procent, som steg i 2010 til 14,3 procent og i 2011 

faldt til 12,9 procent, hvilket ses i bilag 6. 

 

Vestes er den producent med størst markedsandel i verden til trods for de har udfordringer i Kina og 

Indien. Det skal tages ud fra en betragtning om, at virksomheden har en organisation, som er stærkt 

globaliseret med salgskanaler og distributionskanaler i hele verden. I bilag 7 har BTM Consult foretaget en 

markedsstyrkeanalyse ud fra vindmølleproducenternes størrelse og hvor globaliseret de er. Det ses tydeligt 

at Goldwind, Sinovel, United Power og MingYang kun er store lokalt og Vestas er den producent der er 

mest globaliseret. Det giver Vestas en stor fordel i forhold til at få nye kunder og trænge ind på nye 

markeder.  

 

Valutakursen på euroen sammenlignet med den amerikanske dollar har varieret meget de senere år. 12. 

maj 2008 ses at kursen ca. er 1,5552 $/€ og d. 1. maj 2013 1,3144 $/€.34 Når valutakursen på Euro stiger vil 

efterspørgslen fra USA falde, da det bliver dyrere at købe vare fra Europa. Vestas største marked er USA, 

                                                        
33 BTM Consult World market update 2011 Forecast 2012-2016 p. xiii 
34 http://www.sydbank.dk/investering/kurser/valuta/historiske 
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men dog er betydningen mindre, da virksomheden har satset på at regionalisere produktionen derovre. 

Indirekte vil virksomheden dog stadig blive ramt af kursudsvingene i de store økonomier, da 

driftsoverskuddet opgøres i Euro 

 

Figur 3.2: EUR/USD 

 

Kilde: http://www.valutakurser.dk/currency/showgraph.aspx?valutaid=638299. 

 

Renteniveauet er historisk meget lavt i forhold til før finanskrisen. Det skyldes at under finanskrisen har 

mange landes centralbanker sat renten ned for at få gang i økonomierne igen. Lavere renteniveau betyder 

flere investeringer og dermed har justeringen en positiv effekt under den økonomiske krise. 

Centralbankernes udlånsrente er pr. primo 2013 i USA 0,25 procent, i Kina 6 procent og i EU Zonen 0,75 

procent.35 Renteniveauet er meget lavt i USA og også forholdsvis lavt i EU Zonen grundet det skal 

effektuere i flere investeringer og mere vækst. Omvendt er der et væsentligt højere renteniveau i Kina på 

baggrund af deres buldrende vækst og det betyder deres økonomi skal stabiliseres og inflationen holdes 

under kontrol.  

 

Det har lykkes Vestas at genforhandle sine bankaftaler i 2012, hvilket sikrer et økonomisk råderum. Det er 

vigtigt i et marked, hvor hele industrien kæmper mod en økonomisk og politisk usikkerhed. Der er foretaget 

                                                        
35 http://www.tradingeconomics.com/country-list/interest-rate 
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massive besparelser i 2012, hvilket skal generere bedre rentabilitet og pengestrømme.36 Vestas fokuserer 

på nye markedsandele i lande som Mexico, Sydafrika, Peru og Chile. Dog vil virksomheden ikke opnå højere 

omsætning for enhver pris, men kun hvis det resulterer i en lønsom forretning for kunderne og 

indtjeningen. 37  Vestas har i 2012 mindsket behovet for investeringer, forbedret effektiviteten i 

produktionen og reduceret medarbejderstyrken med 4.943 personer. 38  Virksomheden står på 2 ben, hvor 

det ene ben er produktion af vindmøller og det andet er service af vindmøller. Service er den mest 

voksende forretning i Vestas og virksomheden forventer en serviceomsætning på ca. 1 mia. euro i 2013. 

Samtidig er servicedelen den mest profitable forretning for Vestas.39  

 

3.1.3 (S) Sociokulturelle forhold 
Forbrugerne har en øget opmærksomhed på miljøet, CO2 udledning, grøn energi og udnyttelsen af de 

knappe naturressourcer. Det betyder at de ”rigtige” alternative energiformer er mere efterspurgte hos 

forbrugerne. Befolkningstilvæksten vil stige samtidig med en øget velstand, hvilket giver øget efterspørgsel 

efter energi. Olieselskabet BP har udregnet en prognose der viser at oliereserverne slipper op i år 2047.40 

Hvis den prognose passer vil der i stigende grad være behov for alternative energiformer. Bilindustrien er 

meget afhængig af olie som brændstof og derfor forskes der i el-biler. El-biler er et interessant alternativ, 

men hvis strømmen kommer fra kul er det mere forurenende end olie.41 På sigt ville vindenergi være et 

godt alternativ som brændstof. Forbrugerne efterspørger i højere grad miljøbeviste produkter. I en ny 

Gallup undersøgelse fra 2012, som Vestas har fået foretaget har man spurgt 24.000 forbrugere fra 20 

forskellige lande omkring vedvarende energi. Resultatet viser at 85 procent af verdens befolkning ønsker 

mere vedvarende energi og endvidere viser rapporten at 73 procent af de adspurgte er positive overfor at 

have vindmøller indenfor synlig afstand.42  

 

Vestas har stort fokus på sikkerhed i virksomheden, da medarbejderne og kunderne efterspørger det. 

Virksomheden har gennem øget fokus, uddannelse og medarbejdernes indsats lykkedes at reducere 

arbejdsulykker år efter år. I 2008 var ulykkefrekvensen 15,6 pr. 1 mio. arbejdstime og den har været stødt 

faldende til 2012 hvor ulykkefrekvensen var 2,8 pr. 1 mio. arbejdstimer.43  

                                                        
36 Vestas årsrapport 2012 s. 5  
37 Vestas årsrapport 2012 s. 5 
38 Vestas årsrapport 2012 s. 7  
39 Vestas årsrapport 2012 s. 7  
40 http://www.metal-supply.dk/article/view/15556/olien_slipper_op_i_2047 
41 http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/10/12/102312.htm 
42http://windpower.org/da/aktuelt/aktuelt_i_vindmoelleindustrien/news_q4_2012/maaling_forbrugerne_vil_h
ave_mere_groen_energi.html 
43 Vestas årsrapport 2012 s. 9 
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3.1.4 (T) Teknologiske forhold 
De teknologiske faktorer der påvirker energiområdet er andre alternative energiformer såsom bølgeenergi, 

osmotisk kræftværk, vandkraft, solenergi, jordvarme og biobrændsel og biobrændstof. Dog er der ingen af 

disse alternative energiformer der endnu er mere effektive end vindenergi. De teknologiske forhold der 

påvirker vindmølleindustrien i branchen er de nye teknologiske opfindelser og hvor hurtigt den 

eksisterende teknologi fornyes eller forældes.  

 

Kunderne er interesseret i at vindmøllerne kan producere mest mulig elektricitet pr. enhed. Det betyder at 

der skal sættes færre vindmøller op for at yde den samme kapacitet. Der er sket en hurtig udvikling i hvor 

store vindmøllerne er og hvor meget strøm de kan producere.  

 

Vestas har haft høje omkostninger på V112-møllen og store udfordringer med GridStreamer teknologien. 

Det har ført til tab i begyndelsen af 2012, men er vendt i slutningen af året.44 Udviklingsafdelingen skulle 

tidligere i højere grad forske i ny teknologi på baggrund af den store produkt portefølje. Nu fokuseres der i 

højere på løbende udvikling og forbedring af eksisterende platforme. Strategien skal sikre en højere 

pålidelighed og lavere energipris for kunderne. 45 Kvaliteten på produkterne forbedres hele tiden og Lost 

Production Factor (andelen af tilgængelig vind, som Vestas vindmøller ikke høster) er nu under 2 procent. 

Udviklingen af V164-8.0 MW-møllen fortsætter efter planen og den første prototype forventes at finde sted 

i andet kvartal 2014.46 

 

Der forskes hele tiden på mange forskellige niveauer og platforme. I Canada har to forskere gjort en ny 

banebrydende opdagelse, som måske betyder at vedvarende energi kan lagres/gemmes og senere bruges 

med en billig teknologi hvor rust anvendes. De forventer at have den første prototype katalysatorer klar til 

private hjem i 2015.47 

 

3.1.5 (L) Lovmæssige forhold 
Der er flere lovmæssige krav med betydning for energiområdet. En CO2 kvote er et bevis for retten til at 

udlede et ton CO2. De virksomheder som er omfattet af ordningen er energiproducerende anlæg med 

mindst 20 MW maksimal indfyret effekt, herunder også industri og offshoreanlæg, raffinaderier og 

                                                        
44 Vestas årsrapport 2012 s. 6  
45 Vestas årsrapport 2012 s. 6  
46 Vestas årsrapport 2012 s. 14 
47 http://epn.dk/brancher/energi/alternativ/article5287432.ece 
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koksværker, metalindustri, cement-, glas og keramiske (tegl) virksomheder og papir- og papvirksomheder 

over en vis størrelse. Prisen for en CO2 kvote bliver bestemt af udbud og efterspørgsel på markedet i EU og 

alle virksomheder der er kvote virksomheder skal betale afgiften.48 Indtil videre eksisterer disse CO2 kvoter 

kun i EU og derfor vil de kun påvirke vindenergi positivt i dette marked. Dog er der på baggrund af faldende 

aktivitet for virksomhederne under finanskrisen sket et stort fald på CO2 kvotepriser, hvilket ses i bilag 25. 

De store lande som udleder CO2, såsom USA, Kina, Indien og Brasilien er endnu ikke omfattet af denne 

aftale.  

 

De store investeringer i forskning og udvikling i vindmølleenergi kræver patentering, så konkurrenterne ikke 

kan overtage ny viden. Det er en væsentlig faktor i branchen, at virksomhederne beskytter deres patenter. 

Vestas har gennem de senere år indleveret mange patentansøgninger. De har med 165 patentansøgninger i 

2009 øget virksomhedens antal til 227 i 2010.49 I 2011 havde virksomheden 199 ansøgninger og fik i 2012 

65 patenter godkendt i USA og har i indeværende år fortsat sendt nye patentansøgninger ud for at sikre ny 

viden og forskning.50   

 

3.1.6 (E) Miljømæssige forhold 
Konkurrenceparameteret for at være en korrekt miljømæssig virksomhed er et væsentligt emne i en tid 

med knaphed på naturressourcer og krav om mindre forurenende produktion. Det betyder bedre 

omdømme hos kunder og samarbejdspartnere, økonomiske besparelser og effektiviseringer og adgang til 

nye markeder med bæredygtige produkter.51 I vindmølleindustrien er argumentet for salg af vindmøller, at 

det skaber en bæredygtig grøn energi og derfor er det også vigtigt at virksomheden selv har et grønt image. 

Vestas har i årsrapporten offentliggjort virksomhedens miljømæssige nøgletal og heraf ses at virksomheden 

i 2010 har haft en CO2 besparelse over levetiden af de producerede og afskibede MW på 108 mio. tons CO2 

og stødt stigende til 2012, hvor besparelsen var 163 mio. CO2 tons. Vedvarende elektricitet til egne 

aktiviteter er steget fra 74 procent i 2010 til 89 procent i 2012.52 

 

Flere undersøgelser peger på at forbrugerne (kunderne) gerne vil være mere miljøbeviste. De køber mindre 

biler og vil gerne betale ekstra for grøn energi. Hos Natur-Energi anslås det at 20-25 procent er villige til at 

betale ekstra for miljøvenligt el.53 Vurdering af det samlede energiregnskab for en moderne vindmølle er, at 

                                                        
48 http://www.ens.dk/DA-DK/KLIMAOGCO2/CO2KVOTER/FAKTA_OM_CO2-KVOTER/Sider/Forside.aspx 
49 Vestas årsrapport 2010 s. 20  
50 Vestas årsrapport 2012 s. 25  
51 http://www.samfundsansvar.dk/sw60585.asp 
52 Vestas årsrapport 2012 s. 9 
53 http://viden.jp.dk/klima/indsigt/temaartikler/klimaetogdig/default.asp?cid=151651 



2013 Værdiansættelse af Vestas Wind Systems A/S   

29 
 

den optjener ca. 35 gange så meget energi i dens levetid end den bruger fra fabrikation, opstilling, 

vedligeholdelse og bortskaffelse.54 

 

Vindmøller kan give støjgener hos de naboer der bor tæt på den. På baggrund af det er der udarbejdet 

lovmæssige regler for vindmøller i Danmark. Inden vindmøllen kan godkendes til opstilling, så skal der 

udarbejdes en støjmåling ifølge Miljøministeriets støjbekendtgørelse. Støjgrænsen svarer til 44 dB(A) for 

opstilling af møllen nært beliggende et hus og 39 dB(A) for opstilling nært beliggende en 

beboelsesejendom, hvilket svarer til sagte tale eller hvisken. Vindmøllen må ikke opstilles nærmere end 4 

gange dens totalhøjde på et beboelsesområde.55  

 

3.1.7 Delkonklusion – PESTLE analyse 
Den politiske vilje til at støtte vedvarende og CO2 neutral energi er vokset stødt de senere år. I USA har 

kongressen vedtaget at købere af vindmølleprojekter skal have økonomisk tilskud og i Tyskland er der taget 

en omfattende beslutning om at der skal ske lukning af landets 17 atomkraftværker inden år 2022. Kyoto-

aftalens fornyelse i 2012 frem til 2020 var ikke nogen stor succes, da de lande der indgik den kun udleder 

15 procent af verdens samlet CO2 udslip. Urolighederne i Nordafrika og mellemøsten hvor størstedelen af 

verdens oliereserver ligger kan have positiv påvirkning på vindmølleindustrien, da de enkelte lande i højere 

grad vil satse på at være uafhængige og selv kunne producere vedvarende energi.  På baggrund af vores 

demografi i verden med øget befolkningstilvækst og højere velstand vil efterspørgslen efter elektricitet og 

energi stige. Det er positivt for vindmølleindustrien, da naturressourcerne er knappe. Vestas har fornyet 

sine bankaftaler i en tid med et lavt renteniveau og det giver en stabil økonomisk finansiering og et 

fornuftigt økonomisk råderum i fremtiden.  

 

Forbrugerne har stor opmærksomhed på grøn energi og Vestas har satset på virksomhedens 

kernekompetence indenfor vindenergi. Virksomheden signalerer et grønt image overfor kunderne, da der 

satses på en CO2 udslip besparende produktion og opsætning af vindmøller og vedvarende energi til 

egenproduktion. Vestas har formået at begrænse antallet af arbejdsulykker fra 2008 til 2012. 

Vindmølleenergi er fortsat det bedste alternativ til olie, kul og gas som udleder CO2. Vestas investerer hele 

tiden i ny viden og teknologi. Det betyder blandt andet at Vestas forventer at være klar med den første 

prototype på V164-8.0 MW-møllen i 2014. 

 

                                                        
54 http://www.bestenergy.dk/om-vindmoeller/vindmoellens-abc#Milj%C3%B81 
55 http://www.bestenergy.dk/om-vindmoeller/vindmoellens-abc#Milj%C3%B81 
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Lovmæssigt skal større industrielle virksomheder m.m. betale CO2 afgift gennem et kvote system i EU. Disse 

CO2 kvotepriser er faldende. Hvis andre lande udenfor EU tilslutter sig i fremtiden, så vil det have en positiv 

effekt for efterspørgslen på vindenergi. Vestas forskning i ny teknologi og virksomhedens knowhow bliver 

hele tiden forsøgt sikret gennem patentansøgninger til de lande virksomheden producerer og opsætter 

vindmøllerne i.  

 

Opsættelsen af vindmøller skal godkendes af myndighederne, men eftersom forbrugerne og politikkerne 

bliver mere positivt stemt over for vindenergi forventes det at blive godkendt på nemmere vilkår i 

fremtiden.  

3.2 Porters Five Forces – Brancheanalyse 

 
Figur 3.3: Porters Five Forces  

 
 

 

 

 

 

 

Kilde: Understanding Strategic Management s. 71. 

 

For at klarlægge konkurrenceniveauet på vindmøllemarkedet, anvendes Porters Five Forces. Denne model 

er en brancheanalyse, der analysere nærmiljøet og hvilke faktorer der har indflydelse for virksomheden. 

Disse faktorer fokuserer på at analysere konkurrenceintensiviteten, som påvirkes af leverandørernes 

forhandlingsstyrke, kundernes forhandlingsstyrke, truslen fra substituerende produkter og 

adgangsbarriererne. Modellen anskueliggør hvordan disse forhold influerer på Vestas og hvilke 

konkurrencemæssige fordele og ulemper der er relevante for virksomheden. Hver er de fem faktorer vil 

blive analyseret nedenfor.56  

 

                                                        
56 Understanding Strategic Management s. 68-76 
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3.2.1 Leverandørernes forhandlingsstyrke 
Leverandørerne forhandlingsstyrke afhænger af om der er mange eller få leverandører og 

leverandørens mulighed for at gennemføre fremadrettet vertikal integration. Det er et væsentligt 

parameter, hvor stor omkostningens størrelse er for virksomhedens samlet omkostninger, og om der 

er adgang til substituerende produkter og ressourcer. En sidste faktorer der influerer 

forhandlingsstyrken er virksomhedens betydning for leverandørens økonomi.  

 

Vestas samarbejder tæt med sine leverandører, sådan at komponenter i høj kvalitet leveres rettidigt. I 

2005 introducerede virksomheden Six Sigma, som er et centralt værktøj for kvalitetsforbedringer. 

Sammen med Lean sikrer Vestas sig en ensartet tilgang til produktion i virksomheden og hos 

leverandørerne. Formålet er at udnytte synergieffekter, der hvor de måtte opstå. Det er både 

implementeret på Vestas egne fabrikker og hos leverandørerne. Programmet betyder at der er adgang 

til veletablerede standarder og processer der forbedrer kvaliteten. Strategien på lidt længere sigt er at 

supplere virksomhedens egenproduktion med leverancer fra samarbejdspartnere og på den måde 

mindske lagerbeholdningerne.57 Formålet med denne tilgang til leverandørerne er at sætte fokus på 

indkøbsprocessen og opnå en bedre kontrol af virksomhedens egen indkøbsstrategi. Fra 

leverandørernes side er det store engagement fra Vestas positivt, og giver dem mulighed for øget 

produktion, hvilket betyder højere afkast. Den negative side for dem er at Vestas presser flere 

omkostninger over på leverandørerne og prioriterer at der er lokal produktion og lagre til at opbevare 

komponenter og materialer. 58 Flere leverandører har klaret sig godt i Danmark på trods af krisen i 

Vestas. Leverandørerne er begyndt at sælge til de mellemstore og mindre vindmølleproducenter i 

verden og på den måde ikke kun være afhængig af de helt store producenter såsom Vestas og Siemens 

m. f. 59 

 

Vestas er størrelsesmæssigt den producent i branchen, som har den største omsætning. Der er mange 

mindre leverandører, hvilket betyder at Vestas får en stor forhandlingskraft og forhandlingsfordel. 

Leverandørerne er interesseret i at samarbejde og integration af produktionen. Det er på baggrund af 

Vestas position, størrelse, omdømme og fremtidige vækstmuligheder og det medfører leverandørerne 

får en lavere forhandlingsstyrke. Det er en fordel for en leverandør at få et samarbejde med en stor 

producent, da der er store indtjeningsmuligheder i branchen og historisk er gode vækstmuligheder, 

selvom det samtidig betyder at deres forhandlingsstyrke er lav.   

                                                        
57 Vestas årsrapport 2011 s. 24  
58 http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/213124/vestas-strategi_presser_underleverandoerer.html 
59 http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/237145/leverandoerer_blomstrer_trods_vestas-
krise.html 
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3.2.2 Kundernes forhandlingsstyrke 
Vindmølleproducenternes kunder er hovedsageligt store private og nationale energiselskaber. Vestas 

strategi er at sprede sin kundeportefølje til flere markeder med både store og små kunder. Energi og 

forsyningsselskaber tegner sig for næsten halvdelen af omsætningen og var 43 procent i 2011.60 Kundernes 

forhandlingsstyrke varierer fra de forskellige lande og områder alt efter hvor mange vindmølleproducenter 

de kan vælge imellem. Tidligere under afsnit 2.5 konkurrenter og markedsform blev det beskrevet, at der er 

10 ca. lige store vindmølleproducenter inklusive Vestas. Ud fra nævnte vurderes kunderne at have en 

forholdsvis god forhandlingsstyrke overfor virksomheden. Det er i høj grad når de store energiselskaber 

efterspørger mange vindmøller til et stort vindmølleprojekt, at de udbyder ordren til flere producenter 

inden de beslutter sig for hvilken de vil bruge. Det er med til at presse prisen overfor 

vindmølleproducenterne.  

 

I 2012 var den samlet ordreindgang for Vestas på 3.738 MW, hvoraf den største ordrer fra en kunde var på 

396 MW. Ordreindgangen var fordelt på 296 kunder for hele året. 61 Dataene viser at der er få kunder, som 

aftager store ordrer på vindmølleprojekter. Disse kunder er meget vigtige for Vestas og er derfor første 

prioritet og tilbydes døgnovervågning af møller, kommer foran i køen ved servicering og indgår aktivt i 

Vestas udviklingsprogrammer.62 Det har været nødvendigt med denne strategi for Vestas, da disse store 

kunder har presset industrien. De finansielle forpligtelser er i større grad blevet lagt over på 

producenternes skuldre og samtidig er prisen blevet presset på vindmøllerne.63 

 

3.2.3 Truslen fra substituerende produkter 
Det er en overvejelse hvad man ser som et substituerende produkt til vindmøller. Helt overordnet set 

kunne alle energikilder teoretisk være et substituerende produkt. Markedet er en sammensætning af 

energi fra mange forskellige energikilder med ligeså mange forskellige konsekvenser for miljø og 

naturressourcer og de kan opdeles i 3 kategorier. Der er primært de helt traditionelle energikilder som 

naturgas, kul og olie. Sekundært er der atomenergi og til sidst er der de vedvarende energikilder fra 

vandkraft, vind- og solenergi. For at analysere truslen fra substituerende produkter til vindenergi, så vil det 

være mest oplagt at belyse de andre alternative energikilder fra vedvarende energi. 

 

                                                        
60 Vestas årsrapport 2011 s. 19  
61 Vestas årsrapport 2012 s. 28  
62 http://www.business.dk/detailhandel/vestas-vil-forkaele-de-stoerste-kunder 
63 http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/188843/vestas_og_rivaler_presses_af_storkunder.html 
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Truslen fra helt traditionelle energikilder som naturgas, kul og olie vurderes ikke som stor. Hele meningen 

med vindenergi er at det er grøn energi, hvilket betyder det er CO2 neutralt. Hvor de traditionelle 

energikilder udleder store mængder CO2 og oliereserverne på jorden bliver mindre i fremtiden. 

Efterspørgslen på vindmølleenergi påvirkes i forhold til hvordan prisen udvikler sig på naturgas, kul og olie. 

Vindenergi giver en større omkostningsmæssig sikkerhed, da prisen er fast ud fra materielle- og 

serviceomkostninger.  

 

Atomkraft er ikke et alternativ til vedvarende energi. Det udleder væsentlig mindre CO2 end de traditionelle 

energikilder og er ikke særlig omkostningstung energi. Det negative ved denne energiform er det giftige 

affald det efterlader i jorden og de store miljømæssige og menneskelige risici forbundet med 

atomkraftproduktion.  Hvis der findes en løsning på opbevaring af affaldet og risiciene ved at drive 

værkerne kan reduceres, så kan denne energiform i fremtiden være en reel trussel til vindenergi. Som 

situationen er nu vurderes truslen fra atomkraft meget lav.  

 

På nuværende tidspunkt vurderes vindenergi som den mest effektive og konkurrencedygtige energikilde 

indenfor vedvarende energi. Andre energiformer som vandkraft kræver et kuperet terræn, hvilket kun er 

muligt få steder i verden. Solenergi er en alternativ energiform, men er på nuværende tidspunkt dyrere end 

vindenergi og ikke ligeså effektivt. Der foreligger ikke en reel trussel fra andre vedvarende energiformer, 

men hvis der i fremtiden sker en teknologisk udvikling eller opdages et alternativ til vindenergi vil det være 

en reel trussel. 

 

Truslen fra substituerende produkter vurderes ud fra ovenstående meget lav. De alternative energiformer 

til vedvarende energi skal derfor ikke ses som substituerende produkter, men nærmere som andre 

energikilder der også er med til at nedbringe CO2 udledningen i fremtiden.  

 

3.2.4 Adgangsbarrierer 
Tilgangen af nye vindmølleproducenter i branchen vil øge konkurrenceintensiviteten, da det betyder at 

flere vil konkurrere om kunder og markedsandele. Den øgede konkurrence vil være positivt for kunderne i 

form af lavere priser pga. større udbud, men for producenterne betyder det en lavere overskudsgrad og 

indtjening. For hvorvidt adgangsbarriererne i branchen er høje for nye potentielle indtrængere er det 

væsentligt at undersøge følgende faktorer.  Influerer der stordriftts- og erfaringsfordele, teknologisk 

knowhow m.m. og er der høje kapitalkrav ved start af virksomheden. Vil der være produktdifferentiering, 
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hvilket skaber præferencer hos kunderne og er der eksklusiv adgang til distributionskanaler. Den sidste 

væsentlige faktor er lovgivning og politisk regulering i branchen. 

 

Civilingeniør Ole Balslev fra Cenergia har udarbejdet beregninger, hvilket viser at desto større vindmøllen 

bliver desto billigere bliver den i figur 3.4. Hvis der tages udgangspunkt i en stor mølle på 3 MW, så vil den 

koste 6.000 kr. pr. KW. 64 Det vil svare til at en Vestas V112-3,0 MW mølle vil koste 18 mio. kr. Hertil skal 

lægges et betonfundament til på ca. 950 tons og transport af møllen som vejer ca. 365 tons. Til sidst skal 

den installeres med flere mobilkraner. Hvis møllen ikke skal stå på land, men derimod i havet vil den blive 

endnu dyrere på baggrund af omkostningerne ved opsætning.  

 

 

Figur 3.4: Pris pr. MW i kr.  

 

Kilde: Ved Ole Balslev-Olesen, Cenergia. 
 

 Vindmølleproduktion er en lang og tidskrævende proces. Derfor er kapitalbindingen stor, da 

produktionstiden er lang og især ved større ordrer hvor der skal leveres mange møller.  Det er også en 

langsigtet investering for køber og en moderne vindmølles levetid er ca. 30 år. 65 Det betyder at 

kapitalbindingen er lang for investor. 

 

De store udbydere i branchen har eksisteret i en længere periode og har derfor en vigtig knowhow. Denne 

viden er blevet brugt til at optimere processer og gøre vindmøllerne endnu mere effektive. Der forskes 

                                                        
64 http://www.roskilde.dk/byraad.../Bilag960407.DOC 
65 http://www.bestenergy.dk/om-vindmoeller/vindmoellens-abc#Milj%C3%B81 
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fortsat i endnu bedre teknologi og effektivitet.  I branchen har de store udbydere en stor 

konkurrencemæssig fordel, da de har etableret en global salgsdistributionskanal i form af sælgere og har 

samtidig en stor produktionskapacitet. Det vil være svært for nye indtrængere at være en trussel for de 

eksisterende udbydere ved at erobre deres markedsandele på baggrund af stordriftsfordelene i branchen. 

Dog vil der være incitament til indtrængen i branchen, hvis den positive udvikling i produceret MW 

fortsætter i fremtiden. Konkurrenceintensiviteten vil være høj mellem de eksisterende udbydere. Specielt 

med henblik på ovenstående, hvis en eksisterende udbyder opkøber en industriel konkurrent og dermed 

bliver endnu større. 

 

På baggrund af ovennævnte antages adgangsbarriererne for at være høje og antallet af nye udbydere der 

vil trænge ind på markedet vil være et fåtal.  Derimod vil opkøb af eksisterende vindmølleproducenter være 

en større mulighed, som dog kræver stor kapital og finansiering bag sig. Det vil give større stordriftsfordele 

og synergieffekter for virksomheden. 

  

3.2.1 Delkonklusion - Konkurrenceintensiviteten  
Markedet for vindmøller kan deles op i flere segmenter som lande, typer, beliggenhed og 

kapacitetsstørrelse. Der er møller som placeres onshore (på land) og offshore (på vand). Globalt set er 

konkurrenceintensiviteten øget de senere år med et større prispres og nogle kapitalstærke producenter.  

Vindmølleproducenter udbyder differentierede produkter, hvor Vestas står stærkt på baggrund af 

virksomhedens udvikling indenfor teknologi og regionale tilstedeværelse i mange lande. Siemens satser 

stærkt på offshore markedet og der er et prispres fra Kina som øger konkurrenceintensiviteten. Til trods for 

det har Vestas leveret mere end 6 GW i 2012, svarende til en markedsandel på 13 procent, hvor 

virksomheden i 2011 leverede 12,7 procent. Store konkurrenter som Goldwind og Sinovel er store på 

markedet i Kina som er verdens største, men får også hovedparten af ordrerne derfra og er små i resten af 

verden. Andre konkurrenter som amerikanske General Electric eller Indiske Suzlon er ligeledes kun store på 

hjemmemarkederne. Vestas har fordelen af fortsat at være den producent med størst markedsandel 

globalt.66  

 

Indenfor vindenergi vil der fortsat være betydelige vækstrater for fremtiden på baggrund af  øget fokus på 

klimaindsats i landene og knappe naturressourcer. Det ses også af bilag 8 at der har været vækst i 

omsætningen på trods af finanskrisen frem til nu og intet tyder på det skal afmatte i den nærmeste fremtid. 

                                                        
66 
http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/251576/vindanalytiker_tror_ikke_vestas_taber_markedsan
dele.html 
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Dog har vækstraten fra 2010 til 2011 været meget lav. Kendetegnet for et marked med høje vækstrater er 

at konkurrenceintensiviteten er lav, da virksomhederne fokusere på at betjene markedet og den øgede 

efterspørgsel. Perioder hvor væksten er lav vil virksomhederne i højere grad konkurrere om 

markedsandelene. Den lavere vækst i 2011 og 2012 har betydet at konkurrenceintensiviteten i den 

nuværende periode har været større og det har derfor skabt en overkapacitet. Derfor har Vestas fra ultimo 

2010, hvor der historisk set var flest medarbejdere ansat med en stab på 23.252 reduceret antallet til 

17.778 ultimo 2012. Det er en reduktion på 5.474 medarbejdere og svarer til ca. 23,5 procent.67 

 
 

3.3 Ansoff’s vækstmatrice - Vækstanalyse 
 
 
Figur 3.5: Ansoff’s vækstmatrice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilde: Understanding Strategic Management s. 222. 
 

 
En virksomhed kan benytte sig af en række forskellige strategier for at opnå vækst. Disse strategier er 

samlet i Ansoff’s vækstmatrice, som inddeler strategierne i 4 kategorier som vist ovenfor i figur 3.5.68  

3.3.1 Market penetration 
Hvor der har været et fald i indgangen af ordrer på vindmøller i 2012, så har Vestas formået at øge 

forretningen på service på sit eksisterende marked. Det er steget med 29 procent fra 2011 og medførte en 

serviceomsætning på 886 mio. EUR i 2012.69 Aktiekursen er faldet meget siden 2008, hvilket ses af bilag 24. 

En af de store årsager til dette er finanskrisen, hvilket er effektueret i overkapacitet for 2011 og 2012 og 

store nedskrivninger på frasalg af fabrikker.70 Et andet problem er virksomhedens svage ordreindgang i 

første kvartal 2013. Carnegie har ud fra en analyse af Vestas beregnet et ordreindtag på under 3 GW for 

                                                        
67 Vestas årsrapport 2012 s. 9  
68 Understanding Strategic Management s. 222-224 
69 http://www.vestas.com/da/%C3%A5rsrapport-2012/ledelsesberetning/markedsudvikling.aspx 
70 https://markets.sydbank.dk/PublicationsWebHandler/Sydbank.aspx?ID=0036696-014194 
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hele 2013 og dermed bliver selskabet nød til at nedjustere igen.71 Overkapaciteten og den svage 

ordreindgang er kritisk for Vestas mener senioranalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank. Ifølge ham er der to 

muligheder for at redde virksomheden. Den første er en overtagelse fra en industriel konkurrent eller 

industrispiller, der gerne vil ind på vindmøllemarkedet og den anden er at skære endnu mere ind til benet 

og afskedige flere medarbejdere og frasalg af flere fabrikker.72 

 

Vestas har et skatteaktiv på 377 mio. EUR som er nedskrevet til 0 EUR på balancen for årsregnskabet 2012. 

Det er på baggrund af virksomheden ikke selv regner med at kunne nå at udnytte dette aktiv, da fristen 

udløber indenfor 3 år og der er et mere konservativt syn på fremtidens indtjeningsmuligheder på 

markedet.73 

 

3.3.2 Market development 
Vestas har en meget lav markedsandel på ca. 3 procent af det Kinesiske marked, som er verdens største 

marked for vindkraft. Derfor fokuserer virksomheden på at tilbyde de kinesiske kunder de mest driftsikre 

og netkompatible vindmøller. Og endvidere indledte Vestas kinesisk produktion af V100-1.8 MW møllen, 

som er beregnet til områder med lav vindhastighed i Kina. Herefter fik Vestas en stor ordreindgang fra 

Datang Hubei Renewable Energy i Kina på i alt 48,6 MW.74 Markedsandelen i installeret MW i hele verden 

var i 2011 på 43,7 procent i Kina og i 2012 var den 29,5 procent, sammenlignet med det amerikanske 

marked, hvor andelen i 2011 var 16,7 procent og i 2012 var 29,4 procent.75 I kraft af Vestas er globale i 

store dele af verden og har vidt omfangende salgs- og distributionskanaler, så er der gode muligheder for at 

vækste på nye markeder med virksomhedens vindmøller.  

 

3.3.3 Product development 
Vestas har I 2012 indført en ny produktstrategi, som betyder virksomheden vil fokusere på at videreudvikle 

eksisterende teknologi. Udvikling af V164-8.0 MW-møllen fortsætter efter planen og den første prototype 

forventes at finde sted i andet kvartal 2014.76 Denne nye mølletype vil have store muligheder for vækst, da 

dens kraft i form af volume og størrelse vil kunne producere store mængder MW sammenlignet med de 

andre mølletyper. Virksomheden har øget forsknings- og udviklingsomkostninger fra 203 mio. EUR i 2011 til 

255 mio. EUR i 2012. Til gengæld rydder Vestas op i virksomhedens vindmøller og satser på 

                                                        
71 http://investor.borsen.dk/artikel/1/254972/ordretoerke_i_vestas_kan_starte_rygter_om_emission.html 
72 Det er knald eller fald for Vestas 
73 Kæmpe skattehug til Vestas 
74 http://www.vestas.com/da/%C3%A5rsrapport-2012/ledelsesberetning/markedsudvikling/asien-og-
oceanien.aspx 
75 Prispres udfordrer vindmølleindustrien 
76 Vestas årsrapport 2012 s. 14  
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standardmodeller. Med denne nye strategi vil produktionen være mere forsimplet, hvilket betyder 

virksomheden kan øge indtjeningen og samtidig holde investeringerne nede. På kort og mellemsigt udvikler 

Vestas videre på virksomhedens to platforme med 2 MW og 3 MW og vil fokusere mere på de typer møller 

som kunderne efterspørger og dermed giver et bedre afkast til aktionærerne. De vil ikke længere bruge 

ligeså mange ressourcer og midler på at udvikle helt nye typer møller.77  

 

3.3.4 Diversification 
Vestas vil ikke satse på diversifikation, da virksomhedens kernekompetence er indenfor vindenergi. Dog vil 

der opstå muligheder for vækst på nye markeder, hvor virksomheden kan videreudvikle vindmøller efter 

behov.  

 

 

3.4 Værdikædeanalyse – Intern analyse 
 
 
Figur 3.6: Værdikædeanalyse 

 

 
Kilde: Understanding Strategic Management s. 105. 

 
For at klassificere de interne kompetencer i virksomheden er en værdikædeanalyse udviklet af M. Porter et 

funktionelt værktøj. Analysen går ud på at inddele de primære aktiviteter i en sekventiel kæde. 

Aktiviteterne består af 5 forskellige områder, som er indgående logistik, produktion, udgående logistik, 

marketing og salg og service. For at kunne gennemføre de primære aktiviteter er en række støtteaktiviteter 

                                                        
77 Vestas rydder ud bland vindmøller 
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nødvendige, hvilket består af 4 områder, som er virksomhedens infrastruktur, ledelse af personelle 

ressourcer, teknologisk udvikling og indkøb til værdikæden.78 

 
Hovedaktiviteter 

3.4.1 Indgående logistik 
Vestas har flere leverandører virksomheden er afhængige af og disse leverer råvarer og halvfabrikata. Det 

er en af de tunge omkostninger for virksomheden og der forsøges gennem forhandlinger at få de mest 

konkurrencedygtige priser på markedet. Virksomhedens samarbejde med leverandører er integreret i 

Vestas og er ofte bygget op omkring samarbejdsaftaler. Det foregår i tæt samarbejde med den enkelte 

leverandør, hvor centrale specifikationer identificeres med det formål at initiativer til forbedringer kan 

foretages for produktets pålidelighed og ydelse. Medarbejderne er til stede hos leverandørerne for hurtigt 

at kunne overdrage vidensdelingen og forbedre produktionsprocesserne. Det betyder at det er 

omkostningstungt at skifte leverandør og Vestas er på den ene side blevet mere afhængig af den enkelte 

leverandør, men omvendt er leverandøren også blevet mere afhængig af Vestas. Det er sket på baggrund af 

flere af leverandørerne har integreret og tilpasset Vestas systemer i produktionen og leverancerne. I 2005 

introducerede Vestas Six Sigma, som et centralt værktøj for kvalitetsforbedringer hos virksomhedens 

leverandører.79   

 

Vestas benytter sig af lange samarbejdsaftaler og er derfor ikke så følsomme overfor udsving i priser hos 

leverandørerne og i råvarepriserne. Råvarerisici håndteres helt konkret med langsigtede aftaler med faste 

priser eller begrænsning af risici ved at inkludere særlige bestemmelser om stigende råvarepriser i 

salgskontrakterne.80 

3.4.2 Produktion 
Optimering af produktionen er afgørende for Vestas resultat. Virksomheden har i en årrække haft en 

markant egenproduktion, hvilket har betydet stordriftsfordele. Vestas effektivitet skal nu forbedres 

yderligere, hvor der i 2011 og 2012 ikke har været de samme vækstrater på vindenergi og det har betydet 

at virksomheden har haft en overkapacitet i produktionen. Derfor er outsourcing øget og der er fundet 

flere steder, hvor der har kunnet ske et frasalg eller bedre udnyttelse af kapacitet. Det ses i Danmark hvor 

Vestas solgte en tårnfabrik eller i USA, hvor en fjerdedel kapacitet af en tårnfabrik bruges til at fremstille 

tårne til en tredjepart. For yderligere forbedringer har virksomheden måtte afskedige 4.943 medarbejdere 

                                                        
78 Understanding Strategic Management s. 103-107 
79 http://www.vestas.com/da/%C3%A5rsrapport-
2011/ledelsesberetning/forretningsudvikling/leverand%C3%B8rer.aspx 
80 Vestas årsrapport 2012 s. 33  
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og er dermed mindre følsomme overfor kapacitetsrisici. 81 Vestas har satset på produktion tæt på 

virksomhedens eksportmarkeder og det har betydet mindre omkostninger ved transport og en hurtigere 

levering af vindmøller. Samtidig har det også resulteret i virksomhedens tættere samarbejde med 

leverandører af råvarer og komponenter. Vestas har ingen planer om at investere i nye 

produktionsfaciliteter og investeringer i materielle aktiver forventes at blive omkring 150 mio. EUR for 

2013.82 

 

Der har været mærkbare teknologiske forbedringer i produktionen, hvilket har øget effektiviteten. 

Etableringen af lokal produktion tæt på Vestas respektive eksportmarkeder og en øget integration af 

virksomhedens strategi hos leverandørerne har givet et langsigtet samarbejde. Strategien har reduceret 

virksomhedens forretnings- og driftsstrategi og har betydet Vestas ikke er ligeså valutakursfølsomme på 

produktionsomkostningssiden, fordi der handles og produceres i lokal valuta. Samtidig har det afgørende 

betydning for optimering af administrations-, enheds, og distributionsomkostninger. Disse fordele betyder 

lavere enhedsomkostninger i produktionen.  

 

Når produktionen af en vindmølle eller en vindmøllepark skal planlægges, så er der flere betydelige forhold 

som skal vurderes. Hvad er vindressourcen på den valgte placering og er hastigheden på vinden lav, 

medium eller høj. Efter beregning af hvor meget strøm der kan produceres skal det vurderes, hvor lang tid 

det tager at bygge projektet og hvad det vil koste at bygge og vedligeholde vindmølleprojektet. Her efter 

beregnes et estimat for kapitalomkostninger og afkast, hvor omkostningssiden består af gæld og 

egenkapital. Hvordan renteniveauet er og udvikler sig og hvilket afkast egenkapitalen forrentes med har en 

betydning for kapitalomkostningerne. En væsentlig omkostning angående vindmøllens effektivitet er drifts- 

og vedligeholdelsesomkostninger. En vindmølle produceret i dag har en gennemsnitlig levetid på ca. 30 år. 

Komponenterne i vindmøllen har også en bestemt levetid. En gearkasse skal ca. udskiftes hvert 10 år, men 

det afhænger meget af kvaliteten. En vindmølles rentabilitet er vigtig for kunden, da det er en langsigtet 

investering. Derfor skal der tages hensyn til indtægter og omkostninger i møllens levetid.83 

 

Efter at vindproduktionen og størrelsen på bygge-, vedligeholdelses- og finansielle omkostninger er 

estimeret kan der beregnes produktionsomkostningen pr. MW. Der er andre værdier som kan tillægges, 

men som ikke er udregnet, såsom værdien fra skattefradrag og subsidier til ejeren. Eller at køberen får en 

mere grøn profil og energiformen er CO2 neutral.   

                                                        
81 Vestas årsrapport 2012 s. 7  
82 http://www.vestas.com/files//Filer/DA/Investor/Company_announcements/2013/130206_CA_DK_07.pdf 
83 http://www.dkvind.dk/html/teknik/filer/artikel_hvor_lange_lever.pdf 
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Tabel 3.1: Produktionsomkostninger pr. MW i mio. EUR i årene 2008 - 2012. 

 

Kilde: Vestas årsrapporter 2008 - 2012 og egen tilvirkning. 
 

 

Som det ses af ovenstående tabel 3.1 er omkostningen pr. produceret MW blevet større siden 2009. Det er 

på baggrund af Vestas overkapacitet gennem finanskrisen på markedet og derfor virksomhedens 

strategiændring med færre medarbejdere, frasalg af produktion og integration hos leverandørerne.  

 

3.4.3 Udgående logistik 
Denne fase består af overdragelse og levering af vindmølleordren til køberen. I udgående logistik er et 

vigtigt element at minimere omkostningen ved transport af møllen. Vestas har en strategi om at produktion 

skal være tæt ved virksomhedens eksportmarkeder, hvilket har betydet en omkostningsminimering ved 

levering. Siden 2010 har Vestas reduceret salgs- og distributionsomkostninger med ca. 35 procent. Dette på 

trods af at virksomheden har øget MW leveret gennem perioden 2010 til 2012. Dog er omkostningen ikke 

helt nede på samme niveau som i 2008 og 2009, hvor virksomheden leverede stort set samme antal MW.  

 
Tabel 3.2: Salgs- og distributionsomkostning pr. MW i EUR i årene 2008 - 2012. 

Kilde: Vestas årsrapport 2008 -2012 og egen tilvirkning. 
 

3.4.4 Marketing og salg 
En vigtig forudsætning for Vestas værdiskabelse er marketing og salg fremadrettet. Derfor er det vigtigt at 

kunderne fortsat har præferencer for virksomhedens produkt. Vestas er en virksomhed med et stort 

marketingsbudget, qua store markedsandele og det gør virksomheden meget eksponeret i medierne m.m. 

Det betyder en konkurrencemæssig fordel at være meget eksponeret på markedet, i forhold til nogle af 

Vestas konkurrenter, som ikke har et ligeså stort budget. Det primære mål for marketingsstrategien er at 

fastholde eksisterende og tiltrække nye kunder. Og ydermere er det også en del af strategien, at påvirke 

befolkningen og regeringer i de forskellige lande for at få fokus på vindenergi er et godt alternativ til 

traditionelle energikilder, som påvirker miljøet negativt. En anden dagsorden for god markedsføring er at 

2008 2009 2010 2011 2012

Produktionsomkostninger i mio. EUR 4.856 4.243 5.745 5.111 6.420

MW leveret 6.160 6.131 4.057 5.054 6.171

Produktionsomkostninger pr. MW leveret i mio. EUR 0,788312 0,692057 1,416071 1,011278 1,04035

2008 2009 2010 2011 2012

Salg og distributionsomkostning i mio. EUR 181 178 206 208 204

MW leveret 6.160 6.131 4.057 5.054 6.171

Salg og distributionsomkostning pr. MW i EUR 29.383 29.033 50.776 41.156 33.058
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tiltrække og fastholde kvalificeret medarbejdere i virksomheden også selvom Vestas har reduceret 

medarbejderstaben i 2011 og 2012. Det gælder stadig for Vestas om at have de mest kvalificeret 

medarbejdere og på den måde producere og sælge mest mulig kapacitet til den lavest mulige omkostning.  

 

Salg er en kernefaktor for forretningen og er en meget vigtig del af virksomheden. En stor del af Vestas 

ansatte er ansat i salgsdelen. Nedenfor i tabel 3.7 ses hvor mange ansatte der er i henholdsvis 

produktionen, salg, teknologi og service og øvrige. Salgsdelen udgør 34,8 procent ultimo 2012 af de 

ansatte. Sales er i den nye organisationsstruktur et forretningsområde for sig selv, som refererer til 

direktionen. Det er vigtigt for Vestas at have velfungerende salgsenheder i organisationen når den udgør så 

stor en del. De er repræsenteret på alle virksomhedens markeder i Europa og Afrika, Nord- og Sydamerika 

og Asien og Oceanien.84 

 

 

Figur 3.7: Ansatte i Vestas 2012. 

   

Kilde: Vestas årsrapport 2012 s. 29. 

 

For at kunne måle effekten af virksomhedens marketing og salg til eksisterende kunder, så beregner Vestas 

kundeloyalitet på en indeksskala, hvor 100 er maksimum. Virksomheden har i 2011 udbygget scoren, så 

den nu måler på 4 forskellige parametre, kundeloyalitet, andel af kunder der anbefaler Vestas, andel af 

kunder der foretrækker Vestas som leverandør og til sidst omdømme. Vestas nåede en score på 73 i 2012 

                                                        
84 Vestas årsrapport 2012 s. 29 
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hvor målet var indeks 81, som er på niveau med de bedste brands i verden, så der er fortsat plads til 

forbedringer.85 

3.4.5 Service 
Service overfor kunderne er et meget vigtigt element i Vestas fremtidige strategi og er igennem en årrække 

blevet en større del af virksomhedens forretning. Det betyder at virksomheden kan skabe værdi overfor 

kunderne efter vindmøllen er sat op i form af rådgivning og vedligeholdelse. En del af servicen består i at 

overvåge vindmøllerne mens de er opsat og er i drift. Det gør Vestas via sit avancerede Performance & 

Diagnostics Centre og derfra analyserer virksomheden data fra møllerne. Lige nu har Vestas næsten 25.000 

vindmøller, som overvåges verden over. Dataene der kan analyseres er alt fra vejrforhold til tekniske 

alarmer og det giver mulighed for at planlægge serviceeftersyn og dermed reducere den tid vindmøllen er 

ude af drift. Kunderne efterspørger individuelle løsninger, som giver dem maksimal ydelse og minimere 

risiciene. Servicekonceptet er med til at give mere tilfredse kunder og påvirker derfor virksomhedens 

kundeloyalitet positivt. På nuværende tidspunkt tilbyder Vestas 5 servicekoncepter under programmet 

Active Output Management. Disse programmer indeholder alt fra betaling pr. ydelse princip til en komplet 

serviceløsning med minimeret produktionstab der inkluderer reservedele og arbejdskraft med en 

garanteret tidsbaseret rådighedsfaktor.86  

 

Støtteaktiviteter 

 

3.4.6 Virksomhedens infrastruktur 
Virksomhedens infrastruktur består af en række områder fra HR, ledelse, regnskab, planlægning, ledelse og 

IT. Helt overordnet er virksomheden inddelt i fire direktionsområder, som udgør Finance, Sales, 

Manufacturing & Global Sourcing og Technology & Service Solutions, som tidligere er beskrevet under 

afsnit 2.3 Organisation i rapporten. Infrastrukturen dækker modsat de andre aktiviteter hele værdikæden. 

En betydelig del der påvirker Vestas infrastruktur og som ikke direkte kan værdiansættes er virksomhedens 

knowhow og forskning, samt relationer til kunder og leverandører.  

 

3.4.7 Ledelse af personelle ressourcer 
Denne aktivitet består hovedsageligt af rekruttering og afskedigelse af medarbejdere og 

personaleudvikling. En vigtig opgave for ledelsen er at kunne fastholde og udvikle dygtige medarbejdere. 

Både fordi medarbejderne har en vigtig knowhow for virksomheden og også fordi det er omkostningstungt 

                                                        
85 Vestas årsrapport 2012 s. 28 
86 Vestas årsrapport 2012 s. 26 
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at rekruttere og ansætte nye dygtige medarbejdere, som skal indlæres i Vestas forretningsprocesser. For at 

tiltrække veluddannet og kvalificeret medarbejdere skal virksomheden have et positivt image og have 

lokationer hvor denne arbejdskraft efterspørges. Det har Vestas gjort ved at placere aktiviteterne og 

produktionen lokalt på eksportmarkederne og samtidig haft et stort fokus på at reducere arbejdsulykker, 

hvilket er lykkes for virksomheden jf. nedenstående tabel 3.3. Virksomhedens egentlige mål er helt at 

undgå arbejdsulykker. I 2012 var ulykkesfrekvensen på 2,8 pr. 1 mio. arbejdstimer og målet for 2015 er 

ambitiøse 0,5 pr. 1 mio. arbejdstimer.87 Ulykkefrekvensen er reduceret markant med efteruddannelse af de 

ansatte, hvilket har været formålet med Vestas interne kursus Safety Walks. Når ulykkesfrekvensen er lav 

betyder det et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø for de ansatte. Sygefraværet er også lavt for 

virksomheden sammenlignet med andre brancher, hvor det ofte er højere. Det kan oftest overføres til at 

medarbejderne har en god trivsel på arbejdspladsen. 

 

 

Tabel 3.3: Ulykke- og sygefrekvens i Vestas 2008 – 2012.  

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Ulykkesfrekvens pr. en mio. arbejdstimer 15,6 8,1 5,0 3,2 2,8 

Sygefravær for timelønnede i procent 3,3 2,8 2,6 2,3 2,4 

Sygefravær for funktionærer i procent 1,1 1,3 1,3 1,3 1,1 
Kilde: Vestas årsrapport 2012 s. 9. 

 
3.4.8 Teknologisk udvikling 
Den teknologiske udvikling indenfor produktion og kapacitet er et meget vigtigt element for Vestas. 

Virksomheden har mere end 30 års erfaring indenfor udvikling af højteknologiske vindmøller og har i den 

forbindelse haft store investeringer i test og udviklingsfaciliteter.88 Det gør virksomhedens produkter 

konkurrencedygtige og samtidig at Vestas differentierer sig fra konkurrenterne i branchen. Værditilvækst 

ved teknologisk udvikling sker flere steder i Vestas og skabes gennem forskning og udvikling, knowhow og 

medarbejdernes kompetencer. Det ses tydeligt af nedenstående tabel 3.4 at på trods af virksomhedens 

levering af MW har ligget på samme niveau i 2008, 2009 og 2012, så har forsknings og 

udviklingsomkostninger steget med 113,9 procent fra 2008 til 2012. I Vestas har man arbejdet på 

optimering af produktionsprocesserne igennem LEAN produktion.  

 

 

                                                        
87 Vestas årsrapport 2012 s. 29 
88 Vestas årsrapport 2012 s. 15 
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Tabel 3.4: Forsknings og udviklingsomkostninger i EUR pr. MW leveret 2008 - 2012. 

 

Kilde: Vestas årsrapport 2008 -2012 og egen tilvirkning. 
 

3.4.9 Indkøb til værdikæden 
Indkøb omfatter de aktiviteter, der vedrører indkøb i relation til andre led i værdikæden. For Vestas 

omfatter indkøb optimering af aktiviteterne i virksomheden. Derfor har Vestas nu et fuldt integreret IT 

system Entreprise Ressource Planning, ERP-systemet, som er et ressource planlægningssystem, hvor 

formålet er at optimere alle elementer i værdikæden. Projektet blev introduceret i 2006 i virksomheden og 

i takt med Vestas er vokset er systemet nu transparens indenfor salg, logistik, indkøb, HR, service, løn og 

økonomi. I 2010 har virksomheden udviklet en mobilløsning, så serviceteknikerne har adgang til systemet 

mens de står på toppen af vindmøllerne.  Systemet udvikles fortsat og der er stadig plads til forbedringer 

for virksomheden.89  

 

3.5 SWOT-analyse 
De vigtigste faktorer fra PEST-LE analysen, Porters Five Forces, Ansoff’s vækstmatrice og 

værdikædeanalysen er fremhævet i nedenstående skema og beskrevet i følgende delkonklusion. SWOT-

analysen har til formål at fremhæve de interne styrker og svagheder samt eksterne muligheder og trusler.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
89 http://www.version2.dk/artikel/3000-vestas-teknikere-skal-have-sap-data-paa-mobilen-15519 
90 Understanding Strategic Management s. 117-120 

2008 2009 2010 2011 2012

Forsknings og udviklingsomkostninger i mio. EUR 119 92 150 203 255

MW leveret 6.160 6.131 4.057 5.054 6.171

Forsknings og udviklingsomkostninger i EUR pr. MW leveret 19.318 15.006 36.973 40.166 41.322
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Figur 3.8: SWOT 

 
Kilde: Understanding Strategic Management s. 117.  

 
 

Stærke sider (Streangths) 

• Globalt repræsenteret på mange markeder 
• I USA er der i hele 2013 besluttet tilskud til vind 
• I Tyskland besluttet omfattende lukning af 17 

atomkraftværker 
• Lokalkendskab 
• Mere end 30 års erfaring indenfor vindmølleproduktion 
• Størst markedsandel totalt 
• Effektiv produktudvikling 
• Fokus på få arbejdsulykker 
• Fokus på medarbejdertrivsel 
• Teknologisk knowhow og førende indenfor teknologi 
• Effektiv risikostyring 
• Tæt samarbejde med leverandører, kunder og 

samarbejdspartnere 
• Fokus på globalisering 
• Six Sigma 
• LEAN 

Svager sider (Weaknesses) 

• Afhængighed af støtteordninger (herunder USA) 
• Afhængighed af leverandører 
• Lav markedsandel i Kina 
• Nuværende overkapacitet som Vestas  prøver at løse 
• Konkurrenceintensiviteten høj i branchen 

Muligheder (Opportunitets) 

• Store forsknings- og udviklingsomkostninger 
• Høje adgangsbarrierer for nye indtrængere 
• Historisk lavt renteniveau 
• Nye store politiske miljøaftaler 
• Endnu støre fokus fra befolkning og politikerer på grøn 

vedvarende energi 
• Knaphed på naturressourcer 
• Større efterspørgsel på vindenergi 
• Indtrængen på nye og vokse på eksisterende markeder 
• V164-8.0 MW-møllen  
• Profitabel vækst på servicedelen 

Trusler (Threats) 

• Stigende priser på råvarer 
• Faldende priser på traditionelle energikilder 
• Opfindelse af nye energikilder eller forbedringer af 

eksisterende 
• Faldende efterspørgsel på vindenergi 
• Konsolideringer af konkurrenter i branchen 
• Stigende renteniveau 
• Større forhandlingsstyrke fra kunderne 
• Faldende CO2 kvotepriser 



2013 Værdiansættelse af Vestas Wind Systems A/S   

47 
 

3.5.1 Delkonklusion SWOT-analyse 
Den politiske dagsorden for vind vil ikke blive mindre i fremtiden, tværtimod tyder flere analyser på der vil 

komme et større fokus. Vestas styrker og muligheder består i virksomheden globalt er repræsenteret på 

mange markeder og har den største markedsandel totalt pr. MW installeret. Virksomheden har mere end 

30 års erfaring indenfor vindmølleproduktion. I USA har kongressen vedtaget at købere af 

vindmølleprojekter skal have økonomisk tilskud i 2013 og i Tyskland er der taget en omfattende beslutning 

om, at der skal ske lukning af landets 17 atomkraftværker inden år 2022. Der forventes en øget 

befolkningstilvækst, hvilket betyder en større efterspørgsel efter elektricitet i fremtiden. Vestas investerer 

hele tiden i ny viden og teknologi og forventer at være klar med den første prototype på V164-8.0 MW-

møllen i 2014. Derigennem har virksomheden en effektiv produktudvikling med tilhørende knowhow og 

store forsknings- og udviklingsomkostninger. Vestas har fordelen af at have integreret Six Sigma og LEAN i 

virksomhedens organisation. Vestas har et tæt samarbejde med virksomhedens leverandører, kunder og 

samarbejdspartnere. For nye indtrængere i branchen er adgangsbarriererne høje pga. de store kapitalkrav 

og stordriftsfordele. På nuværende tidspunkt er der et historisk lavt renteniveau og Vestas har fornyet 

virksomhedens aftaler om finansiering.  Derigennem har virksomheden en god risikostyring, hvor alle 

fremtidige risici forsøges minimeret. Med mulighed for et større fokus på grøn vedvarende energi fra 

befolkning og politikere, så kan det resultere i nye store politiske aftaler. Fortsat mulighed for vækst ved 

indtrængen på nye og vokse på eksisterende markeder, samtidig med virksomhedens anden del af 

forretningen service oplever en profitabel vækst.  

 

Vestas svage sider og trusler resulterer i virksomhedens afhængighed af politiske aftaler og herigennem 

støtteordningen i USA, som kun er fornyet til og med 2013. Vestas er afhængig af leverandører og for at 

komme virksomhedens overkapacitet til værks er der forsøgt mere outsourcing fra dele af produktionen. 

Virksomhedens overkapacitet har resultatmæssigt haft stor betydning for 2011 og 2012, da det har 

resulteret i store omkostninger til løn og produktion med negativ indtjening. Vestas har en lav 

markedsandel i Kina, hvilket er det land i verden med flest MW installeret. I branchen er 

konkurrenceintensiteten høj og på baggrund af begrænset vækst de senere år har konkurrenterne kæmpet 

om de eksisterende kunder. I fremtiden vil stigende priser på råvarer til produktion, stigende renteniveau 

eller faldende priser på traditionelle energikilder være en trussel. Konsolideringer fra konkurrenter eller 

større forhandlingsstyrke hos kunderne vil ligeledes være negativt for Vestas. Opfindelsen af nye 

energikilder eller forbedringer af eksisterende kan resultere i en faldende efterspørgsel på vindenergi. 

Faldende CO2 kvotepriser gennem finanskrisen betyder vindenergi er mindre attraktivt. 
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4. Regnskabsanalyse 
Analysen er baseret på historiske tal fra regnskabsårene 2006 til 2012. Det skal danne grundlag for hvor 

vellykket Vestas har drevet forretning i perioden i forhold til virksomhedens strategi. Det historiske niveau 

fastlægges og skal danne fundament for rentabilitetsanalysen.  

 

4.1 Regnskabskvalitet 
Koncernregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med IFRS (International Financial Reporting Standards), 

som er godkendt af IASB (International Accounting Standard Boards) og EU. Årsrapporten er ydermere 

baseret i overensstemmelse med danske oplysningskrav til børsnoterede virksomheder jf. NASDAQ OMX 

Copenhagen. 91 

 

4.2 Regnskabspraksis 
Vestas besluttede fra tredje til fjerde kvartal i 2010 at ændre regnskabspraksis for indtægtsregistrering. Det 

er derfor helt essentielt at forstå hvad ændringen betyder for de berørte poster, da rapporten reformuleres 

i årene 2006 til 2012. Ændringen er gennemført i årsrapporten 2010 og frem på baggrund af beslutning fra 

ledelsen efter anbefaling fra virksomhedens revisorer i PricewaterhouseCoopers. Vestas har ændret 

regnskabspraksis på baggrund fra IFRS, som skyldes udviklingen i de internationale regnskabsstandarder og 

et fortolkningsbidrag IFRS15, som regulerer hvornår indtægter skal indregnes i regnskabet.  

 

Ændringen betyder at indtægterne indtegnes på et senere tidspunkt end tidligere. Et andet element er at 

produktgarantierne nu udskilles fra servicekontrakterne, hvilket forøger hensættelser til garantier. 

Ændringerne kan ikke ses i pengestrømmene, men de betyder at indtægterne indføres senere og 

garantiomkostningerne tidligere, hvilket resultere i koncernens egenkapital minimeres. Ved den nye 

regnskabspraksis foretages indregning af salg først når risikoen for de færdige vindmøller er overgivet til 

kunderne.92  

 

Ud fra den nye regnskabspraksis kan det være svært for investorer at aflæse produktiviteten i 

virksomheden, da perioder med lav levering betyder mindre indtjening. I disse perioder kan Vestas stadig 

have fået store salgsordrer i bøgerne og have en stor igangværende produktion, men det kan ikke aflæses i 

års- eller kvartalsrapporterne. Derfor kan det virke vanskeligt for investor at gennemskue regnskabet, da 

                                                        
91 Vestas årsrapport 2012, s. 67  
92 Vestas årsrapport 2010 s. 24  
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mange af Vestas ordrer er store og der typisk går flere år før risikoen overdrages til køber. Det betyder der 

vil være store udsving mellem kvartalsrapporterne og der nogle steder kan være ”sorte huller”.93  

 

4.3 Reformulering af årsrapporter fra perioden 2006 – 2012 
For at kunne give et mere detaljeret billede af Vestas økonomiske situation, så er det nødvendigt at 

reformulere årsrapporterne. Formålet er at adskillige virksomhedens driftmæssige aktiviteter og finansielle 

aktiviteter fra hinanden for derigennem at vise, hvordan virksomheden skaber værdi til sine ejere. Disse 

historiske data har til formål at afdække de finansielle valuedrivere til brug i rentabilitetsanalysen senere. 

Regnskabsmæssigt fremgår de officielle poster i årsrapporterne ikke til brug for en teoretisk 

værdiansættelse af Vestas, da det ikke er et krav lovmæssigt. Derfor skal disse poster reklassificeres, så der 

kommer et retmæssigt billede af værdien. Overordnet skal de reformulerede poster deles op i 

driftsaktiviteter og finansielle aktiviteter. Driftsaktiviteterne er det der vedrører driften i virksomheden og 

de finansielle aktiviteter er det som er rentebærende.  

 

4.3.1 Reformulering af egenkapital 
Egenkapitalen anses normalt ikke som værende en vigtig del af årsregnskabet, men for værdiansættelsen af 

virksomheden er den stadig et vigtigt element for at opsummere alle transaktioner og posteringer, der 

vedrører ejernes andel af virksomheden i analysen. Forskellen mellem totalindkomst og årets resultat 

betegnes som dirty surplus, hvilket er postering af indtægter og omkostninger, samt gevinster og tab uden 

om resultatopgørelsen. Formålet ved at reformulere egenkapitalen er at gøre den mere simpel og 

udelukkende se på egenkapitalen for moderselskabets ejere og dermed holde minoritetsinteresser 

udenfor. Igennem analysen sikres der en opgørelse efter totalindkomstprincippet, hvilket viser 

forskydninger i værdien på anlægsaktiver.94 Reformuleringen ses i bilag 9, hvor egenkapitalen i ultimo 2006 

er 1.262 mio. EUR og i ultimo 2012 er vokset til 1.622 mio. EUR svarende til en stigning på 28,53 procent. 

Det er værd at bemærke at Vestas ændrer regnskabspraksis i regnskabsåret 2010, hvilket resulterer i en 

opgørelsesmetode med en lavere egenkapitalandel. Det aflæses i egenkapitalen som ultimo 2009 er 3.364 

mio. EUR og primo 2010 er nedskrevet til 2.542 mio. EUR svarende til et fald på 24,44 procent.  

 

4.3.2 Reformulering af balance 
Formålet med at reformulere balancen er at adskille de driftsmæssige aktiviteter og finansielle aktiviteter 

fra hinanden. Det overordnet kriterium for at gøre dette er at vurdere om aktiviteten vedrører driften eller 

                                                        
93 http://www.business.dk/detailhandel/vestas-formand-stoerre-udsving-i-regnskaber-fremover 
94 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang s. 153 - 159 
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er en rentebærende aktivitet. I den reformuleret balance vil alle de driftmæssige aktiviteter, hvilket er 

immaterielle aktiver, materielle aktiver og andre driftsaktiver tilsammen udgøre driftsaktiverne i alt (DA). 

Ligeledes vil driftsforpligtelserne i alt (DF) summeres sammen. Driftsaktiviteterne fratrukket 

driftsforpligtelserne udgør nettodriftsaktiviteterne (NDA) for virksomheden. Den rentebærende aktivitet 

udgør finansielle aktiver (FA), hvilket for Vestas er posterne likvide beholdninger og værdipapirer. I den 

likvide beholdning er fratrukket 1 procent af omsætningen, som skønsmæssigt bruges til driftslikviditet. 

Ligeledes udgør de finansielle forpligtelser (FF) posterne finansielle forpligtelser på kort og langt sigt. De 

finansielle aktiver fratrukket de finansielle forpligtelser udgør netto finansielle forpligtelser (NFF). Tidligere 

blev egenkapitalen reformuleret og denne post summeret med netto finansielle forpligtelser udgør 

invested capital (IC). Dvs. den kapital der er investeret i virksomheden fra egenkapital og fremmedkapital. 

For at kvalitetssikre reformuleringen kan den afstemmes ved at netto finansielle forpligtelser summeret 

med egenkapital fratrukket nettodriftsaktiviteterne skal give nul.95  

 

I bilag 10 ses en positiv udvikling i NDA for 2012, som er faldende fra et markant højere niveau i perioden 

2009 til 2011. Det afspejler afsnittet fra den strategiske analyse, hvor Vestas strategi er at outsource mere 

af virksomhedens produktion til leverandørerne og frasælge fabrikker, hvilket betyder færre driftsaktiver i 

alt. Det er værd at bemærke i den udarbejdede reformulering, at Vestas i stor grad får flere forudbetalinger 

fra kunderne på vindmølleprojekter i perioden 2010 til 2012.  

 

4.3.3 Reformulering af resultatopgørelse 
Formålet med at reformulere resultatopgørelsen er ligeledes som i balancen, at adskille aktiviteter der 

vedrører driften fra de finansielle aktiviteter. Reformuleringen vil resultere i resultat af primær drift efter 

skat (NOPAT) og resultat efter finansielle udgifter efter skat (NFO). I reformuleringen af resultatopgørelsen 

er anden totalindkomst de transaktioner som vedrører dirty surplus. De kendetegnes ved at være ikke-

realiserede værdistigninger og fald, hvilket betyder ændringer i egenkapitalen, som ikke kan henføres til 

resultatopgørelsen. Disse forskydninger i værdien på aktiverne posteres normalt direkte i balancen, men 

kan i stedet indsættes direkte i resultatopgørelsen. Det er fordi disse poster er uregelmæssige og derfor bør 

omposteres.96 

 

Det ses i resultatopgørelsen bilag 11 at NOPAT har været meget svingende fra perioden 2006 til 2012. 

Vestas har haft en positivt NOPAT fra perioden 2006 til 2010, hvor det var højst i 2009 med 615 mio. EUR. I 

                                                        
95 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang s. 178 - 183 
96 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang s. 196 - 204 
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2011 og 2012 har der været et negativt resultat på driften. Resultatet er markant mest negativt i 2012, hvor 

det blev – 953 mio. EUR. I perioden 2009 til 2011 har virksomheden haft en større grad af netto finansielle 

udgifter i alt end de andre år. Dette har medvirket til et dårligere resultat fra denne periode i 

totalindkomsten. Det er også værd at bemærke at dirty surplus i 2008 var – 75 mio. EUR og derimod 37 

mio. EUR i 2009 og 50 mio. EUR i 2010. Posten indeholder en række ikke resultatførte værdireguleringer, 

som kun er bogført direkte på egenkapitalen og fremgår derfor ikke af den officielle resultatopgørelse. 

Posten vedrører valutakursreguleringer, dagsværdireguleringer, værdireguleringer og skat af 

pengestrømsafdækning. Posten er defineret som anden totalindkomst i årsrapporten.   

 

En interessant observation er særlige poster, som er – 158 mio. EUR i 2010, - 22 mio. EUR. I 2011 og er – 

701 mio. EUR i 2012. Den vedrører af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver, 

personaleomkostninger, ophørte forpligtelser, konsulentarbejde og andet omstruktureringsarbejde. Posten 

er utrolig stor i 2012, hvilket resulterer i Vestas får et meget dårligt resultat for året.  

 

Figur 4.1: Særlige poster og NOPAT. 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Vestas årsrapporter 2006 – 2012. 
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Figur 4.2: Bruttoresultat, Omsætning, EBIT og NOPAT. 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Vestas årsrapporter 2006 – 2012. 

 

4.4 Rentabilitetsanalyse 
Efter at have foretaget reformuleringer af egenkapitalen, balancen og resultatopgørelsen fra perioden 2006 

til 2012, hvor Vestas driftsaktiviteter er blevet adskilt fra de finansielle aktiviteter, så er det nu muligt at 

undersøge hvordan virksomheden tjener sine penge. Rentabilitetsanalysen analyserer de finansielle 

valuedrivere og derigennem hvordan værdien skabes. Formålet er at vurdere hvilke årsager der kan være 

skyld i det pågældende resultat for et givent regnskabsår og samtidig give mulighed for at estimere den 

fremtidige udvikling til senere brug i budgetteringen. Budgetteringen til senere anvendelse i 

værdiansættelsen står dog ikke alene fra rentabilitetsanalysen, men er et værktøj sammen med de ikke-

finansielle valuedrivere fra den strategiske analyse.   

 

4.4.1 ROIC 
For at kunne udregne ROE, må ROIC (return on invested capital) først beregnes, hvilket ses i bilag 12, hvor 

det kan beregnes på flere måder. Nøgletallet viser hvor god virksomheden er til at skabe driftmæssigt 

afkast af den samlet investeret kapital, hvilket er egen- og fremmedkapital. ROIC kaldes også afkastgraden 

(AG) og beregnes således.97 

                                                        
97 Valuation s. 164 
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NOPAT (net operating profit after taxes) er netto driftsoverskuddet efter skat og ICgns (invested capital) er 

gennemsnittet af den samlet investerede kapital for to år, dvs. egenkapital (EK) og fremmedkapital (FK). 

Fremmedkapitalen er det samme som netto finansielle forpligtelser.  

ROIC kan alternativt beregnes således. 

 

     
  

      
  

 

DO er driftsoverskuddet efter skat og dermed det samme som NOPAT og NDAgns er nettodriftsaktiverne 

gennemsnitligt for to år.  

Som det ses i bilag 12 kan ROIC også beregnes på følgende måde.  

 

            

 

OG (overskudsgraden) er overskuddet pr. salgskrone, og beregnes ved NOPAT/nettoomsætning. AOH 

(aktivernes omsætningshastighed) er salget pr. investeret krone og beregnes ved nettoomsætningen/ICgns. 

 

ROIC har været positivt i perioden 2007 til 2010, hvor det i de første tre år har ligget mellem 23,89 procent 

til 29,39 procent og i 2010 faldet kraftigt til 6,27 procent. ROIC var i regnskabsåret 2011– 2,90 procent og i 

2012 – 33,00 procent. Der er to primære årsager til den negative udvikling i ROIC. Den første årsag er at 

AOH var 4,9097 i 2007 og er faldet til 2,4997 i 2012 svarende til et fald på - 96,41 procent. Den anden årsag 

er at OG var positivt i årene 2006 til 2010. OG var i 2011 – 1,64 procent og i 2012 – 13,20 procent. Den 

negative udvikling i AOH og OG har medvirket til ROIC er blevet negativ for Vestas. Virksomhedens strategi 

for at vende udviklingen i indtjeningen har været at outsource mere produktion til leverandører, frasalg af 

fabrikker og afskedige 4.943 medarbejdere i 2012. 

 

4.4.2 ROE 
Herefter kan ROE (return on equity) beregnes, da ROIC er et vigtigt delelement for at beregne ROE.98 

De øvrige faktorer er FGEAR (finansiel gearing) og r (renten på låneomkostninger), som vil blive belyst 

                                                        
98 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang s. 256 
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nærmere. Den samlet investeret kapital kan opdeles i egenkapital og fremmedkapital og den finansielle 

gearing er et udtryk for forholdet mellem disse to parametre NFF/EK. Låneomkostningerne er de 

omkostninger forbundet med at låne penge, dvs. renten (r) på fremmedkapitalen NFO/NFFgns. ROE 

beregnes således. 

 

                          

 

Forskellen mellem ROIC og r betegnes som SPREAD.99  

Fra perioden 2007 til 2010 har ROE været positiv for Vestas i intervallet 18,43 procent til 32,94 procent. 

ROE var i 2011 - 7,10 procent og i 2012 – 53,84 procent. Denne meget negative udvikling i nøgletallet 

skyldes følgende.  

 

Når SPREAD er negativt er det dårligt for Vestas at geare sin investering. Det ses i årene 2010, 2011 og 

2012. I 2012 er Vestas ROIC – 33,00 procent og r – 1,78 procent, hvilket betyder virksomheden får et 

negativt SPREAD på – 34,77 procent. I dette år gearer Vestas virksomhedens investering med 59,94 

procent, hvilket betyder en negativ ROE på – 53,84 procent. En anden interessant observation er at fra 

perioden 2006 til 2009 har Vestas negative finansielle forpligtelser, hvilket betyder Vestas har flere 

finansielle aktiver end forpligtelser. I 2008 og 2009 har Vestas en høj ROIC, men har ikke gearet 

virksomhedens investering og det kommer til udtryk i ROE, som er på niveau med ROIC. Det er først fra 

2010 og frem virksomheden gearer og det er i samme periode ROIC falder markant og derfor får gearingen 

negative følger for Vestas, som ses i nedenstående figur 4.3.   

 

Figur 4.3: ROIC, ROE, FGEAR og OG.  

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Vestas årsrapporter 2006 – 2012. 

                                                        
99 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang s. 256 
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4.5 Common-size analyse 
For at kunne vurdere Vestas enkelte poster i forholdsmæssige størrelser, så er det nødvendigt at 

standardisere dem med en common-size analyse for at eliminere størrelsesforhold og eventuelt afsløre 

usædvanlige forhold.100 I rapporten er der taget hensyn til at analysen strækker sig over 7 år, hvilket kan 

bruges til at opfange virksomhedens aktiviteter i procentvise andele i forhold til den samlet sum. I balancen 

beregnes andelen af de enkelte poster under immaterielle aktiver, materielle aktiver og andre driftsaktiver i 

forhold til driftsaktiver i alt (DA). Ligeledes beregnes andelen af poster i driftsforpligtelser i forhold til 

driftsforpligtelser i alt (DF). I resultatopgørelsen beregnes andelen af de enkelte poster i forhold til 

omsætningen. I bilag 13 ses common-size analysen fra 2006 til 2012.  

 

For common-size analysen for balancen er det værd at bemærke følgende observationer: 

 Goodwill udgjorde 10 procent i 2006 og er jævnt faldet over årene til at udgøre 3 procent i 2012 af 

DA. Hovedparten af posten er i forbindelse med overtagelse af NEG Micon A/S i 2004 som ledelsen 

har værdiforringet løbende.101 

 Færdiggjorte udviklingsplaner har svinget fra 2 til 1 procent i perioden 2006 til 2010. For årene 

2011 og 2012 har de udgjort en større andel på 8 procent. Posten udgør udvikling og test af nye 

vindmøller. 

 Immaterielle aktiver i alt har i hele perioden ligget nogenlunde stabilt med en andel fra 13 til 16 

procent.  

 Grunde og bygninger har med en andel på 7 procent fra 2006 steget til en andel på 14 procent i 

2011. Posten falder til 13 procent i 2012.  

 Produktionsanlæg og maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar og materielle aktiver under 

udførelse har været stabil i perioden.  

 Materielle aktiver i alt er steget fra 15 procent i 2006 til 21 procent i 2012 og det skyldes i høj grad 

stigningen under posten grunde og bygninger. 

 Posten udskudt skat har varieret meget i perioden og har været højest med 5 procent i 2006 og 

2011 og lavest med 2 procent i 2009 og 2012. 

 Anlægsaktiver i alt er generelt steget i perioden fra at udgøre 35 procent i 2006 til at udgøre 40 

procent i 2012.  

                                                        
100 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang s. 207 
101 Vestas årsrapport 2012 s. 83  
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 Varebeholdninger udgjorde 27 procent i 2006 og steg til 32 procent i 2008. Herefter et fald til 28 

procent i 2009 og en stor stigning til 40 procent i 2010. I 2011 er posten faldet til 35 procent og 

steget i 2012 til 36 procent.  

 Tilgodehavender fra salg udgjorde 22 procent i 2006 og er faldet til 9 procent frem til 2011. Postens 

procentvise andel er steget til 13 procent i 2012. 

 Værdien af entreprisekontrakter udgjorde en andel på 10 procent i 2006 og har fra 2010 udgjort en 

meget lille andel på 1 procent. Posten udgjorde kun 0,3 procent i 2012.  

 Andre tilgodehavender på kort og langt sigt har ikke varieret væsentligt.  

 Andre driftsaktiver i alt er faldet fra at udgøre 65 procent i 2006 til at udgøre 60 procent i 2012. 

Den primære årsag skyldes faldet i tilgodehavender fra salg og entreprisekontrakter.  

 

For common-size analysen for resultatopgørelsen er det værd at bemærke følgende observationer: 

 Produktionsomkostningerne er på 88 procent i 2006 og falder jævnt til 80 procent i 2009. Fra 2010 

stiger produktionsomkostningerne fra 83 procent til 89 procent i 2012. Tilsvarende stiger andelen i 

bruttoresultat til 12 procent i 2006 til 20 procent i 2009. Efterfølgende falder det fra 17 procent i 

2010 til 11 procent i 2012. 

 Forsknings- og udviklingsomkostninger er 2 procent i 2006 og stiger til 3 procent i 2007 og falder 

igen til 2 procent fra 2008 til 2010. Andelen er 3 procent i 2011 og 4 procent i 2012. 

 Salgs- og distributionsomkostninger varierer fra 2 procent til 4 procent for perioden og udgør en 

andel på 3 procent i 2012.  

 Administrationsomkostninger ligger stabilt på 3 procent i perioden 2006 til 2009. Andelen er på 5 

procent i 2010 og 6 procent i 2011 og falder til 5 procent i 2012.   

 EBIT udgør en andel på 5 procent i 2006 og stiger til 9 procent i 2007 og yderligere til 11 procent for 

årene 2008 og 2009. Andelen falder til 7 procent i 2010 og – 1 procent i 2011 og 0 procent i 2012. 

Årsagen til den negative udvikling i EBIT er på baggrund af de høje produktionsomkostninger, 

hvilket skyldes Vestas overkapacitet. Oveni skal der tillægges de øgede andele i forsknings- og 

udviklingsomkostninger og administrationsomkostninger. 

 Særlige poster udgør en meget lille andel fra 2006 til 2011 på ca. 0 procent med undtagelse af 

2010, hvor andelen udgør 2 procent. I 2012 udgør særlige poster 10 procent af omsætningen på 

grund af store nedskrivninger på immaterielle aktiver, materielle aktiver og aktiver bestemt for salg 

samt personaleomkostninger. Det er store tab på frasalg af fabrikker.  

 Andelen i NOPAT er positiv fra 2006 til 2010 og i 2011 negativ med – 2 procent og i 2012 med – 13 

procent. Det er i høj grad på baggrund af udviklingen i særlige poster, som har påvirket NOPAT.  
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4.6 Trendanalyse 
For at kunne vurdere Vestas enkelte regnskabsposter over tid er en trendanalyse et godt værktøj. Analysen 

udarbejdes ved at sætte alle posterne til indeks 100 i første år kaldet basisåret, hvorefter udviklingen 

beregnes og indekseres i alle de efterfølgende år. Hvert resultat indikerer hvor stor en stigning eller fald der 

har været i forhold til basisåret. 102Trendanalysen er udarbejdet for balancen, resultatopgørelsen og 

rentabilitetsanalysen i bilag 14. Da tidligere common-size analyse har belyst udviklingen i balancen og 

resultatopgørelsen vil dette ikke redegøres yderligere i trendanalysen. I stedet vil udviklingen belyses i 

rentabilitetsanalysen. Basisåret er 2006 og er udarbejdet frem til og med 2012. For enkelte poster er 

basisåret 2007, da det er gennemsnitstal for 2 år og det vedrører gns. IC, ROIC, AOH, ROE og gns. NFF og for 

r er basisåret 2008.  

 

For trendanalysen på rentabilitetsanalysen er det værd at bemærke følgende observationer: 

 

Forrentning af den investerede kapital (ROIC).  

ROIC udvikler sig ujævnt i perioden i forhold til basisåret, som i dette tilfælde er 2007. I 2008 stiger det med 

16 procent, i 2009 falder det med 19 procent, i 2010 falder det kraftigt med 79 procent, i 2011 falder det 

med 110 procent og i 2012 falder det drastisk med 212 procent. Den negative udvikling i ROIC skyldes de to 

valuedrivere som ligger under nøgletallet, nemlig OG og AOH. Overskudsgraden er større end basisåret fra 

2007 til 2009, men derefter falder det kraftigt ligesom ROIC. Det ender i 2012 på et fald med 361 procent i 

forhold til 2006. Aktivernes omsætningshastighed bliver fra basisåret 2007 ved med at falde frem til 2011, 

hvor det procentvise fald er 64 procent. I 2012 er AOH forbedret og ligger med et fald på 49 procent. 

Selvom OG er større i 2009 end i 2006, så opvejer det ikke faldet i AOH og får derfor en negativ betydning 

for ROIC. En anden måde at belyse ROIC på er ved at se på de underliggende valuedrivere gns. IC og NOPAT. 

Den gennemsnitlige investerede kapital er i alle årene højere end basisåret og ender i 2012 på 192 procent 

stigning. NOPAT stiger frem til 2009 med 336 procent og falder derefter de følgende år frem til 2012, hvor 

det er faldet med 576 procent. Det er en dårlig udvikling for ROIC at gns. IC bliver større og NOPAT bliver 

mindre og endda negativ. Disse faktorer er årsag til den negative trend.  

 

Finansiel gearing (FGEAR). 

Den samlet IC er generelt stigende på baggrund af en stigende egenkapital og en større andel i 

nettofinansielle forpligtelser. Fra at have en stigning på 143 procent i NFF fra 2006 til 2007 har 

                                                        
102 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang s. 210 
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virksomheden et fald på 518 procent i 2012 i forhold til basisåret. I perioden 2006 til 2009 har Vestas en 

negativ FGEAR, hvilket skal forstås som virksomheden har et negativt NFF, hvilket betyder Vestas finansielle 

aktiver er større end finansielle forpligtelser. Det er først i årene 2010, 2011 og i særdeleshed 2012 Vestas 

gearer virksomhedens investering.  

 

NFO i forhold til NFF (r)  

De nettofinansielle omkostninger er meget varierende i forhold til basisåret, og i 2008 er der endda tale om 

en indtægt efter skat. Jo lavere nettofinansielle omkostninger ift. fremmedkapital, jo større spread, dvs. jo 

større er forskellen mellem ROIC og renten på fremmedkapitalen. Dette vil alt andet lige have en positiv 

indvirkning på ROE. 

 

Forrentning af egenkapitalen (ROE). 

Af ovenstående trendanalyser kan det udledes, at en stor del af udviklingen i ROE drives af ROIC og at disse 

følges nogenlunde ad. Fra basisåret 2007 stiger ROE med 79 procent til 2008, stiger med 20 procent i 2009, 

falder markant med 90 procent i 2010, falder endnu mere med 161 procent i 2011 og falder med hele 392 

procent i 2012. Det er værd at bemærke, at i årene 2007, 2008 og 2009 er trenden bedre i ROE end i ROIC. 

Det skyldes primært at basisåret 2007 er ROE på 18,43 procent, hvor ROIC derimod er på 29,39 procent. 

Trenden på ROE er omvendt dårligere end ROIC i 2010, 2011 og 2012. Hovedårsagen til dette er at den 

finansielle gearing i denne periode forstærkes kraftigt og samtidig er NOPAT faldet kraftigt i 2010 og 

negativ i 2011 og 2012.  

5. Kapitalstruktur og kapitalomkostninger 
Formålet med dette afsnit er at finde Vestas historiske kapitalstruktur og beregne den fremtidige 

kapitalstruktur og WACC (Weighted Average Cost of Capital).  

 

5.1 Kapitalstruktur 
Kapitalstrukturen er baseret på markedsværdierne af gælden af egenkapitalen (EK) og fremmedkapitalen 

(FK) og formålet med en optimal kapitalstruktur er at skabe værdi for ejerne. Jf. bilag 12 ses at fra perioden 

2006 til 2009 har virksomheden haft en positiv fremmedkapital (NFF), da primært virksomhedens likvide 

beholdninger har været større end virksomhedens finansielle forpligtelser. Det skæmmer i forhold til teori 

om at fremmedkapital kan nedbringe WACC pga. lavere afkastkrav og et skatteskjold, men omvendt findes 

der ikke nogen optimal kapitalstruktur for en virksomhed.103 I bilag 15 ses at fra perioden 2010 til 2012 har 

                                                        
103 Valuation s. 480 
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Vestas øget fremmedkapitalen betragteligt. I marts 2010 har Vestas udstedt virksomhedsobligationer for 

600 mio. EUR og gælden er i alt er forhøjet til 1.114 mio. EUR.104 I 2012 er den reformulerede EK 1.622 mio. 

EUR og FK 972 mio. EUR, hvilket betyder en EK på 62,53 procent og FK på 37,47 procent. Da den 

rentebærende gæld er historisk høj i året 2012 i forhold til tidligere, så vurderes det der på langt sigt vil 

være en fordeling med 75 procent EK og 25 procent FK. Denne kapitalstruktur vil blive brugt i 

værdiansættelsen. Der findes flere teorier om baggrunden for selskabers valg af kapitalstruktur og 

udgangspunktet i den anerkendte teori ”Trade-Offs in Capital Structure Design” er at selskabet ser et trade-

off mellem værdien af skatteskjoldet og omkostningerne ved den finansielle turbulens.105 Teorien er svær 

anvendelig på Vestas, da virksomheden i 2011 og 2012 har haft en negativ totalindkomst og ikke 

umiddelbart har den store fordel i at lave et trade-off.    

 

Figur 5.1: Kapitalstruktur. 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Vestas årsrapporter 2006 – 2012. 

 

5.2 Kapitalomkostninger 
I det foregående afsnit blev Vestas historiske kapitalstruktur fundet på baggrund af reformuleret 

årsrapporter og fordelingen af EK og FK estimeret på ud fra forventninger til virksomhedens fremtidige 

kapitalstruktur.  

 

                                                        
104 Vestas delrapport 2. kvartal 2010 s. 15  
105 Valuation s. 476 
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5.2.1 Fremmedkapital 
Vestas rente på fremmedkapitalen er oplyst i årsrapporterne fra 2006 til 2012. FK vedrører 

realkreditinstitutter, kreditinstitutter, bankgæld og obligationer. Den effektive rente har varieret fra 2,1 

procent til 5,1 procent. I bilag 15 ses den gennemsnitlige historiske vægtede rente for perioden 2006 – 

2012 er 3,9 procent. Det er værd at bemærke at den effektive rente i 2009 var 4,9 procent på realkredit, 

men blot 2,0 procent på bank og kreditlån, hvilket er meget lavt taget den finansielle krise i betragtning. I 

2012 er den effektive rente 3,5 procent. Da renten er historisk lav og den for hele perioden er 3,9 procent, 

så findes det rimeligt at renten på FK vurderes til 3,9 procent for beregning af WACC.  

 

Figur 5.2: Effektiv rente.  

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Vestas årsrapporter 2006 – 2012. 

 

5.2.2 Beta  
 

    
          

       
  

 
Betaværdien måler den systematiske risiko for Vestas eller industrien, i forhold til markedsporteføljen som 

indeholder værdien af alle aktiver i hele verdensøkonomien. Dvs. en helt risikofri virksomhed eller industri 

har i teorien en betaværdi på 0, mens betaværdien på markedsporteføljen er 1 dvs. perfekt samvariation 

mellem aktiver og markedet. Overstiger værdien 1 vil en investering i aktien være mere risikofyldt end 

markedet. Værdien udtrykker med andre ord aktiens kursfølsomhed i forhold til udviklingen i det generelle 

marked. En betaværdi på 1,5 betyder eksempelvis, at aktien svinger 50 procent mere end gennemsnittet, 
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dvs. højere stigninger i opgangtider og større fald i nedgangtider end det generelle marked. I teorien bør 

man anvende den fremtidige beta (ex-ante betragtning) for en investering eller aktie. Men det er ikke 

muligt at prædikere fremtiden uden at bruge en historisk beta (ex-post betragtning), som grundlag for den 

fremtidige beta. 106 Betaværdien findes med ovenstående formel ved at dividere kovariansen mellem begge 

afkast med variansen af markedsporteføljens afkast. I rapporten er der taget udgangspunkt i en betaværdi 

udregnet på Vestas fra Thomson One Banker, som er anerkendt indenfor finansielle markedsdata. I bilag 16 

ses at betaværdien er udregnet til 1,35 og taget fra historiske data over de seneste 60 måneder fra 

perioden 1. maj 2008 til 1. maj 2013.  

5.2.3 Markedsrente 
Der tages udgangspunkt i S&P 500 indekset som estimat for markedsporteføljen, hvor man vil kunne 

forvente at opnå et gennemsnitligt årligt afkast på 9,72 procent baseret på en ex-post betragtning. Der er 

taget udgangspunkt i det historiske gennemsnitlige årlige afkast på S&P 500 indekset over en 25-årig 

periode fra primo 1988 til ultimo 2012, hvilket kan ses i bilag 17. Dette afkast anvendes som 

markedsrenten, og vil blive anvendt fremadrettet i denne rapport.  

 

5.2.4 Den risikofrie rente 
Det er den rente, man vil kunne opnå ved at foretage en risikofri investering. Det kan eksempelvis gøres 

ved indlån af penge i banken eller købe sikre statsobligationer, som giver en bestemt rente i afkast. Den 

gennemsnitlige rente på den 10-årige statsobligation (stående lån) i de sidste 10 år er beregnet til 3,3329 

procent. Det er en realistisk risikofri rente på kort sigt i kølvandet på den igangværende finansielle krise og 

lavkonjunktur uden umiddelbar udsigt til økonomisk fremgang. Hvis der i stedet historisk i Danmark 

beregnes for en 25-årig periode på en 10-årig statsobligation (stående) fra 1.11.1987 til 1.11.2012, er 

renten 5,9030 procent. Det findes mere sandsynligt på langt sigt at renten er højere og ligeledes som 

markedsrenten beregnet over en 25-årig periode. Derfor anvendes en risikofri rente på 5,9030 procent som 

mål for denne rapport. 107   

 

5.2.5 Markedsrisikopræmie 
Markedsrisikopræmien viser det merafkast en investor kræver for at investere i en risikobetonet, frem for 

en risikofri investering. Markedsrisikopræmien kan beregnes ved at fratrække den risikofrie rente fra 

markedsrenten. 

                                        

                                                        
106 Principles of Corporate Finance s. 245 
107 http://nationalbanken.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1440 
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5.2.6 Egenkapital 
Alle informationerne fra de ovenstående begreber hidrørende betaværdi, den risikofrie rente og 

markedsrente kan samles i en formel som giver mulighed for at beregne afkastkravet på egenkapitalen, REK. 

Denne formel kaldes Capital Asset Pricing Model (CAPM).108 

 

                .  

Indsættes værdierne i formlen fås følgende: 

                                                         

 

Afkastkravet til både egen- og fremmedkapitalen er nu fundet, og sammen med de tidligere fundne andele 

for hver af disse, så kan de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) beregnes. 

 

5.2.7 WACC 
I investeringsmæssig sammenhæng er de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, på engelsk 

”Weighted Average Cost of Capital” (WACC), et udtryk for hvad det koster at fremskaffe kapitalen til 

investeringen. På samme måde, er en virksomheds WACC et udtryk for de vægtede gennemsnitlige 

kapitalomkostninger. WACC er afkastkravet til hele passivsiden, dvs. både afkastkravet til egenkapitalen fra 

ejerne og fremmedkapitalen fra kreditorer og kan derfor betragtes som en samlet diskonteringsrente for de 

forventede fremtidige cash flows. En diskonteringsrente er den rente, hvorved forventede fremtidige cash 

flows tilbagediskonteres til en nutidsværdi. Set fra en investors synspunkt gælder derfor alt andet lige, at jo 

lavere WACC, desto bedre, fordi jo mindre er afkastkravet til investeringen, og jo større er værdien af de 

fremtidige cash flows alt andet lige, målt i nutidsværdi.109 

 

Vestas anvender en finansiel gearing jf. tidligere afsnit 5.1 Kapitalstruktur på 25 procent fremmedkapital og 

75 procent egenkapital, og dette forhold vil blive anvendt som vægte (W). Da der er fremmedkapital med i 

finansieringen af investeringen, er WACC gearet. En gearet WACC er normalt lavere end en ugearet WACC, 

idet renter kan fratrækkes i skat, og dermed giver et skatteskjold. Selskabsskatten er 25 procent og TC 

sættes derfor til 0,25. Med udgangspunkt i de tidligere beregnede afkastkrav til henholdsvis egen- og 

fremmedkapitalen, sammenholdt med vægtene for hver af dem, beregnes WACC ved hjælp af følgende 

formel. 

                                                        
108 Valuation s. 235 
109 Valuation s. 232 



2013 Værdiansættelse af Vestas Wind Systems A/S   

63 
 

 

                            

Indsættes de fundne værdier i formlen, fås: 

                                                            

 

Sammen med budgettet over de forventede fremtidige cash flow, så vil denne WACC blive anvendt som 

diskonteringsfaktor til at beregne virksomhedens værdi ved hjælp af FCF- og RIDO modellen. 

Dette er en relativ høj WACC, men på baggrund af markedssituationen for Vestas vurderes den teoretiske 

beregnet diskonteringsfaktor realistisk.  

 

6. Budgettering 
Budgetteringen er foretaget ud fra den foregående strategiske analyse i afsnit 3 og regnskabsanalyse i 

afsnit 4.110 Der er estimeret forskellige budgetteringer for budgetperiode og terminalperiode, alt efter 

hvilket af de tre scenarier værdiansættelsen estimeres ud fra. Budgetperioden er en 10-årig periode fra 

2013 til 2022, hvorefter en terminalperiode følger.  

 

6.1 Stand alone 
Budgetteringen foretages ud fra et opkøb af Vestas, hvor invester kunne være en kapitalfond eller lignende. 

Det er også denne værdiansættelse, som senere anvendes til følsomhedsanalysen.  

 

Nettoomsætning 
Ud fra den strategiske analyse vil omsætningen i vindenergi til elektricitet stige med 382 procent fra 2011 

til 2021, hvilket svarer til en stigning i omsætningen på 17,04 procent pr. år. Det skal dog ses ud fra et 

større perspektiv, hvor den største vækst i omsætningen vil ske på det Kinesiske marked. Ud fra BTM 

Consults analyse vil Europa miste sin førende position og vil kun stå for 27 procent af vindenergi fra verden 

i 2016. USA og Canada vil vækste yderligere frem til 2016 og Brasilien vil blive det land i Latinamerika med 

den største efterspørgsel. Syd- og Østasien inkl. Kina vil frem til 2016 blive den region med størst 

efterspørgsel på vindenergi og vil aftage 44,3 procent af verdens vindenergi. I Australien og Japan (OECD 

Pacific) vil der være en stabil vækst i perioden. Derfor er der budgetteret med en faldende vækst frem til 

2022. I regnskabsanalysen bilag 11 ser vi en tydelig vækst i omsætningen fra 2006 til 2012, hvor det kun er i 

2011 der er et fald i nettoomsætningen. Der budgetteres derfor med en nettoomsætningsvækst på 20 

                                                        
110 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang s. 21 - 24 
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procent i 2013, 17,04 procent i 2014 og 2015 og herefter langsomt faldende til 3 procent i år 2022. I 

terminalperioden er omsætningsvæksten 3,5 procent. 

 
OG 
Tidligere i rapporten er der redegjort for Vestas har tilpasset virksomhedens organisation, så den store 

overkapacitet i 2011 og 2012 er blevet løst. Ydermere har virksomheden gjort sig mindre sårbare overfor 

leverandører og samarbejdspartnere ved at flytte dele af produktionen over til dem. I rentabilitetsanalysen 

i bilag 12 aflæses at OG fra perioden 2006 til 2010 er positiv fra 3,03 procent til 9,27 procent. De to seneste 

regnskabsår har OG været negativ. Ud fra den strategiske analyse er denne udfordring delvist løst ved at 

afskedige medarbejdere og der estimeres derfor stadig med en negativ OG i 2013 og derefter vil den være 

svagt stigende i budgetperioden. I terminalperioden estimeres der med en OG på 3 procent. 

 

NOPAT 
Der ses en positiv udvikling i NOPAT fra 2013 til 2022, hvor den faser lidt ud i slutningen af perioden pga. en 

stabiliseret vækst frem mod terminalperioden. Årsagen til NOPAT udvikler sig positivt i årene og tidligere 

har været negativ i 2011 og 2012 skal findes i der er estimeret med en stigende vækst i omsætningen, 

samtidig med overskudsgraden er positiv på baggrund af udfordringen med særlige poster er løst.  

 

NFF og EK 
Der er estimeret med en nettofinansiel forpligtelse på 25 procent af IC gennem hele budget- og terminal 

perioden. Det virker realistisk ud fra den strategiske analyse, hvor renten var lav og det derfor er attraktivt 

for Vestas at låne kapital til driften, samt at verdensøkonomien stadig befinder sig i en økonomisk krise. I 

regnskabsanalysen varierer NFF meget, hvor den i 2010 var 23,54 procent, i 2011 var 23,42 procent og i 

2012 var på hele 59,94 procent af IC. For beregningen tages udgangspunkt i IC for 2012, som ses i bilag 18. 

NFF stiger i hele perioden med samme hastighed som omsætningen. 

 

Egenkapitalen er derfor budgetteret med 75 procent af IC gennem hele budget- og terminalperioden. 

Ligeledes ses i regnskabsanalysen, at EK har varieret meget, hvor den i 2010 var 76,46 procent, i 2011 var 

76,58 procent og i 2012 var på kun 40,06 procent. For beregningen tages udgangspunkt i IC for 2012, som 

ses i bilag 18. EK stiger i hele perioden med samme hastighed som omsætningen. 

 

AOH 
Der estimeres med en stabil og lidt faldende AOH i budget- og terminalperioden, som skyldes at IC 

budgetteres med samme stigning/fald som nettoomsætningen.  
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6.2 Opkøb fra industriel konkurrent 
Budgetteringen foretages ud fra en industriel konkurrent opkøber Vestas og her menes en anden stor 

vindmølleproducent. Tidligere i rapporten under afsnit 2.5 blev der konkluderet at konkurrenceformen var 

et differentieret oligopol og de primære 9 konkurrenter var således Sinovel, Goldwind, Gamesa, Enercoon, 

GE Wind, Suzlon Group, United Power, Simens og Mingyang. Vestas har tidligere selv fusioneret med NEG 

Micon A/S tilbage i 2004, som var en anden stor dansk konkurrent på markedet. Det er bestemt aktuelt 

med de stærke kinesiske vindmøllegiganter, hvor Gamesa kunne være interesseret, men også den mindre 

producent japanske Mitsubishi, som er store i bilindustrien kunne have interesse.111 Et opkøb vil give 

stordriftsfordele og en masse synergieffekt som der budgetteres med nedenfor.   

 

 Finansiel synergieffekt hvor det må antages, at der vil være mulighed for en billigere lånerente 

kontra den større forhandlingsstyrke qua virksomhedens størrelse. 

 Administrative fordele, da hovedkontor, ledelse m.m. stadig forbliver samme størrelse. 

 Produktion og service vil være nogenlunde tilsvarende større ved et opkøb og der er derfor ikke 

den store synergieffekt. Dog vil der enkelte steder være stordriftsfordele i forhold til 

produktionsomkostninger, forskning og udvikling og forhandling med leverandører. 

 Salgs- og distributionsomkostninger vil være tilsvarende større, men der kan enkelte steder være 

optimering på omkostningssiden. 

 

Nettoomsætning 
Der kalkuleres med en øget omsætningsvækst på 2 procent i alle årene frem til terminalperioden, i forhold 

til den tidligere budgettering ”stand alone”. I terminalperioden estimes med 0,5 procent mere 

omsætningsvækst end tidligere. Det skyldes synergieffekten ved de store fordele et opkøb vil give 

virksomheden.  

 
OG 
Frem til 2015 forventes en lavere overskudsgrad grundet de store omkostninger der vil være forbundet ved 

at fusionere to store vindmølleproducenter. Fra 2016 estimeres med at virksomhederne er fuldt integreret 

og med de stordriftsfordele der er forbundet hermed regnes med en bedre OG end før opkøbet, hvilket ses 

i bilag 19.  

 
 
 
 

                                                        
111 http://m.business.dk/?article=7991591-Opkoebsspekulationer-giver-Vestas-og-konkurrent-kursoptur 
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NOPAT 
I årene 2013 og 2014 er NOPAT dårligere end før opkøbet på baggrund af omkostningerne ved at fusionere 

to store virksomheder. Posten er til gengæld markant bedre fra 2015 end før opkøbet. Selvom OG først er 

mere positivt i 2016, så opvejer omsætningsvæksten dette.  

 

NFF og EK 
Der er budgetteret med samme vægte af fremmed- og egenkapital, som inden opkøbet. Denne 

kapitalstruktur vurderes optimal og realistisk for Vestas for hele budget- og terminalperioden.  

 
AOH 
Valuedriveren er nogenlunde stabil gennem perioden og værdien ligger fra 3,0573 i 2013 til 2,8362 i 2022, 

hvilket skyldes IC budgetteres med samme stigning/fald som nettoomsætningen.  

 

6.3 Servicedelen 
Budgetteringen foretages isoleret set ud værdiansættelse af servicedelen. For regnskabsåret 2011 og 2012 

vises hvor stor del af omsætningen der kommer fra servicedelen. I 2012 er det svarende til 12 procent af 

den samlet omsætning, hvilket også ses i bilag 21. Ud fra denne omsætning, så vil de andre poster NFF og 

EK, som indgår i IC vægtes tilsvarende.  

 
Nettoomsætning 
I den strategiske analyse redegøres der for at Vestas servicedel er stærkt voksende og i udgangen af 2012 

er Vestas service vokset med 25,67 procent. I 2013 kalkulerer virksomheden med en nettoomsætning på 

ca. 1 mia. EUR fra service, hvilket svarer til en vækst på 12,9 procent. Denne vækst vurderes realistisk frem 

til 2016, hvorefter den vil falde langsomt frem til 2021.  

 

OG 
Der estimeres med en høj overskudsgrad på servicedelen frem til 2016, da denne del af forretningen giver 

et rentabelt overskud. Årsagen er som tidligere nævnt i den strategiske analyse, at servicedelen er den 

mest profitable forretning i Vestas. Fra 2016 og frem til 2022 vil servicedelen falde og i terminalperioden 

være mindre en på hele virksomheden, hvilket ses i bilag 20. Dette skyldes konkurrenceintensiviteten på 

servicering af vindmøller i fremtiden vil være høj grundet de lavere adgangsbarrierer for nye indtrængere. 

Dette er på baggrund af lave opstartomkostninger og krav til kapital på servicedelen i modsætning til 

produktion af vindmøller.   
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NOPAT 
NOPAT er positivt i hele budget- og terminalperioden, hvor den er størst i perioden 2015 til 2019, hvor 

Vestas har en god indtjening på servicedelen. Det skyldes at der er en positiv stabil nettoomsætningsvækst, 

samtidig med OG er høj.  

 

NFF og EK 
På servicedelen kan der vurderes om det ikke kræver et lavere IC at opretholde, end for resten af 

virksomheden. Årsagen skal findes i at servicering ikke kræver anlæg og produktion i ligeså høj grad som 

resten af driften. Dog ses der bort fra denne betragtning i rapporten, da det stadig er tvivlsomt og der er 

derfor budgetteret med vægtene fra omsætningen af hele Vestas og estimeret med den samme 

nettofinansielle forpligtelse på 25 procent gennem hele budget- og terminalperioden. NFF er vægtet fra 

2012 med omsætningen fra servicedelen målt op mod den totale omsætning for Vestas og udregnet fra IC, 

som er steget i takt med omsætningsvæksten.   

 
Egenkapitalen er derfor beregnet til 75 procent af IC og der er taget et vægtet gennemsnit ud fra 

omsætningen fra servicedelen målt op mod den totale omsætning for Vestas. Ligeledes vokser EK udregnet 

ud fra IC, som stiger i takt med omsætningen.  

 

AOH 
Valuedriveren er stabil gennem perioden og værdien ligger fra 2,9502 i 2013 til 2,8295 i 2022, hvilket 

skyldes IC budgetteres med samme stigning/fald som nettoomsætningen.  

 

7. Værdiansættelse 
Efter at have foretaget en strategisk analyse og foretaget en reformulering af årsrapporterne fra 2006 til 

2012 og udarbejdet en rentabilitetsanalyse kan værdien af virksomheden beregnes ud fra foregående 

budgettering i afsnit 6. Værdiansættelsen kan enten foretages af direkte eller indirekte 

nutidsværdimodeller til beregning af egenkapitalen, hvor sidstnævnte vil blive brugt i denne rapport. De 

indirekte nutidsværdimodeller omfatter ”discounted cash flow” modellen (DCF) og 

residualindkomstmodellen (RIDO), hvor begge modeller vil komme frem til samme resultat. Derfor vil 

begge modeller blive anvendt for at kunne kontrollere resultatet.112 Der er foretaget 3 forskellige 

værdiansættelser ud fra problemformuleringens 3 scenarier. 

 

                                                        
112 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang s. 36 
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 Hvad er værdien ved opkøb fra en kapitalfond ”stand alone”? 

 Hvad er værdien ved opkøb fra en industriel konkurrent og hvilke mulige synergieffekter kan det 

medføre?  

 Hvad er værdien ved likvidation, hvor produktion af vindmøller sælges fra, men servicedelen 

beholdes?  

 

7.1 Stand alone 
Værdien er udregnet ud fra markedsværdien af egenkapitalen for Vestas. Det ses i bilag 18 at værdien er 

udregnet til 1.484 mio. EUR. Beregningen er foretaget ud fra ikke finansielle valuedrivere fra den 

strategiske analyse og finansielle valuedrivere fra regnskabsanalysen.  

 

 

Figur 7.1: Stand alone.  

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af budgetteringer. 

 

7.2 Opkøb fra industriel konkurrent 
Værdien er udregnet ud fra markedsværdien af egenkapitalen, hvor der i budgetteringen er en lidt højere 

vækstfaktor i nettoomsætning og overskudsgrad, til trods for den negative tendens i OG de første år efter 

opkøbet. Værdien ses i bilag 19 og er udregnet til 2.607 mio. EUR, hvilket er markant højere værdi end 

scenariet hvor f.eks. en kapitalfond opkøbte Vestas. Det betyder en merværdi på 1.123 mio. EUR på Vestas. 
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På den baggrund vil der ved et opkøb fra en industriel konkurrent være positive synergieffekter, som er 

omtalt tidligere i budgetteringen i afsnit 6.2.  

 

Figur 7.2: Opkøb fra industriel konkurrent.  

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af budgetteringer. 

 

7.3 Servicedelen 
Der er isoleret set vurderet værdien af servicedelen ud fra vægtene af hele virksomheden. Tidligere i den 

strategiske analyse tegnede der sig et billede af Vestas står på 2 ben, hvor det ene ben er servicedelen. Det 

er langt fra en ligeså stor forretning for Vestas, men i den kommende årrække vurderes der stor rentabel 

vækst på dette område. Værdien er udregnet til 547 mio. EUR, hvilket ses i bilag 20. Det er en væsentlig 

andel af værdien for hele Vestas og når servicedelen trækkes fra vil virksomheden i foregående 

værdiansættelse ”stand alone” nedjusteres til 937 mio. EUR. Værdien af service vægter 36,86 procent af 

den totale værdi af virksomheden.  
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Figur 7.3: Servicedelen.  

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af budgetteringer. 

 

7.4 Følsomhedsanalyse 
En følsomhedsanalyse foretages for at klarlægge, hvordan udfaldene vil se ud, såfremt udviklingen ikke går 

som forventet ved forskellige scenarier. Ved udarbejdelse af analysen er der mange faktorer, der kan 

justeres i opad- eller nedadgående retning. I denne rapport er valgt en fremgangsmetode, med en ensartet 

justering på få, men betydningsfulde faktorer. I bilag 22 er best case og i bilag 23 worst case scenariet 

udarbejdet, ud fra hhv. en stigning og et fald på 0,5 procent i nettoomsætningen, overskudsgraden (OG), og 

væksten i budget- og terminalperioden (g), i forhold til base case. Base case scenariet er udarbejdet på 

baggrund af den mest sandsynlige forventede udvikling, og danner grundlag for værdiansættelsen i denne 

rapport og er den værdiansættelse der tidligere er udarbejdet på scenariet ”stand alone” i bilag 18. 
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Figur 7.4: Best case og worst case.  

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af følsomhedsanalyse. 

 

Figur 7.5: Base case, best case og worst case i mio. EUR.  

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af følsomhedsanalyse. 

 

 

Best case scenariet 

Casen vurderes ud fra en stigende efterspørgsel efter vindenergi i fremtiden. Det sker på baggrund af øget 

fokus på grøn energi politisk og den demografiske udvikling med øget befolkningstilvækst. En anden årsag 
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er Vestas fortsatte fokus på vækst, sammenholdt med en forventning om, at den verdensomspændende 

finanskrise vil aftage de kommende år og blive aflyst af en mere normal konjunktur, hvor aktiviteten er 

større på verdensmarkedet. På baggrund af denne udvikling beregnes værdien af virksomhedens 

egenkapital til 2.978 mio. EUR, hvilket svarer til 1.494 mio. EUR mere end base case scenariet. I bilag 24 ses 

at en aktiekurs i givet fald vil beregnes til kurs 14,62 EUR. 

 

Worst case scenariet 

Casen vurderes ud fra forventningen til efterspørgsel på vindenergi i fremtiden vil falde på baggrund af en 

fortsat lavkonjunktur i verdensøkonomien. Det betyder bl.a. at politikkerne og befolkningen er interesseret 

i den billigste form for elektricitet og ikke er opmærksom på miljøet i en ligeså høj grad. Trenden med 

faldende CO2 kvotepriser vil fortsætte. På baggrund af denne udvikling beregnes værdien af virksomhedens 

egenkapital til 254 mio. EUR svarende til 1.230 mio. mindre end base case scenariet. I bilag 24 ses at en 

aktiekurs i givet fald vil beregnes til kurs 1,25 EUR. 

 

7.5 Aktieanalyse 
Aktieanalysen er foretaget ud fra værdiansættelsen af hele Vestas ”stand alone”. Beregningerne ses i bilag 

24, hvor der er 203.704.103 stk. aktier i omløb. På grafen ses kursudviklingen på Vestas aktien, 

sammenlignet med S&P 500 de seneste 5 år. Tendensen er meget tydelig og markedskursen på Vestas 

aktien har været stærkt faldende. S&P 500 har også været stærkt faldene i starten af finanskrisen, men har 

derefter fået en positiv udvikling og er nu oppe over niveau fra før finanskrisen. Værdien er tidligere 

beregnet til 1.484 mio. EUR. Det giver en teoretisk aktiekurs på 5,33 EUR pr. 1. maj 2013. Markedsværdien 

på aktien var pr. 1. maj 2013 7,28 EUR. Den udregnede kurs er derfor højere end markedskursen. 

 

8. Konklusion 
 

8.1 Resumé 
Problemstillingen samt underspørgsmålene rekapituleres til nedenstående sammenfattende 

konklusioner.113 

 

Markedsformen Vestas befinder sig på er et differentieret oligopol med 9 andre konkurrenter i samme 

størrelsesorden. Ud fra den strategiske analyse er der flere omverdensfaktorer, som er væsentlige at belyse 

                                                        
113 Grøftegravning i metodisk perspektiv s. 15 
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for værdiansættelsen. Den politiske dagsorden for vind vil ikke blive mindre i fremtiden, tværtimod tyder 

flere analyser på der vil komme større fokus. Vestas styrker og muligheder består i virksomheden globalt er 

repræsenteret på mange markeder og har den største markedsandel totalt. De har mere end 30 års 

erfaring indenfor vindmølleproduktion. Efter urolighederne de senere år i Mellemøsten og Nordafrika 

forventes det at flere lande ønsker at være selvforsynende med energi. I USA har kongressen vedtaget at 

købere af vindmølleprojekter skal have økonomisk tilskud i 2013 og i Tyskland er der taget en omfattende 

beslutning om at der skal ske lukning af landets 17 atomkraftværker inden år 2022. Der estimeres med en 

øget befolkningstilvækst og højere gennemsnitlig levealder på jorden, hvilket betyder en større 

efterspørgsel efter elektricitet i fremtiden. Stigende CO2 kvotepriser vil effektuere i vindenergi bliver mere 

attraktivt, selvom det ikke er tilfældet nu, hvor de i stedet er faldende pga. manglende aktivitet i Europa.  

 

På brancheniveau fokuserer Vestas på langt sigt med investering i ny viden og teknologi og forventer at 

være klar med den første prototype på V164-8.0 MW-møllen i 2014. Derigennem har virksomheden en 

effektiv produktudvikling med tilhørende knowhow og har store forsknings- og udviklingsomkostninger og 

budgetter. Internt har Vestas integreret Six Sigma og LEAN i organisationen.  Vestas har tæt samarbejde 

med virksomhedens leverandører, kunder og samarbejdspartnere. For nye indtrængere i branchen er 

adgangsbarriererne høje bl.a. pga. de store kapitalkrav og stordriftsfordelene. Renteniveauet er historisk 

lavt og Vestas har genforhandlet virksomhedens aftaler om finansiering. Bl.a. derigennem har 

virksomheden en god risikostyring, hvor alle fremtidige risici forsøges minimeret. Med mulighed for et 

større fokus på grøn vedvarende energi fra befolkning og politikere kan det resultere i nye store politiske 

aftaler. Fortsat mulighed for vækst ved indtrængen på nye og vokse på eksisterende markeder, samtidig 

med virksomhedens anden del af forretningen service oplever profitabel vækst.  

 

Vestas svage sider og trusler omhandler virksomhedens afhængighed af politiske aftaler og herigennem 

støtteordningen i USA, som kun er fornyet til og med 2013. Virksomheden er afhængig af leverandører og 

for at komme overkapaciteten til værks, så har Vestas forsøgt at outsource dele af produktionen. 

Virksomhedens overkapacitet har resultatmæssigt haft stor betydning for 2011 og 2012, da det har været 

forbundet med store omkostninger til løn og produktion med negativ indtjening. Vestas har en lav 

markedsandel i Kina, hvilket er det land i verden med flest MW installeret i markedsandele. Virksomheden 

har store tab i forhold til bogført værdi, i forbindelse med frasalg af fabrikker er nedskrevet i 2012, hvilket 

betød et negativt resultat på bundlinjen.  
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I branchen er konkurrenceintensiteten høj og på baggrund af begrænset vækst de senere år har 

konkurrenterne kæmpet om de eksisterende markedsandele. I fremtiden vil stigende priser på råvarer til 

produktion, stigende renteniveau eller faldende priser på traditionelle energikilder være en trussel. De 

nuværende faldende markedspriser på CO2 kvotepriser har en negativ påvirkning for efterspørgslen på 

vedvarende energi. Konsolideringer fra konkurrenter eller større forhandlingsstyrke hos kunderne vil 

ligeledes være negativt for Vestas. Opfindelsen af nye energikilder eller forbedringer af eksisterende som 

f.eks. solenergi kan resultere i en faldende efterspørgsel på vindenergi.  

 

Regnskabsanalysen og herunder rentabilitetsanalysen viser en tendens til en faldende OG, ROIC og ROE i 

årene 2006 til 2012, hvoraf de sidste 2 år var direkte negative. Vestas gearer virksomhedens IC og har 

måtte optage store lån fra 2010, hvilket medfører ROE bliver markant mindre end ROIC i 2010, 2011 og 

2012. I 2011 og 2012 får Vestas store underskud, hvilket skyldes overkapacitet, finanskrisen og store 

afskrivninger på frasalg af fabrikker. Vestas har en god omsætningsvækst i perioden, hvor det kun er i 2011 

den er negativ sammenlignet med de forudgående år. Særlige poster udgør store andele i 2010, 2011 og i 

særdeleshed i 2012, hvilket gør årets resultat negativt for de sidste 2 år. Posten vedrører store af- og 

nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver, personaleomkostninger, ophørte forpligtelser, 

konsulentarbejde og andet omstruktureringsarbejde.  

 

Vestas kapitalstruktur og kapitalomkostninger er foretaget ud fra offentlige tilgængelige regnskabsdata fra 

årsrapporterne og historiske data fra valide kilder. Der er vurderet en kapitalstruktur med 25 procent 

fremmedkapital og 75 procent egenkapital. Beta for Vestas er beregnet til 1,35 og vurderes derfor højere 

end markedsporteføljen. Ud fra bilag 24 vurderes det tilsvarende at aktien er mere volatil end det generelle 

marked. Ud fra historiske data de sidste 25 år på S&P 500 indekset er markedsrenten udregnet til 9,72 

procent. Den risikofrie rente er ligeledes udregnet ud fra historiske data fra de sidste 25 år på en 10-årig 

statsobligation (stående) og er 5,9030 procent. Det betyder at markedsrisikopræmien er 3,817 procent og 

der er et afkastkrav til egenkapitalen på 11,05595 procent. WACC som senere benyttes til 

værdiansættelsen er ud fra ovenstående beregnet til 9,02321 procent. 

 

Værdiansættelsen er foretaget ud fra budgetteringer med udgangspunkt i den strategiske analyse og 

regnskabsanalyse på de 3 forskellige undersøgelsesspørgsmål: 
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Stand alone 

Værdien er beregnet ud fra markedsværdien af egenkapitalen for Vestas og udgør 1.484 mio. EUR. 

Beregningen er foretaget ud fra ikke finansielle valuedrivere fra den strategiske analyse og finansielle 

valuedrivere fra regnskabsanalysen. Resultatet er en teoretisk aktiekurs på 7,28 EUR pr. 1. maj 2013. 

Markedsværdien på aktien var 6,6740 EUR.  pr. 1. maj 2013, hvilket ses i bilag 24. Den udregnede kurs er 

derfor højere end markedskursen. 

 

Der er udarbejdet en følsomhedsanalyse, hvor en best case og worst case scenarie er beregnet, hvor hhv. 

en stigning og et fald på 0,5 procent i nettoomsætningen, overskudsgraden (OG), og væksten i budget- og 

terminalperioden (g), i forhold til base case. I best case giver det en værdi på 2.978 mio. EUR svarende til en 

aktiekurs på 14,62 EUR og i worst case scenariet en værdi på 254 mio. EUR svarende til en aktiekurs på 1,25 

EUR. Det betyder der ikke skal justeres meget på Vestas aktien før den falder eller stiger markant. Vestas 

aktien er meget volatil ved små ændringer i ovenstående faktorer, hvilket også vises tydeligt på grafen i 

bilag 24.  

 

Opkøb fra industriel konkurrent 

Værdien er beregnet ud fra markedsværdien af egenkapitalen for Vestas og udgør 2.607 mio. EUR. I 

budgetteringen er der en lidt højere vækstfaktor i nettoomsætning og overskudsgrad på baggrund af 

synergieffekten.  OG er i de første år efter opkøbet mindre på baggrund af omkostningerne ved en 

overtagelse. Der er udregnet en teoretisk aktiekurs på 12,80 EUR pr. 1. maj 2013, hvilket er signifikant over 

markedskursen.  

 

Servicedelen 

Værdien er beregnet ud fra markedsværdien af egenkapitalen for Vestas på servicedelen, og der er 

budgetteret med vægtene af omsætningen på servicedelen i forhold til omsætningen totalt. 

Markedsværdien af egenkapitalen på service udgør 547 mio. EUR, hvilket betyder at hvis Vestas sælger 

resten af virksomheden fra ved likvidation, så vil servicedelen have en teoretisk aktiekurs på 2,69 EUR pr. 1. 

maj 2013.  

 

8.2 Vurdering 
Rapporten danner som helhed et troværdigt billede af en værdiansættelse af Vestas Wind Systems A/S, ud 

fra offentlige tilgængelige oplysninger og effekterne fra den økonomiske krise, samt den stigende 

konkurrenceintensivitet for hvorvidt en investering i dette selskab er attraktiv. Værdiansættelsen er 
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segmenteret i 3 forskellige scenarier, hvilket er ”stand alone”, opkøb fra en industriel konkurrent og af 

servicedelen. Dataoparbejdelsesprocessen og kombinationen af de anvendte teorier, metoder og 

datakilder skaber et bredt fundament af relevante vidensområder, der lever op til de positivistiske og 

konstruktivistiske videnskabsteoretiske krav.  

 

Rapportens grundlag baseres i høj grad på teori, artikler og data indhentet fra sekundære og officielle 

kilder, der forbindes med høj credibilitet, dependabilitet og intern validitet. Artiklerne er kritisk udvalgt 

med henblik på ikke at være for farvede, men i så høj grad objektive som muligt. Hertil tilføjes viden til den 

strategiske analyse og regnskabsanalyse fra Vestas egne årsrapporter og hjemmeside som bliver betragtet 

som subjektive, dog med undtagelse af regnskabstallene. Det skal tolkes ud fra Vestas har en egeninteresse 

i at skabe et positivt billede af virksomheden i forhold til investorer, kunder, leverandører, 

samarbejdspartnere og andre interessenter. Der er til regnskabsanalysen udelukkende anvendt data fra 

Vestas egne årsrapporter på koncernniveau.114 

 

8.3 Perspektivering 
Der er flere væsentlige faktorer der influerer værdiansættelsen af Vestas, hvor der er foretaget forskellige 

budgetteringer i forhold til de forskellige scenarier under problemformuleringen. I forlængelse heraf er der 

anvendt data på baggrund af artikler og årsrapporter. Det havde ydermere været interessant at belyse 

synergieffekten fra opkøb fra en industriel konkurrent ved at udarbejde en strategisk analyse og 

regnskabsanalyse fra denne konkurrent, men har ikke været muligt pga. rapportens maksimale omfang. Et 

andet interessant element ville have været at få flere data fra servicedelen, så der ikke blot er budgetteret 

med vægtene fra omsætningen. Anvendelsesperspektiverende vil rapporten kunne anvendes for 

interesserede investorer i Vestas og de kan qua rapporten kvantificere fremtidige problemstillinger og 

muligheder i en investering i virksomheden.115  
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Bilag 1: Produkter 

 
Kilde: http://www.vestas.com/en/wind-power-plants/procurement/turbine-overview.aspx#/vestas-
univers 
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Bilag 2: Stålpriser 
 

 
Kilde: http://www.lme.com/metals/steel-billet/#tab2 
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Bilag 3: Vindkraftens bidrag til elproduktion i verden 

 
Kilde: BTM Consult 
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Bilag 4: Markedsandel i Kina 

 
Kilde: BTM Consult 
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Bilag 5: Markedsandel i USA  

 
Kilde: BTM Consult 
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Bilag 6: Markedsandele i 2009, 2010 og 2011 

 
Kilde: BTM Consult 
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Bilag 7: Topti fabrikanters markedsstyrke og position 

 
 
Kilde: BTM Consult 
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Bilag 8: Global omsætning i mia. kr. fra 2005 - 2011 
 
 
 
 

 
Kilde: http://ipaper.ipapercms.dk/Windpower/Branchestatistik/Branchestatistik2012/ 
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Bilag 9: Reformulering af egenkapitalen 
 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Vestas årsrapporter 2006 - 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Egenkapitalopgørelse reformuleret

Mio. EUR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Egenkapital primo 962 1.262 1.516 1.955 2.542 2.754 2.576

Kapitalforhøjelse 192 0 0 802 0 0 0

Omkostninger ved kapitalforhøjelse -6 0 0 -10 0 0 0

Køb af egne aktier -3 -30 0 -1 0 -17 0

Aktiebaseret vederlæg 0 3 3 2 6 7 11

Nettodividende 183 -27 3 793 6 -10 11

Totalindkomst 117 281 436 616 206 -168 -965

Egenkapital ultimo 1.262 1.516 1.955 3.364 2.754 2.576 1.622

Årets nettooverskud 111 291 511 579 156 -166 -963

Valutakursregulering vedrørende omregning til EUR 1 0 0 2 -4 6 -9

Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder -3 -10 -43 13 42 18 -11

Periodens dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter 3 4 -38 -8 10 -24 0

Værdireguleringer af afdækningsinstrumenter overført til resultatopgørelsen (produktionsomkostninger) 8 -3 -4 38 8 -10 24

Skat af pengestrømsafdækning -3 -1 10 -8 -6 8 -6

Totalindkomst 117 281 436 616 206 -168 -965

Egenkapital ultimo 1.262 1.516 1.955 3.364 2.754 2.576 1.622
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Bilag 10: Reformulering af balancen 

 
 

Balance reformuleret

Mio. EUR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Driftsaktiver

Goodwill 320 320 320 320 320 320 216

Færdiggjorte udviklingsplaner 69 48 60 99 169 577 485

Software 8 34 62 73 88 90 64

Udviklingsprojekter under opførelse 81 105 202 320 457 256 251

Immaterielle aktiver i alt 478 507 644 812 1.034 1.243 1.016

Grunde og bygninger 230 261 433 661 867 1.020 785

Produktionsanlæg og maskiner 128 143 159 230 304 387 220

Andre anlæg, driftmateriel og inventar 99 116 167 216 248 326 218

Materielle aktiver under udførelse 33 118 271 354 285 165 63

Materielle aktiver i alt 490 638 1.030 1.461 1.704 1.898 1.286

Kapitalandele i associerede virksomheder 0 1 1 1 4 4 1

Udskudt skat 162 154 63 110 224 333 146

Anlægsaktiver i alt 1.130 1.300 1.738 2.384 2.966 3.478 2.449

Varebeholdninger 880 1.107 1.612 1.663 2.735 2.546 2.244

Tilgodehavender fra salg 711 660 938 525 624 663 792

Entreprisekontrakter 329 260 482 1.032 40 147 21

Andre tilgodehavender, kortsigtet 123 157 181 234 277 395 389

Andre tilgodehavender, langsigtet 22 13 25 16 25 44 32

Selskabsskat, aktiver 14 35 49 93 64 41 63

Langfristede aktiver bestemt for salg 0 0 0 0 0 0 131

Driftslikviditet (1 procent af omsætning) 39 49 60 66 69 58 72

Andre driftsaktiver i alt 2.118 2.281 3.347 3.629 3.834 3.894 3.744

Driftsaktiver i alt (DA) 3.248 3.581 5.085 6.013 6.800 7.372 6.193

Driftforpligtelser 

Udskudt skat 3 3 9 121 6 12 17

Hensatte forpligtelser, langfristet 99 107 85 82 139 145 175

Pensionsforpligtelser 3 2 2 2 2 2 2

Forudbetalinger fra kunder 79 82 106 123 1.546 1.865 1.716

Entreprisekontrakter 847 1.010 1.383 598 15 38 77

Leverandørgæld 807 889 1.030 1.062 1.120 1.563 1.008

Hensatte forpligtelser, kortfristet 160 193 178 151 223 170 159

Andre gældsforpligtelser 188 271 395 436 323 356 412

Selskabsskat, passiver 32 73 42 145 24 42 33

Driftforpligtelser i alt (DF) 2.218 2.630 3.230 2.720 3.398 4.193 3.599

Nettodriftsaktiver (NDA = DA - DF) 1.030 951 1.855 3.293 3.402 3.179 2.594
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Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Vestas årsrapporter 2006 - 2012. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finansielle aktiver

Likvide beholdninger 406 715 102 422 266 317 779

Værdipapirer 0 0 121 0 0 0 0

Finansielle aktiver i alt (FA) 406 715 223 422 266 317 779

Finansielle forpligtelser

Finansielle forpligtelser, kortsigtet 163 125 109 12 4 6 293

Finansielle forpligtelser, langsigtet 11 25 14 339 910 914 1.458

Finansielle forpligtelser i alt (FF) 174 150 123 351 914 920 1.751

Netto finansielle forpligtelser (NFF = FF - FA) -232 -565 -100 -71 648 603 972

Egenkapital 1.262 1.516 1.955 3.364 2.754 2.576 1.622

Invested capital (IC) = NFF + EK 1.030 951 1.855 3.293 3.402 3.179 2.594

Afstemning: NFF + EK - NDA = 0 0 0 0 0 0 0 0
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Bilag 11: Reformulering af resultatopgørelsen 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Vestas årsrapporter 2006 - 2012. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultatopgørelse reformuleret

Mio. EUR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Omsætning 3.854 4.861 6.035 6.636 6.920 5.836 7.216

Produktionsomkostninger -3.393 -4.036 -4.856 -5.195 -5.745 -5.111 -6.420

Bruttoresultat 461 825 1.179 1.441 1.175 725 796

Forsknings- og udviklingsomkostninger -93 -124 -119 -92 -150 -203 -255

Salgs- og distributionsomkostninger -70 -99 -181 -232 -206 -208 -204

Administrationsomkostninger -113 -159 -211 -261 -351 -352 -333

Andre driftsindtægter 16 0 0 0 0 0 0

Resultat af primær drift før skat (EBIT) 201 443 668 856 468 -38 4

Særlige poster 16 0 0 0 -158 -22 -701

Resultat af primær drift før skat efter særlige poster (EBIT) 217 443 668 856 310 -60 -697

Skat -277 -595 -860 -1097 -568 3 -260

Skat af primær drift med skatteskjold inkluderet -60 -152 -192 -241 -258 -58 -957

Resultat af primær drift efter skat (NOPAT) 141 291 477 615 210 -96 -953

Finansielle indtægter 10 19 66 14 22 26 78

Finansielle omkostninger -50 -19 -20 -62 -94 -120 -92

Netto finansielle udgifter i alt -40 0 46 -48 -72 -94 -14

Resultat efter finansielle udgifter før skat 101 291 523 567 138 -190 -967

Skattefordel -10 0 12 -12 -18 -24 -4

Resultat efter finansielle udgifter efter skat (NFO) 111 291 511 579 156 -166 -963

Anden totalindkomst (dirty surplus) 6 -10 -75 37 50 -2 -2

Totalindkomst 117 281 436 616 206 -168 -965
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Bilag 12: Rentabilitetsanalyse 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Vestas årsrapporter 2006 - 2012. 

Rentabilitetsanalyse

Mio. EUR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

NFF -232 -565 -100 -71 648 603 972

EK 1.262 1.516 1.955 3.364 2.754 2.576 1.622

IC = NFF + EK 1.030 951 1.855 3.293 3.402 3.179 2.594

Gns. IC 990 1.403 2.574 3.348 3.291 2.887

NOPAT 141 291 477 615 210 -96 -953

ROIC 0,2939 0,3396 0,2389 0,0627 -0,0290 -0,3300

Omsætning 3.854 4.861 6.035 6.636 6.920 5.836 7.216

OG 0,0366 0,0599 0,0790 0,0927 0,0303 -0,0164 -0,1320

AOH 4,9097 4,3016 2,5777 2,0670 1,7734 2,4997

ROIC 0,2939 0,3396 0,2389 0,0627 -0,0290 -0,3300

NDA 1.030 951 1.855 3.293 3.402 3.179 2.594

Gns. NDA 990 1.403 2.574 3.348 3.291 2.887

NOPAT 141 291 477 615 210 -96 -953

ROIC 0,2939 0,3396 0,2389 0,0627 -0,0290 -0,3300

NFF -232 -565 -100 -71 648 603 972

EK 1.262 1.516 1.955 3.364 2.754 2.576 1.622

FGEAR -0,1842 -0,3729 -0,0510 -0,0210 0,2354 0,2342 0,5994

ROE 0,1843 0,3294 0,2220 0,0188 -0,0710 -0,5384

NFO -40 0 46 -48 -72 -94 -14

Gns. NFF -399 -333 -85 289 626 788

r 0,0000 -0,1383 0,5637 -0,2493 -0,1502 -0,0178

SPREAD 0,2939 0,2013 0,8026 -0,1866 -0,1792 -0,3477
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Bilag 13: Common-size analyse 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Vestas årsrapporter 2006 - 2012. 

Common-size analyse

Balance

Andel i procent

Mio. EUR Andel Mio. EUR Andel Mio. EUR Andel Mio. EUR Andel Mio. EUR Andel Mio. EUR Andel Mio. EUR Andel 

Driftsaktiver

Goodwill 320 0,10 320 0,09 320 0,06 320 0,05 320 0,05 320 0,04 216 0,03

Færdiggjorte udviklingsplaner 69 0,02 48 0,01 60 0,01 99 0,02 169 0,02 577 0,08 485 0,08

Software 8 0,00 34 0,01 62 0,01 73 0,01 88 0,01 90 0,01 64 0,01

Udviklingsprojekter under opførelse 81 0,02 105 0,03 202 0,04 320 0,05 457 0,07 256 0,03 251 0,04

Immaterielle aktiver i alt 478 0,15 507 0,14 644 0,13 812 0,14 1.034 0,15 1.243 0,17 1.016 0,16

Grunde og bygninger 230 0,07 261 0,07 433 0,09 661 0,11 867 0,13 1.020 0,14 785 0,13

Produktionsanlæg og maskiner 128 0,04 143 0,04 159 0,03 230 0,04 304 0,04 387 0,05 220 0,04

Andre anlæg, driftmateriel og inventar 99 0,03 116 0,03 167 0,03 216 0,04 248 0,04 326 0,04 218 0,04

Materielle aktiver under udførelse 33 0,01 118 0,03 271 0,05 354 0,06 285 0,04 165 0,02 63 0,01

Materielle aktiver i alt 490 0,15 638 0,18 1.030 0,20 1.461 0,24 1.704 0,25 1.898 0,26 1.286 0,21

Kapitalandele i associerede virksomheder 0 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 4 0,00 4 0,00 1 0,00

Udskudt skat 162 0,05 154 0,04 63 0,01 110 0,02 224 0,03 333 0,05 146 0,02

Anlægsaktiver i alt 1.130 0,35 1.300 0,36 1.738 0,34 2.384 0,40 2.966 0,44 3.478 0,47 2.449 0,40

Varebeholdninger 880 0,27 1.107 0,31 1.612 0,32 1.663 0,28 2.735 0,40 2.546 0,35 2.244 0,36

Tilgodehavender fra salg 711 0,22 660 0,18 938 0,18 525 0,09 624 0,09 663 0,09 792 0,13

Entreprisekontrakter 329 0,10 260 0,07 482 0,09 1.032 0,17 40 0,01 147 0,02 21 0,00

Andre tilgodehavender, kortsigtet 123 0,04 157 0,04 181 0,04 234 0,04 277 0,04 395 0,05 389 0,06

Andre tilgodehavender, langsigtet 22 0,01 13 0,00 25 0,00 16 0,00 25 0,00 44 0,01 32 0,01

Selskabsskat, aktiver 14 0,00 35 0,01 49 0,01 93 0,02 64 0,01 41 0,01 63 0,01

Langfristede aktiver bestemt for salg 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 131 0,02

Driftslikviditet (1 procent af omsætning) 39 0,01 49 0,01 60 0,01 66 0,01 69 0,01 58 0,01 72 0,01

Andre driftsaktiver i alt 2.118 0,65 2.281 0,64 3.347 0,66 3.629 0,60 3.834 0,56 3.894 0,53 3.744 0,60

Driftsaktiver i alt (DA) 3.248 1,00 3.581 1,00 5.085 1,00 6.013 1,00 6.800 1,00 7.372 1,00 6.193 1,00

Driftforpligtelser 

Udskudt skat 3 0,00 3 0,00 9 0,00 121 0,04 6 0,00 12 0,00 17 0,00

Hensatte forpligtelser, langfristet 99 0,04 107 0,04 85 0,03 82 0,03 139 0,04 145 0,03 175 0,05

Pensionsforpligtelser 3 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00

Forudbetalinger fra kunder 79 0,04 82 0,03 106 0,03 123 0,05 1.546 0,45 1.865 0,44 1.716 0,48

Entreprisekontrakter 847 0,38 1.010 0,38 1.383 0,43 598 0,22 15 0,00 38 0,01 77 0,02

Leverandørgæld 807 0,36 889 0,34 1.030 0,32 1.062 0,39 1.120 0,33 1.563 0,37 1.008 0,28

Hensatte forpligtelser, kortfristet 160 0,07 193 0,07 178 0,06 151 0,06 223 0,07 170 0,04 159 0,04

Andre gældsforpligtelser 188 0,08 271 0,10 395 0,12 436 0,16 323 0,10 356 0,08 412 0,11

Selskabsskat, passiver 32 0,01 73 0,03 42 0,01 145 0,05 24 0,01 42 0,01 33 0,01

Driftforpligtelser i alt (DF) 2.218 1,00 2.630 1,00 3.230 1,00 2.720 1,00 3.398 1,00 4.193 1,00 3.599 1,00

Resultatopgørelse

Omsætning 3.854 1 4.861 1,00 6.035 1,00 6.636 1,00 6.920 1,00 5.836 1,00 7.216 1,00

Produktionsomkostninger -3.393 -0,88 -4.036 -0,83 -4.856 -0,80 -5.195 -0,80 -5.745 -0,83 -5.111 -0,88 -6.420 -0,89

Bruttoresultat 461 0,12 825 0,17 1.179 0,20 1.441 0,20 1.175 0,17 725 0,12 796 0,11

Forsknings- og udviklingsomkostninger -93 -0,02 -124 -0,03 -119 -0,02 -92 -0,02 -150 -0,02 -203 -0,03 -255 -0,04

Salgs- og distributionsomkostninger -70 -0,02 -99 -0,02 -181 -0,03 -232 -0,03 -206 -0,03 -208 -0,04 -204 -0,03

Administrationsomkostninger -113 -0,03 -159 -0,03 -211 -0,03 -261 -0,03 -351 -0,05 -352 -0,06 -333 -0,05

Andre driftsindtægter 16 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Resultat af primær drift før skat (EBIT) 201 0,05 443 0,09 668 0,11 856 0,11 468 0,07 -38 -0,01 4 0,00

Særlige poster 16 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -158 -0,02 -22 0,00 -701 -0,10

Resultat af primær drift før skat efter særlige poster (EBIT) 217 -0,06 443 -0,11 668 -804,55 856 -0,16 310 -0,05 -60 0,01 -697 0,11

Skat -277 -0,60 -595 -0,72 -860 ####### -1.097 -0,76 -568 -0,48 3 0,00 -260 -0,33

Skat af primær drift med skatteskjold inkluderet -60 -0,02 -152 -0,03 -192 -0,03 -241 -0,03 -258 -0,04 -58 -0,01 -957 -0,13

Resultat af primær drift efter skat NOPAT 141 0,04 291 0,06 477 0,08 615 0,08 210 0,03 -96 -0,02 -953 -0,13

Finansielle indtægter 10 0,00 19 0,00 66 0,01 14 0,01 22 0,00 26 0,00 78 0,01

Finansielle omkostninger -50 -0,01 -19 0,00 -20 0,00 -62 0,00 -94 -0,01 -120 -0,02 -92 -0,01

Netto finansielle udgifter i alt -40 -0,01 0 0,00 46 0,01 -48 0,01 -72 -0,01 -94 -0,02 -14 0,00

Netto finansielle udgifter før skat 101 0,03 291 0,06 523 0,09 567 0,09 138 0,02 -190 -0,03 -967 -0,13

Skattefordel -10 0,00 0 0,00 12 0,00 -12 0,00 -18 0,00 -24 0,00 -4 0,00

Netto finansielle udgifter efter skat (NFO) 111 0,03 291 0,06 511 0,08 579 0,08 156 0,02 -166 -0,03 -963 -0,13

Anden totalindkomst 6 0,00 -10 0,00 -75 -0,01 37 -0,01 50 0,01 -2 0,00 -2 0,00

Totalindkomst 117 0,03 281 0,06 436 0,07 616 0,07 206 0,03 -168 -0,03 -965 -0,13

20122006 2007 2008 2009 2010 2011
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Bilag 14: Trendanalyse 

 

Trendanalyse

Balance

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Driftsaktiver

Goodwill 100 100 100 100 100 100 68

Færdiggjorte udviklingsplaner 100 70 87 143 245 836 703

Software 100 425 775 913 1100 1125 800

Udviklingsprojekter under opførelse 100 130 249 395 564 316 310

Immaterielle aktiver i alt 100 106 135 170 216 260 213

Grunde og bygninger 100 113 188 287 377 443 341

Produktionsanlæg og maskiner 100 112 124 180 238 302 172

Andre anlæg, driftmateriel og inventar 100 117 169 218 251 329 220

Materielle aktiver under udførelse 100 358 821 1073 864 500 191

Materielle aktiver i alt 100 130 210 298 348 387 262

Kapitalandele i associerede virksomheder 100

Udskudt skat 100 95 39 68 138 206 90

Anlægsaktiver i alt 100 115 154 211 262 308 217

Varebeholdninger 100 126 183 189 311 289 255

Tilgodehavender fra salg 100 93 132 74 88 93 111

Entreprisekontrakter 100 79 147 314 12 45 6

Andre tilgodehavender, kortsigtet 100 128 147 190 225 321 316

Andre tilgodehavender, langsigtet 100 59 114 73 114 200 145

Selskabsskat, aktiver 100 250 350 664 457 293 450

Langfristede aktiver bestemt for salg 100

Driftslikviditet (1 procent af omsætning) 100 126 157 172 180 151 187

Andre driftsaktiver i alt 100 108 158 171 181 184 177

Driftsaktiver i alt (DA) 100 110 157 185 209 227 191

Driftforpligtelser 

Udskudt skat 100 100 300 4033 200 400 567

Hensatte forpligtelser, langfristet 100 108 86 83 140 146 177

Pensionsforpligtelser 100 67 67 67 67 67 67

Forudbetalinger fra kunder 100 104 134 156 1957 2361 2172

Entreprisekontrakter 100 119 163 71 2 4 9

Leverandørgæld 100 110 128 132 139 194 125

Hensatte forpligtelser, kortfristet 100 121 111 94 139 106 99

Andre gældsforpligtelser 100 144 210 232 172 189 219

Selskabsskat, passiver 100 228 131 453 75 131 103

Driftforpligtelser i alt (DF) 100 119 146 123 153 189 162

Basisår 2006 = indeks 100
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Driftforpligtelser 

Udskudt skat 100 100 300 4033 200 400 567

Hensatte forpligtelser, langfristet 100 108 86 83 140 146 177

Pensionsforpligtelser 100 67 67 67 67 67 67

Forudbetalinger fra kunder 100 104 134 156 1957 2361 2172

Entreprisekontrakter 100 119 163 71 2 4 9

Leverandørgæld 100 110 128 132 139 194 125

Hensatte forpligtelser, kortfristet 100 121 111 94 139 106 99

Andre gældsforpligtelser 100 144 210 232 172 189 219

Selskabsskat, passiver 100 228 131 453 75 131 103

Driftforpligtelser i alt (DF) 100 119 146 123 153 189 162

Nettodriftsaktiver (NDA = DA - DF) 100 92 180 320 330 309 252

Finansielle aktiver

Likvide beholdninger 100 176 25 104 65 78 192

Værdipapirer 100 0 0 0 0 0 0

Finansielle aktiver i alt (FA) 100 176 55 104 65 78 192

Finansielle forpligtelser

Finansielle forpligtelser, kortsigtet 100 77 67 7 2 4 180

Finansielle forpligtelser, langsigtet 100 227 127 3.082 8.273 8.309 13.255

Finansielle forpligtelser i alt (FF) 100 86 71 202 525 529 1.006

Nettofinansielleforpligtelser (NFF = FF-FA) 100 243 43 30 -279 -260 -418

Egenkapital 100 120 155 267 218 204 129

Invested capital (IC) = NFF + EK 100 92 180 320 330 309 252

Resultatopgørelse

Omsætning 100 126 157 172 180 151 187

Produktionsomkostninger 100 119 143 153 169 151 189

Bruttoresultat 100 179 256 313 255 157 173

Forsknings- og udviklingsomkostninger 100 133 128 99 161 218 274

Salgs- og distributionsomkostninger 100 141 259 331 294 297 291

Administrationsomkostninger 100 141 187 231 311 312 295

Andre driftsindtægter 100 0 0 0 0 0 0

Resultat af primær drift før skat (EBIT) 100 220 332 426 233 -19 2

Særlige poster 100 0 0 0 -988 -138 -4381

Resultat af primær drift før skat efter særlige poster (EBIT)100 204 308 394 143 -28 -321

Skat 100 215 310 396 205 -1 94

Skat af primær drift med skatteskjold inkluderet 100 253 319 402 430 96 1594

Resultat af primær drift efter skat (NOPAT) 100 206 338 436 149 -68 -676

Finansielle indtægter 100 190 660 140 220 260 780

Finansielle omkostninger 100 38 40 124 188 240 184

Netto finansielle udgifter i alt 100 0 -115 120 180 235 35

Resultat efter finansielle udgifter før skat 100 288 517 561 137 -188 -957

Skattefordel 100 0 -115 120 180 235 35

Resultat efter finansielle udgifter efter skat (NFO) 100 262 460 522 141 -150 -868

Anden totalindkomst (dirty surplus) 100 -167 -1250 617 833 -33 -33

Totalindkomst 100 240 373 526 176 -144 -825
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Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Vestas årsrapporter 2006 - 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rentabilitetsanalyse

NFF 100 243 43 30 -279 -260 -418

EK 100 120 155 267 218 204 129

IC = NFF + EK 100 92 180 320 330 309 252

Gns. IC 100 142 260 338 332 292

NOPAT 100 206 338 436 149 -68 -676

ROIC 100 116 81 21 -10 -112

Omsætning 100 126 157 172 180 151 187

OG 100 164 216 253 83 -45 -361

AOH 100 88 53 42 36 51

ROIC 100 116 81 21 -10 -112

NFF 100 243 43 30 -279 -260 -418

EK 100 120 155 267 218 204 129

FGEAR 100 202 28 11 -128 -127 -325

ROE 100 179 120 10 -39 -292

NFO 100 0 -115 120 180 235 35

Gns. NFF 100 83 21 -72 -157 -197

r 100 -408 -44 60 12

SPREAD 100 68 273 -63 -61 -118
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Bilag 15: Kapitalstruktur og kapitalomkostninger på fremmedkapital 
Kapitalstruktur               

Mio. EUR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EK 1.262 1.516 1.955 3.364 2.754 2.576 1.622 

FK -232 -565 -100 -71 648 603 972 

IC 1.030 951 1.855 3.293 3.402 3.179 2.594 

Andel af EK 122,579 159,477 105,371 102,145 80,9476 81,0226 62,5251 

Andel af FK -22,579 -59,477 -5,371 -2,1449 19,0524 18,9774 37,4749 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Vestas årsrapporter 2006 - 2012. 

Fremmedkapital

Mio. EUR 2006 Eff. rente 2007 Eff. rente 2008 Eff.rente 2009 Eff. rente 2010 Eff. rente 2011 Eff. rente 2012 Eff. rente

Gæld til realkreditinstitutter 72 0,048 62 0,053 13 0,047 11 0,049 8 0,046 10 0,046 7 0,046

Kreditinstitutter og bankgæld 102 0,045 87 0,049 110 0,049 340 0,02 309 0,037 391 0,037 1321 0,028

Obligationer 0 0 0 0 0 0 0 0 597 0,048 691 0,048 661 0,048

I alt 174 0,046 149,000 0,051 123 0,049 351 0,021 914 0,044 1092 0,044 1989 0,035

Gæld summeret for alle årene 4.792

Eff. rente vægtet gns. fra 2006 - 2012 0,039
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Bilag 16: Beta 

 
 
Kilde: 
https://www.thomsonone.com/Workspace/Main.aspx?View=Action%3dOpen&BrandName=www.thom
sonone.com&IsSsoLogin=True 

 

https://www.thomsonone.com/Workspace/Main.aspx?View=Action%3dOpen&BrandName=www.thomsonone.com&IsSsoLogin=True
https://www.thomsonone.com/Workspace/Main.aspx?View=Action%3dOpen&BrandName=www.thomsonone.com&IsSsoLogin=True
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Bilag 17: Markedsrenten 

 
 
Kilde: http://www.moneychimp.com/features/market_cagr.htm 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.moneychimp.com/features/market_cagr.htm
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Bilag 18: Budgettering og værdiansættelse, ”stand alone” 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Vestas årsrapporter 2006 - 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budgettering "stand alone"

R = Regnskabsår

B = Budgetår

TP = Terminalværdi

Mio. EUR R2011 R2012 B2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022 TP

Nettoomsætningsvækst -0,1566 0,2365 0,2000 0,1704 0,1704 0,1400 0,1300 0,1100 0,0900 0,0700 0,0500 0,0300 0,0350

OG -0,0164 -0,1320 -0,06 0,005 0,015 0,03 0,04 0,05 0,05 0,055 0,05 0,045 0,03

Nettoomsætning  5.836 7.216 8.659 10.135 11.862 13.522 15.280 16.961 18.488 19.782 20.771 21.394 22.143

Netto driftsoverskud efter skat (NOPAT) -96 -953 -520 51 178 406 611 848 924 1.088 1.039 963 664

NFF 603 972 778 911 1.066 1.215 1.373 1.524 1.662 1.778 1.867 1.923 1.990

EK 2.576 1.622 2.335 2.733 3.198 3.646 4.120 4.573 4.985 5.334 5.600 5.768 5.970

IC (NDA) 3.179 2.594 3.113 3.643 4.264 4.861 5.493 6.098 6.646 7.112 7.467 7.691 7.960

Gns. IC 3.291 2.887 2.854 3.378 3.954 4.563 5.177 5.795 6.372 6.879 7.289 7.579 7.826

AOH 1,7734 2,4997 3,0345 3,0000 3,0000 2,9636 2,9514 2,9266 2,9014 2,8757 2,8495 2,8227 2,8295

ΔNDA -45 369 519 530 621 597 632 604 549 465 356 224 269
FCF (DO - ΔNDA) -51 -1.321 -1.038 -480 -443 -191 -21 244 376 623 683 739 395

ROIC (OG * AOH) -0,0290 -0,3300 -0,1821 0,0150 0,0450 0,0889 0,1181 0,1463 0,1451 0,1582 0,1425 0,1270 0,0849

RIDO -754 -230 -151 21 173 352 374 488 397 289 -30

WACC 0,0902321

Tilbagediskonteringsfaktor 1 0,91724 0,84132 0,77169 0,70782 0,64924 0,59551 0,54622 0,50101 0,45955 0,42151 0,42151

g (growth) 0,035

Egenkapitalsværdi DCF-model i mio. EUR 1.484

Egenkapitalsværdi RIDO-model i mio. EUR 1.484
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Bilag 19: Budgettering og værdiansættelse, opkøb fra industriel konkurrent 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Vestas årsrapporter 2006 - 2012. 

 

 
 
 

 
 

Budgettering opkøb fra industriel konkurrent

R = Regnskabsår

B = Budgetår

TP = Terminalværdi

Mio. EUR R2011 R2012 B2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022 TP

Nettoomsætningsvækst -0,1566 0,2365 0,2200 0,1904 0,1904 0,1600 0,1500 0,1300 0,1100 0,0900 0,0700 0,0400 0,0400

OG -0,0164 -0,1320 -0,15 -0,1 0,02 0,06 0,09 0,1 0,09 0,07 0,05 0,045 0,0325

Nettoomsætning  5.836 7.216 8.804 10.480 12.475 14.471 16.642 18.805 20.874 22.752 24.345 25.319 26.332

Netto driftsoverskud efter skat (NOPAT) -96 -953 -1321 -1048 250 868 1.498 1.881 1.879 1.593 1.217 1.139 856

NFF 603 972 791 942 1.121 1.301 1.496 1.690 1.876 2.045 2.188 2.276 2.367

EK 2.576 1.622 2.374 2.826 3.364 3.902 4.487 5.070 5.628 6.135 6.564 6.827 7.100

IC (NDA) 3.179 2.594 3.165 3.767 4.485 5.202 5.983 6.760 7.504 8.179 8.752 9.102 9.466

Gns. IC 3.291 2.887 2.880 3.466 4.126 4.844 5.593 6.372 7.132 7.842 8.466 8.927 9.284

AOH 1,7734 2,4997 3,0573 3,0234 3,0234 2,9877 2,9757 2,9514 2,9266 2,9014 2,8757 2,8362 2,8362

ΔNDA -45 369 571 603 717 718 780 778 744 675 573 350 364
FCF (DO - ΔNDA) -51 -1.321 -1.891 -1.651 -468 151 717 1.103 1.135 917 645 789 492

ROIC (OG * AOH) -0,0290 -0,3300 -0,4586 -0,3023 0,0605 0,1793 0,2678 0,2951 0,2634 0,2031 0,1438 0,1276 0,0922

RIDO -1555 -1334 -90 464 1028 1341 1269 916 479 350 34

WACC 0,0902321

Tilbagediskonteringsfaktor 1 0,91724 0,84132 0,77169 0,70782 0,64924 0,59551 0,54622 0,50101 0,45955 0,42151 0,42151

g (growth) 0,04

Egenkapitalsværdi DCF-model i mio. EUR 2.607

Egenkapitalsværdi DCF-model i mio. EUR 2.607
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Bilag 20: Budgettering og værdiansættelse af servicedelen 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Vestas årsrapporter 2006 - 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budgettering af servicedelen

R = Regnskabsår

B = Budgetår

TP = Terminalværdi

Mio. EUR R2011 R2012 B2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022 TP

Nettoomsætningsvækst -0,1566 0,2365 0,1290 0,1100 0,1100 0,1200 0,1050 0,0900 0,0700 0,0500 0,0400 0,0350 0,0350

OG 0,0900 0,1000 0,09 0,1 0,12 0,12 0,1 0,1 0,08 0,06 0,05 0,03 0,02

Nettoomsætning  705 886 1.000 1.110 1.232 1.380 1.525 1.663 1.779 1.868 1.943 2.011 2.081

Netto driftsoverskud efter skat (NOPAT) 63 89 90 111 148 166 153 166 142 112 97 60 42

NFF 73 119 85 95 105 117 131 143 155 164 171 178 184

EK 311 199 254 285 316 352 392 430 464 492 514 533 552

IC (NDA) 384 319 360 399 443 496 548 598 640 672 698 723 748

Gns. IC 351 339 379 421 470 522 573 619 656 685 711 735

AOH 2,5221 2,9502 2,9266 2,9266 2,9391 2,9204 2,9014 2,8757 2,8495 2,8362 2,8295 2,8295

ΔNDA -66 41 40 44 53 52 49 42 32 27 24 25
FCF (DO - ΔNDA) 63 154 49 71 104 112 100 117 100 80 70 36 16

ROIC (OG * AOH) 0,2522 0,2655 0,2927 0,3512 0,3527 0,2920 0,2901 0,2301 0,1710 0,1418 0,0849 0,0566

RIDO 61 79 112 126 108 117 88 54 37 -3 -24

WACC 0,0902321

Tilbagediskonteringsfaktor 1 0,91724 0,84132 0,77169 0,70782 0,64924 0,59551 0,54622 0,50101 0,45955 0,42151 0,42151

g (growth) 0,035

Egenkapitalsværdi DCF-model i mio. EUR 547

Egenkapitalsværdi RIDO-model i mio. EUR 547
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Bilag 21: Segmentopdeling for vindmøller og service 

 
 
Kilde: 
https://www.thomsonone.com/Workspace/Main.aspx?View=Action%3dOpen&BrandName=www.thom
sonone.com&IsSsoLogin=True 
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Bilag 22: Følsomhedsanalyse best case 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Vestas årsrapporter 2006 - 2012. 

 

 
 
 
 

Følsomhedsanalyse

Best case

Budgettering "stand alone"

R = Regnskabsår

B = Budgetår

TP = Terminalværdi

Mio. EUR R2011 R2012 B2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022 TP

Nettoomsætningsvækst -0,1566 0,2365 0,2050 0,1754 0,1754 0,1450 0,1350 0,1150 0,0950 0,0750 0,0550 0,0350 0,0400

OG -0,0164 -0,1320 -0,055 0,01 0,02 0,035 0,045 0,055 0,055 0,06 0,055 0,05 0,035

Nettoomsætning  5.836 7.216 8.695 10.220 12.013 13.755 15.612 17.407 19.061 20.491 21.618 22.374 23.269

Netto driftsoverskud efter skat (NOPAT) -96 -953 -478 102 240 481 703 957 1.048 1.229 1.189 1.119 814

NFF 603 972 781 919 1.080 1.236 1.403 1.564 1.713 1.842 1.943 2.011 2.091

EK 2.576 1.622 2.344 2.756 3.239 3.709 4.209 4.693 5.139 5.525 5.829 6.033 6.274

IC (NDA) 3.179 2.594 3.126 3.674 4.319 4.945 5.613 6.258 6.852 7.366 7.772 8.044 8.365

Gns. IC 3.291 2.887 2.860 3.400 3.996 4.632 5.279 5.935 6.555 7.109 7.569 7.908 8.204

AOH 1,7734 2,4997 3,0402 3,0059 3,0059 2,9697 2,9575 2,9329 2,9078 2,8822 2,8561 2,8295 2,8362

ΔNDA -45 369 532 548 644 626 668 645 595 514 405 272 322
FCF (DO - ΔNDA) -51 -1.321 -1.010 -446 -404 -145 35 312 454 716 784 847 493

ROIC -0,0290 -0,3300 -0,1672 0,0301 0,0601 0,1039 0,1331 0,1613 0,1599 0,1729 0,1571 0,1415 0,0993

RIDO -712 -180 -91 92 256 451 484 611 524 417 89

WACC 0,0902321

Tilbagediskonteringsfaktor 1 0,91724 0,84132 0,77169 0,70782 0,64924 0,59551 0,54622 0,50101 0,45955 0,42151 0,42151

g (growth) 0,04

Egenkapitalsværdi DCF-model i mio. EUR 2.978

Egenkapitalsværdi RIDO-model i mio. EUR 2.978
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Bilag 23: Følsomhedsanalyse worst case 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Vestas årsrapporter 2006 - 2012. 

 

 
 

Følsomhedsanalyse

Worst case

Budgettering "stand alone"t

R = Regnskabsår

B = Budgetår

TP = Terminalværdi

Mio. EUR R2011 R2012 B2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019 B2020 B2021 B2022 TP

Nettoomsætningsvækst -0,1566 0,2365 0,1950 0,1654 0,1654 0,1350 0,1250 0,1050 0,0850 0,0650 0,0450 0,0250 0,0300

OG -0,0164 -0,1320 -0,065 0 0,01 0,025 0,035 0,045 0,045 0,05 0,045 0,04 0,025

Nettoomsætning  5.836 7.216 8.623 10.049 11.712 13.293 14.954 16.524 17.929 19.094 19.954 20.452 21.066

Netto driftsoverskud efter skat (NOPAT) -96 -953 -561 0 117 332 523 744 807 955 898 818 527

NFF 603 972 775 903 1.053 1.195 1.344 1.485 1.611 1.716 1.793 1.838 1.893

EK 2.576 1.622 2.325 2.710 3.158 3.584 4.032 4.455 4.834 5.148 5.380 5.514 5.680

IC (NDA) 3.179 2.594 3.100 3.613 4.210 4.779 5.376 5.941 6.445 6.864 7.173 7.353 7.573

Gns. IC 3.291 2.887 2.847 3.356 3.912 4.495 5.077 5.658 6.193 6.655 7.019 7.263 7.463

AOH 1,7734 2,4997 3,0287 2,9941 2,9941 2,9575 2,9453 2,9204 2,8950 2,8692 2,8428 2,8160 2,8227

ΔNDA -45 369 506 513 598 568 597 564 505 419 309 179 221
FCF (DO - ΔNDA) -51 -1.321 -1.066 -513 -480 -236 -74 179 302 536 589 639 306

ROIC -0,0290 -0,3300 -0,1969 0,0000 0,0299 0,0739 0,1031 0,1314 0,1303 0,1435 0,1279 0,1126 0,0706

RIDO -795 -280 -209 -48 92 259 271 373 279 171 -137

WACC 0,0902321

Tilbagediskonteringsfaktor 1 0,91724 0,84132 0,77169 0,70782 0,64924 0,59551 0,54622 0,50101 0,45955 0,42151 0,42151

g (growth) 0,03

Egenkapitalsværdi DCF-model i mio. EUR 254

Egenkapitalsværdi DCF-model i mio. EUR 254
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Bilag 24: Aktieanalyse 

 

Aktieanalyse 2012

Antal aktier i alt 203.704.103

"Stand alone"

Markedskurs pr. 1. maj 2013 i EUR 6,6740

Markedsværdi af egenkapital i mio. EUR 1.360          

Teoretisk kurs pr. 1. maj 2013 i EUR 7,28

Teoretisk værdi af egenkapital i mio. EUR 1.484

Best case

Teoretisk værdi af egenkapital i mio. EUR 2.978

Teoretisk kurs pr. 1. maj 2013 i EUR 14,62

Worst case

Teoretisk værdi af egenkapital i mio. EUR 254

Teoretisk kurs pr. 1. maj 2013 i EUR 1,25

Opkøb fra industriel konkurrent

Teoretisk værdi af egenkapital i mio. EUR 2.607

Teoretisk kurs pr. 1. maj 2013 i EUR 12,80

Servicedelen

Teoretisk værdi af egenkapital i mio. EUR 547

Teoretisk kurs pr. 1. maj 2013 i EUR 2,69
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Kilde: http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq-omx-copenhagen/vestas-wind-systems/206326/graf 

 

 
Kilde: 
https://www.thomsonone.com/Workspace/Main.aspx?View=Action%3dOpen&BrandName=www.thom
sonone.com&IsSsoLogin=True 
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Bilag 25: Udvikling i CO2-spotpris 

 
Kilde: http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Indblik/Kvotepris.aspx 


