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English summary 

The purpose of this analysis is to value Vestas Wind Systems A/S in order to find out if the stock is 

priced correctly relative to the market price, and whether Vestas is an attractive investment. The 

valuation is based on a strategic analysis and a accounting analysis, and from these there is prepared 

a budget and estimated a cost of capital, which will be used in the accounting-based valuation 

models DCF and EVA. 

The strategic analysis shows that Vestas has a good foundation of strengths and few weaknesses. The 

main strengths include the following: a wide product portfolio, a strong global presence, an 

increased awareness of quality and large technological know-how. These strengths are be important 

competitive advantages in the global wind market, where the competition in recent years has 

become tougher and prices have started to fall due to Asian wind turbine manufacturers. 

Vestas was the largest wind turbine manufacturer in 2009, but their market share has declined since 

2004 and it will therefore become harder for Vestas in the future to keep a leading position in the 

market. The global market growth is strongly depending on policy initiatives which can stimulate the 

demand for renewable energy. The market growth is currently affected by the following facts: the 

economic crisis, the fact that there are no global climate agreement which can replace the Kyoto-

agreement and the low gas prices especially in the U.S. 

The accounting analysis shows that Vestas from 2005-2007 has had an increased profitability. From 

2007 until 2009, ROIC has experienced a sharp decline due to an inefficient use of the invested 

capital. In spite of this, Vestas had an increased operating margin in the past 5 years, due to 

increased profit margins. Vestas has throughout the period had a very low debt ratio, and a negative 

gearing effect has prevented ROE to rise above the level of ROIC. 

These fundamental factors have formed the basis for the budget in the valuation, and based on a 

calculated cost of capital at 10.29%, the fair value was estimated at 315 Dkr. from a base scenario 

point of view. The fair value drops to 202 Dkr. if the fair value was valued from a worst case scenario 

and increases to 537 Dkr. from a best case scenario. The valuation, based on the DCF and EVA model, 

clearly shows that the market price at 167 Dkr. underestimates the true value of Vestas. The same 

conclusion can be derived from a P/E analysis, which estimates the value at 310 Dkr. based on an 

average of the peer group. 
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1. Del: Problem og metode 

1.1 Indledning 
Vindmølleindustrien har siden dets helt store gennembrud i 90erne oplevet markante vækstrater 

pga. en øget fokus på grøn energi, specielt igennem de senere år. Flere lande har allerede sat deres 

egne målsætninger indenfor brugen af vedvarende energikilder, alt imens hele verden arbejder på at 

blive enige om en fælles aftale om at sænke Co2-udledningen på verdensplan. Den øgede vækst på 

vindmøllemarkedet har således også gjort det attraktivt for nye aktører at træde ind på markedet, 

hvilket har medført en øgede konkurrenceintensitet. Den økonomiske krise har dog sat en dæmper 

for efterspørgslen efter vindmøller i den senere tid. 

Vestas har igennem deres lange eksistens haft en turbulent udvikling både på godt og ondt, og nu er 

Vestas igen inde i en lidt svær periode. 2010 har været et svært år for vindmølleindustrien pga. et 

lavere aktivitetsniveau. 

Investorerne har været hårde ved Vestas i 2010, og kursen er faldet meget. Er dette en retfærdig 

behandling af Vestas, og har investorerne ret i deres bekymringer? Aktieanalytikerne har længe 

bevaret deres tro på Vestas’ fremtid, men de er nu også begyndte at nedsætte deres forventninger. 

Det er derfor interessant at undersøge om markedet undervurderer Vestas’ sande værdi. 

 

1.1.1 Læsevejledning 
Det tilhørende bilagshæfte til afhandlingen skal fungere som et sideløbende opslagshæfte igennem 

hele værdiansættelsen. Alle tabeller og grafer er lagt som bilag pga. pladsmangel, men der vil 

løbende være henvisninger til bilagene. 

Bilag 1 indeholder en liste over de største vindmølleproducenter i verden, samt hvilke lande de hver 

især kommer fra. Denne information er givet for at gøre det lettere for læseren at skabe et klarere 

billede af markedet.  
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1.2 Problemformulering 

Analysen er udarbejdet ud fra følgende problemformulering: 

 

Hvad er værdien af Vestas set i lyset af effekterne fra den økonomiske krise samt den stigende 

konkurrenceintensitet på markedet, og er Vestas en attraktiv investering på nuværende tidspunkt og 

på sigt? 

 

Til at besvare overstående hovedspørgsmål er der stillet følgende underspørgsmål i hver delanalyse. 

 

Den strategiske analyse: 

Hvordan ser fordelingen af Vestas’ interne styrker og svagheder ud? 

Hvordan fordeler Vestas’ eksterne muligheder og trusler sig i markedet? 

Hvordan er Vestas’ markedsposition? 

Hvordan ser konkurrencesituationen ud på vindmøllemarkedet? 

 

Regnskabsanalysen: 

Hvordan har Vestas’ historiske rentabilitet været? 

Hvordan er Vestas’ nuværende rentabilitet? 

 

Værdiansættelsen: 

Hvad vil være en passende kapitalomkostning for Vestas?  

Hvordan vil fremtidens udbygning af vindmøllekapacitet udvikle sig? 

Hvordan vil Vestas’ performance være i fremtiden? 

Hvordan vil markedets konkurrenceintensitet påvirke Vestas markedsandel? 

Hvordan ligger Vestas’ estimeret værdi ift. markedsværdien? 

Hvilken betydning vil best og worst case scenarie have for Vestas’ estimeret værdi? 

Hvad fortæller værdiansættelsen via multipler om Vestas nuværende markedskurs? 
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1.3 Afgrænsning 

− Dataindsamlingen begrænses til og med den 2.11.2010.  

 

− Omregning fra euro til danske kroner er foretaget i kurs 745 igennem hele analysen. 

 

− Analysen er baseret på offentlig tilgængelig information. 

 

− Analysen er foretaget på koncernniveau, dvs. der er anvendt regnskaber fra Vestas 

koncernen frem for Vestas Wind System A/S. 

 

− Der er anvendt informationer og data fra BTM Consult i udarbejdelsen af analysen. For at 

skabe bedre konsistent er der konsekvent ikke brugt data fra andre analyseinstitutter og 

organisationer, bort set fra når der er foretaget justeringer i den fremskrevne 

vækstprognose. 

 

− Der afgrænses fra at lave en sammenligning med konkurrenterne i regnskabsanalysen, da der 

ikke er foretaget reformuleringer af konkurrenternes regnskaber. En sammenligning ville 

derfor ikke være brugbar. 

 

− Den historiske regnskabsanalyse afgrænses til 5 år, pga. fusionen mellem Vestas og NEG 

Micon i 2004 gør regnskabsårene før 2005 usammenlignelige med de seneste 5 regnskabsår. 

 

− Der er ikke foretaget dybdegående beskrivelser af de anvendte modeller og den anvendte 

teori i analysen. 
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1.4 Empiri 
Analysen er udarbejdet på baggrund af sekundært data fra både interne og eksterne kilder. Dataet 

fra de interne kilder er Vestas årsrapporter, delrapporter, selskabsmeddelelser og empiri fra deres 

hjemmeside. Denne interne empiri er primært blevet anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af 

den interne analyse samt som data til regnskabsanalysen. Empirien fra de eksterne kilder er fra en 

lang række internetsider, nyhedsartikler, markedsrapporter og bøger. WACC’en er beregnet på 

baggrund af data fra kilder så som Danmarks Statistik, Nationalbanken og Nasdaq OMX. Andre 

hjemmesider fra bl.a. vindenergi organisationer samt rapporter fra konsulentfirmaet BTM er primært 

anvendt i forbindelse med den eksterne analyse, og nyhedsartiklerne er anvendt som supplerende 

empiri og for at holde analysen løbende opdateret. Derudover er bøger benyttet som teoretiske 

værktøjer igennem analysen. 

Der vil i den strategiske analyse primært blive anvendt både interne og eksterne kvalitative data, 

hvor i mod regnskabsanalysen vil være baseret på interne kvantitative data. 

Rapporter og selskabsmeddelelser fra Vestas kan mangle en vis objektiv synsvinkel. Negative ting kan 

være blevet nedprioriteret og i stedet været holdt et øget fokus på den positive information, som vil 

kunne påvirke markedskursen positivt. Alligevel vurderes dataet til at være pålidelig, da Vestas, som 

et børsnoteret selskab, har visse retningslinjer, som skal overholdes. Det kan dog forekomme, at 

negative faktorer ikke bliver offentliggjort, før det er højest nødvendigt. Analysen kan kun være 

bygget på al offentliggjort information, som man som ekstern analytiker har adgang til, og analysen 

vil derfor ikke være baseret på al information, hvor en højere grad af validitet kunne have været 

opnået. Den eksterne empiri som stammer fra nyhedsartikler og markedsrapporter er også 

subjektive kilder. Markedsdata vil være objektive, men vurderinger og fremtidsprognoser er baseret 

på subjektive forventninger.  

Reliabiliteten af det anvendte data er så høj, som det er muligt, hvilket gør analysen, ved besvarelse 

af problemformuleringen, så valid som muligt. Der findes ikke en endegyldig korrekt besvarelse af 

problemformuleringen, da en besvarelse som sagt er baseret på en subjektiv vurdering. 
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1.5 Analysestruktur 
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1.6 Teorivalg 
I den strategiske analyse er der foretaget en SWOT-analyse ud fra en intern analyse omkring Vestas 

og ekstern i form af en brancheanalyse og analyse af omverden. I den eksterne analyse er der i 

analysen af omverdenen anvendt PEST-modellen for at klarlægge alle de faktorer i omverden, som 

kan have enten en negativ eller positiv påvirkning for Vestas’ fremadrettet udvikling. Den eksterne 

analyse er ligeledes foretaget på brancheniveau, og dette er gjort ved Porters Five Forces, for at 

komme frem til Vestas’ sammenlagte markedspåvirkning. I den interne analyse er der foretaget en 

analyse af resourcebasen for dernæst at belyse Vestas’ kompetencer ud fra en værdikædeanalyse. 

Derudover benyttes modeller som produkt-livscyklus og Boston til at analysere Vestas’ produkter og 

deres position på markedet. Den interne analyse skal således belyse Vestas’ interne styrker og 

svagheder, og den eksterne analyse skal belyse de muligheder og trusler der eksisterer på markedet. 

Denne SWOT-analyse skal senere, sammen med en regnskabsanalyse, danne grundlag for budgettet 

og værdiansættelsen. 

Værdiansættelsen bliver foretaget ud fra kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller samt 

relative modeller i form af indtjeningsmultipler. Af de kapitalværdibaserede modeller er der valgt 

cash flow modellen FCFF, som tager udgangspunkt i cash flowet til både ejere og lånegivere, og EVA-

modellen som beregnes ud fra de økonomiske overskud. Til at supplere den kapitalværdibaseret 

værdiansættelse benyttes indtjeningsmultipler. Der er valgt 2 forskellige multipler i analysen, hvilke 

er P/E og P/S. Disse 2 multipler er valgt på baggrund af datatilgængelighed, da det ikke har været 

muligt via fjernadgang at have adgang til bedre databaser end Thomson Financial. Skulle der have 

været anvendt multipler beregnet ud fra EBIT og EBITDA, skulle de have været beregnet selv, men da 

der ikke er foretaget reformuleringer af konkurrenternes regnskaber, ville disse multipler derfor 

være misvisende og ikke sammenlignelige med Vestas. 

Teorierne vil blive yderligere beskrevet før de anvendes i analysen. 
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2. Del: Præsentation af Vestas 

2.1 Historien 
Det begyndte helt tilbage i 1898, hvor iværksætteren Hans Søren Hansen købte en smedevirksomhed 

i Lem, han blev hurtigt kendt som en troværdig og alsidig smed. I 1928 gik H.S. Hansen i gang med at 

producere stålvinduer og dannede samtidig et aktieselskab ved navn Dansk Stålindustri, hvor hans 

søn Peder Hansen blev driftsleder. Det gik godt for det nye selskab, men anden verdenskrig voldte 

problemer pga. knaphed på ressourcer. Efter krigens afslutning dannede sønnen Peder Hansen 

sammen med sin far og andre tidligere arbejdskollegaer et nyt selskab ved navn VEstjysk STålteknik 

A/S, som blev starten på Vestas. Vestas havde en alsidig produktion af stålprodukter, de var i starten 

kendt for at lave husholdningsmaskiner og senere mælkekølere, landbrugsvogne og kølere til 

turboladere på skibsmotorer. I 1959 købte sønnen Peder Hansen alle aktionærerne ud af selskabet, 

for at sikre den fremtidige vækst for Vestas. I 1960erne startede Vestas’ første succes med 

produktion af hydraulik kraner til lastvogne, og der kom derefter gang i eksporten. I starten af 

1970erne indtrådte barnebarnet Finn Hansen i Vestas, og Vestas blev en international virksomhed 

med 100 ansatte. 

Det var i 70erne med tidens oliekriser, at man begyndte at få øjnene op for vedvarende energi. Den 

første vindmølle, som Vestas kastede sig ud i at producere, var det såkaldte piskeris i 1978, indtil to 

unge smede kom til Vestas med en ide om et design af en vindmølle nemlig den trevinget vindmølle. 

Udvikling og produktion af denne vindmølle foregik dog i det skjulte, bag et forhæng i kranfabrikken, 

for at Vestas’ kunder og leverandører ikke skulle grine af dem og tage Vestas useriøst. Vindmøller var 

endnu ikke blevet så anerkendt og kunne nemt blive forbundet med hippiebevægelsen. I 1979 solgte 

Vestas alligevel deres første vindmølle af en kapacitet på 30 kW.  

Vestas’ eventyr i USA startede i 1980 med amerikanske Zond, som blev en stor kunde for Vestas. 

Zond bestilte 155 vindmøller i 1981 og 550 i 1982, og den kraftige vækst fortsatte. I 1985 bestilte 

Zond yderligere 1200 vindmøller. December 1985 begyndte det dog at gå galt for Vestas. Zond 

bestilte 80 ekstra vindmøller, som skulle være leveret senest den 1. december 1985, men rederiet, 

som fragtede vindmøllerne til USA, gik konkurs, og vindmøllerne blev leveret for sent. Zond kunne 

derfor trække sig fra handlen, da de samtidig også led af økonomiske problemer, og yderligere var 

Zond ikke i stand til at betale 200 af de oprindelige 1200 vindmøller. Udover disse problemer med 

Zond fik Vestas problemer hjemme i Danmark, hvor den daværende energiminister lavede en 

lovændring, som halverede tilskudsordningen, og samtidig gjorde det vanskeligere at opnå 

tilskuddet. Vestas’ største markeder var på daværende tidspunkt Danmark og USA, da Vestas kun 

havde solgt 60 vindmøller til andre markeder. Disse problemer gjorde i 1986 det vanskeligt for Vestas 

at tilbagebetale deres kreditorer. Dette resulterede i, at kreditorerne overtog styringen af Vestas og 

samtidig majoriteten i bestyrelsen, og familien blev sat på porten. Ingen familiemedlemmer måtte 

længere arbejde i Vestas eller være repræsenteret personligt i bestyrelsen, desuden forbød de alt 

kontakt til Vestas og medarbejderne. Den negative udvikling for Vestas fortsatte, da kreditorerne 

valgte at spille højt spil og satse endnu engang på at få en handel igennem hos Zond. Dette lykkedes 

ikke, og den store produktion til lager kostede Vestas dyrt i det i forvejen kriseramte selskab, Vestas 

gik derfor i betalingsstandsning i oktober 1986. I 1987 blev alle andre aktiviteter, ud over 

produktionen af vindmøller, solgt fra, og Vestas Wind System A/S, som vi kender i dag, blev 

grundlagt. En ny topchef ved navn Johannes Poulsen kom til, og Vestas startede på ny, og der kom 

hurtigt gang i væksten igen. 
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Vestas blev i 1994 solgt til hollandske aktionærer, og dette gav kapital til at kaste sig ud i produktion 

af offshorevindmøller. I 1995 opstillede Vestas deres første offshorevindmøller, men disse vindmøller 

viste sig senere at volde Vestas store problemer. I årene derefter ekspanderede Vestas kraftigt, og 

hollænderne var klar til at sælge Vestas ved en børsintroduktion i 1998. Denne børsintroduktion blev 

en sucess, og Vestas ekspanderede yderligere. Allerede halvandet år efter børsnoteringen blev 

Vestasaktien en del af KFX-indekset. I 2001 var Vestas med til at bygge verdens hidtil største 

havvindmøllepark på Horns Rev ud for Esbjerg, men i 2004 opstod der tekniske problemer med de 80 

opstillede offshorevindmøller. Vindmøllerne forsøgtes repareret på havet men dette viste sig at være 

umuligt, og vindmøllerne måtte pilles ned igen og sendes tilbage til fabrikken. 2004 var også året, 

hvor Vestas fusionerede med det danske NEG Micon, og Vestas blev derefter verdens største 

vindmølleproducent. 2004 var et problemfyldt år, sammenlægningen gik ikke helt som forventet, da 

fusionen blev dyrere end beregnet, og Horns Rev kom til at koste Vestas store omkostninger. 

Derudover var markedet i 2004 ugunstig med faldende dollarkurs og stærkt stigende stålpriser. 2004 

endte med et underskud på 61 mio. euro. Disse mange problemer fortsatte ind i 2005, da den nye 

topchef Ditlev Engel kom til for at vende den negative udvikling. Ditlev Engel kunne ikke til at redde 

regnskabsåret 2005. Der opstod yderligere problemer med mangel på komponenter og fejl på 

vindmøller, som betød store hensættelser til garantier. Det var primært problemer med 

gearkasserne, som viste sig at have en langt mindre levetid end forventet. 2005 endte derfor 

ligeledes med et underskud på 192 mio. euro. 

Efter 2005 vendte den negative udvikling for Vestas, væksten fortsatte, og Vestas begyndte i 2006 at 

udvide deres produktion med fabrikker i Kina. Ditlev Engel, som første gang i 2006 havde ansvaret for 

sit første hele regnskabsår, skabte et positivt resultat på bundlinjen på 111 mio. euro. De gode 

resultater fortsatte og Vestas kunne i 2009 glæde sig over et overskud på 579 mio. euro på trods af 

en lavere omsætning end forventet. 

 

2.2 Kursudvikling 
(Jf. bilag 2) 

Vestas’ aktiekurs har haft en meget volatil udvikling. Aktien har været helt nede i kurs 32 kr. den 11. 

marts 2003 og helt oppe i kurs 692 kr. den 29. august 2008, hvor kursen derefter styrtdykkede ned til 

191 kr. den 28. oktober 2008, hvilket var et fald på 72%. Efter offentliggørelsen af halvårsregnskabet i 

august 2010 faldt aktien 23% fra kurs 315 til 242. Derefter er kursen faldet siden og ved 

offentliggørelsen af 3. kvartalsregnskabet faldt aktien yderligere 10%. Markedskursen ligger pr. 

02.11.10 i kurs 167, hvilket er den laveste kurs siden 14. november 2006. 

Vestas’ aktie er forbundet med betydelig højere risiko end det danske aktiemarked blandt de 20 mest 

omsatte danske aktier, hvor Vestas’ aktie har haft en større volatilitet end det danske OMXC20-

indeks. 

 

2.3 Ejerforhold 
Vestas er den dag i dag ejet af mange forskellige investorer verden over. Pr. 21. sep. 2010 er der kun 

2 større aktionærer, som ejer mere end 5% af aktiekapitalen. Disse er BlackRock inc, der ejer 5,03% 
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samt Capital Research and Management Company der ejer 5,23%. Vestas har den 30/9 2010 i alt 

151.554 navnenoterede aktionærer, som tilsammen ejer 92% af Vestas. Vestas er i alt ejet af 63% 

udenlandske aktionærer.1 

 

2.4 Organisationen 
(Jf. bilag 3) 

Vestas’ koncernen består af moderselskabet Vestas Wind System A/S og 14 separate 

forretningsenheder samt en række koncernstabsfunktioner. De 14 separate forretningsenheder har 

hver deres bestyrelse, og fungerer som en selvstændig forretningsenhed, men som alle skal referere 

direkte til direktionen i Vestas Wind System A/S. Disse 14 bestyrelser har hver deres præsident, som 

er ansvarlig for den daglige ledelse, og de 14 præsidenter danner sammen med direktionen en 

Vestas-regering, som samarbejder ud fra jævnlige møder. Vestas’ ledelse består derefter af et 

tostrenget ledelsessystem bestående af en direktion og en bestyrelse. De 14 forretningsenheder 

består af 4 produktionsenheder; Blades, Control Systems, Nacelles og Towers, 7 salgsenheder rundt 

omkring i verden samt de 3 forretningsenheder; People & Culture, Spare Parts & Repair og 

Technology afdelingen. 

 

2.5 Produkter 
(Jf. bilag 4) 

Vestas’ produktportefølje består af 9 onshore og 2 offshore vindmøller, som kan producere energi 

under forskellige vindforhold lige fra svag, medium til hård vind. I produktporteføljen er der for 

næsten hver kapacitetsstørrelse to vindmølletype, som er designet til enten stærkere eller svagere 

vindforhold. De nyeste vindmøller, hvor markedsføringen af dem blev påbegyndt i februar 2009, er 

modellerne V100-1,8 MW og V112-3 MW. Modellen V100-1,8 MW er med et vindfang på 100 m og 

kan producere energi under svage vindforhold. V112-3 MW lanceres både i en onshore og offshore 

model og har et vingefang på 112 m, hvilket gør dem velegnet til at producere energi under middel 

og svage vindforhold. V112 har det længste vingefang af alle vindmøller i hele Vestas’ 

produktportefølje, og dette har derfor øget effektiviteten. Disse to nye V112’ere adskiller sig derfor 

fra V90-modellerne, som er af samme kapacitet, men V90-modellen er beregnet til stærke og mellem 

vindforhold. Derved er Vestas’ produktportefølje komplet ved også at indeholde to offshore 

vindmøller en til både stærk og svag vind. En anden ny vindmøllemodel som blev lanceret i april 

2009, er en mindre vindmølle til det kinesiske marked ved navn V60-850 kW. Denne model er 

beslægtet med en ældre model V52-850 kW, som fungerer under hårde og medium vindforhold, 

hvor den nye model er beregnet til lavere vindforhold som medium og svag. 

Vestas kan endnu ikke tilbyde vindmøller af en kapacitet på over 3 MW, men en offshore vindmølle 

på 6 MW er under udvikling, men det er endnu uvist hvornår denne model bliver lanceret. 

 

                                                           
1 http://www.vestas.com/da/investor/aktien/ejerskab.aspx 
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2.6 Markeder 
(Jf. bilag 5) 

Vestas har salgskontoer over hele verden og produktion i både Amerika, Europa og Asien. Vestas er 

derfor også den største globale vindmølleproducent med en meget bred tilstedeværelse over hele 

verden. Europa har altid været Vestas’ største marked, hvor Spanien, Italien og Tyskland har bidraget 

med den største andel til det europæiske marked. Dette har dog ændret sig i 2010, hvor de største 

europæiske markeder har været Bulgarien, Sverige og Storbritannien. I 2009 leverede Vestas 2.772 

MW til Europa og ca. samme mængde i 2008, men i de 9 første måneder af 2010 har Vestas kun 

leveret 1.662 MW til Europa. Det andet største marked er det amerikanske marked, Nord- og 

Sydamerika, hvor Vestas leverede 1.304 MW, og dette er et betydeligt fald fra 2008, hvor leveringen 

var på 1.719 MW. Vestas’ salg til markedet i USA udgør den største andel på 749 MW i 2009, det er 

også her den største nedgang i salget hos Vestas er sket, fra 1.345 MW i 2008. Det ser ud til, at 2010 

ligeledes bliver et sløvt år for leveringer til USA, hvor der til og med 3. kvartal kun er blevet leveret 

611 MW, hvilket er lavere end de 673 MW efter 3. kvartal forrige år. På det asiatiske marked skete 

der ligeledes en tilbagegang i 2009, hvor Vestas leverede 683 MW til forskel fra 1.154 MW i 2008. 

Her fylder Kina den største del med 584 MW, hvilket kun er en mindre tilbagegang fra 596 MW i 

2008. Det asiatiske/oceaniske marked har vist fremgang i 2010 med en leveret kapacitet på 754 MW. 

Fremgangen er dog ikke forårsaget af det kinesiske marked, som faktisk har klaret sig dårligere end 

sidste år, men fremgangen er derimod forårsaget af en vækst i markederne i Australien og Indien. 

 

2.7 Vestas’ strategi, vision og mission  
Vestas’ overordnede strategi er at blive nummer 1 i moderne energi, fordi ”Wind. It means the world 

to us.” Når Vestas melder ud at vindkraft betyder alt for dem, er dette ligeledes også et budskab til 

kunderne om, at Vestas er fuld koncentreret omkring vindenergi som eneste fokusområde ift. nogle 

af deres konkurrenter. Strategien om at være de bedste indenfor moderne energi skal fuldføres i 

kraft af høj kundetilfredshed, høj arbejdssikkerhed, højt ydende vindkraftværker samt stor fokus på 

miljøet. Den høje kundetilfredshed skal bl.a. sikres ved at mindske omkostningerne pr. produceret 

MW for at øge kundernes fortjeneste. Desuden vil Vestas tilbyde sine kunder Business Case Certainty 

og sørge for at skabe et godt og fleksibelt samarbejde. 

Vestas’ vision hedder ”Vind, Olie og Gas”. Vestas agter at gøre vindenergi konkurrencedygtig ift. 

fossile brændstoffer som olie og gas. Dette gøres ved at sænke cost of energy. 

Vestas’ mission er, at Failure is not an option, og afspejler Vestas’ bestræbelser på at undgå fejl og 

følge op og rette de fejl, der må forekomme. Denne mission gælder både ift. Vestas’ indsats for at 

forhøje sikkerheden for medarbejderne men også ift. det høje kvalitetsniveau, som Vestas bestræber 

sig på at opnå. Vestas operer på nuværende tidspunkt med et kvalitetsniveau på Four Sigma, og 

deres intention er at opnå Five Sigma ved udgangen af 2010 og derefter Six Sigma senest 2015. 

Derudover overvåger Vestas mere end 16.000 møller verden over for at minimere fejl og 

omkostninger for både kunder og Vestas selv.2 

                                                           
2 Vestas delrapport 3. kvartal 2010; side 13 
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2.8 ”As green as it gets” 
Mange virksomheder er begyndt at have mere fokus på miljøet, dette kan være et 

omkostningsminimerings synspunkt eller for at forbedre virksomhedens image. Vestas vil gerne gå 

forrest som et forbillede for, hvor grøn en virksomhed kan blive, og gøre vindmøller til en så grøn 

forretning som muligt. Vestas’ målsætning ”As green as it gets” er en del af Vestas engagement i FN’s 

Global Compact. ”As green as it gets” betyder, at Vestas har intention om at gøre deres produktion 

samt alle produkter så grøn som muligt. Vandforbruget skal mindskes og genbruges i produktionen. 

Affaldsmængden skal også minimeres ved genanvendelse. Andelen af genanvendt affald lå på 31% i 

2008 og er steget til 35% i 2009, Vestas mål er at blive helt fri for affald.  De typiske affaldsmaterialer, 

som bliver genanvendt, er sand, metaller, træ, papir, olie, plastik og kompositmaterialer (sammensat 

materialer). Hvad angår sand præsterer Vestas allerede at genanvende 80-90%.3 For at mindske 

Vestas’ CO2-udledning bliver energiforbruget gradvist sat ned, samtidig med at andelen af 

vedvarende energi skal stige til 55% af det samlet energiforbrug inden udgangen af 2010, hvor 90% 

af elforbruget skal være forsynet af vedvarende energi.4 Denne målsætning er de godt på vej til at nå, 

da andelen for vedvarende energi i 2009 lå på 49%, hvilket var en stigning på 11%-point fra året før, 

og andelen i elforbruget lå på 85%, forsaget af en stigning på 17%-point fra året før. 

Vestas bestræber sig på at gøre vindmøllerne så genanvendelige som muligt, så affaldet formindskes 

yderligere. 80% af en V90 3.0 MW vindmølle kan genbruges i dag, dvs. allerede efter 7 måneder vil 

vindmøllen være CO2 neutral og kan med en levetid på 20 år være med til at mindske CO2 

udledningen i over 19 år.  For energiselskaber kan vindmøller gøre en kæmpe forskel for CO2 

udledningen, hvis energiselskaberne anvendte vindenergi i stedet for fx kulkraftværker, som udleder 

785g CO2 pr. kWh mere end vindmøller af typen V90 3.0 MW.5 Dette skal styrke Vestas’ vision i at 

gøre vind til en energikilde på lige fod med fossile energikilder. 

 

2.9 Triple 15 
Vestas fremlagde i oktober 2009 nogle finansielle mål, som fik betegnelsen ”Triple 15”. De finansielle 

mål går ud på at nå en EBIT-margin på 15% og en nettoomsætning på 15. mia. euro ud fra en årlig 

vækst på 15% senest 2015. Dette er et led i strategien om at bevare deres lederposition og være ”No. 

1 in Modern Energy”.6 

                                                           
3 Vestas årsrapport 2009; side 54 
4 Vestas årsrapport 2009; side 55 
5 Vestas årsrapport 2009; side 53 
6 Vestas årsrapport 2009; side 4 
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3. Del: Strategisk analyse 

Formålet med den strategiske analyse er at indikere de ikke-finansielle værdidrivere, der har og kan 

få betydning for Vestas. Den strategiske analyse er opdelt i en intern og ekstern analyse som 

tilsammen skal danne grundlag for udarbejdelsen af en SWOT-analyse. 

 

3.1 Ekstern analyse 

3.1.1 Analyse på samfundsniveau 
En nærmere analyse af omverden og de faktorer som kan eller vil påvirke Vestas’ estimeret værdi. 

Analysen bygger på Pest-modellen, hvor 4 samfundsmæssige faktorer gør sig gældende i analysen. 

Disse faktorer er, som navnet lægger op til; Political, Economic, Social og Technological factors.  

 

Politik 

Politiske initiativer rundt omkring i verden er grundlæggende for væksten i vindmølleindustrien. Det 

kan være fremførelse af klimalov ved fx fastsætning af nationale rammeordninger indenfor 

vedvarende energi, økonomisk støtte til vindmølleproducenter via skattefordele eller støtte til 

vindmølleparkprojekter i form af attraktive støtteordninger. Ligeledes er offentlig investering i 

udviklingsfaciliteter og forbedringer af elnettet også en væsentlig ting, som kræver handlingskraft fra 

den politiske side. 

Støtteordningerne kan være en del af stimuluspakker, som bl.a. indenfor vedvarende energi ikke kun 

giver mulighed for at sænke udledningen af CO2 og forbedre miljøet, men ordningerne skaber også 

arbejdspladser, øget investeringer og økonomisk vækst.  Støtteordningerne har bl.a. givet 

energiselskaber rundt omkring i verden mulighed for at investerer mere i vindenergi på trods af 

omfanget af den økonomiske krise. 

Vestas er løbende i dialog med politikere rundt omkring i verden for at få dem til at yde en indsats 

indenfor miljøpolitik og få dem til at indse, at det er vindenergi, der er vejen frem mod et bedre 

miljø. 

 

Amerika: 

Den store vækst på det amerikanske marked må tilskrives de amerikanske støtteordninger.  

 

USA: 

Production Tax Credits (PTC) er en støtteordning, som takserer et skattefradrag på 2,1 cent pr 

kilowatt time igennem en periode på 10 år. Støtteordningen blev forlænget i februar 2009 til 31. 

december 2012. Derudover er der Investment Tax Credit (ITC), som er en støtteordning baseret på et 
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skattefradrag på 30% af investeringen. Investeringen skal være påbegyndt senest udgangen af 2010 

og idriftsat inden udgangen af 2012.7  

Vigtigheden af PTC ordningen ses ud fra de årlige vækstrater indenfor installation af vindenergi i USA. 

I bilag 6 ses at de årlige installationer i USA tog et dyk i 2000, 2002 og 2004 med fald på henholdsvis 

93%, 73% og 77%. I disse 3 år udløb PTC-ordningen uden en direkte forlængelse, dvs. det samme kan 

ske igen, hvis den nuværende ordning ikke forlænges efter 2012. I de sidste 5 år har der været god 

årlig vækst, specielt i de sidste par år har der været en stigning på 40-50% på trods af den 

økonomiske krise, men mange projekter har været påbegyndt i starten af krisen. Grafen viser derfor 

også et fald i de årlige installationer i 2010 ift. 2009,og vi begynder, at kunne se konsekvenserne af 

den økonomiske krise. 

Der mangler en langsigtet national rammebetingelse for vedvarende energi i USA, det lykkedes ikke 

Barrack Obama at få vedtaget en ny energilovgivning inden CUP 15 mødet i København på grund af 

den omfattende sundhedsreform. Det nyeste forslag til en ny klimaplan går ud på at reducere CO2-

udslippet i 2020 med 17% ift. niveauet i 2005, til sammenligning har EU fastsat en reduktion på 20% 

ift. til 1990.8 På trods af det manglende nationale klimamål, har interessen været stor blandt USA’s 

stater efter at fastsætte individuelle rammebetingelser inden for vedvarende energi. The Renewable 

Energy Standard (RES) også kaldet Renewable Portfolio Standard (RPS) er indtil videre implementeret 

i 29 stater og stiller krav til energiselskaberne om, at en vis procentdel af energien skal komme fra 

vedvarende energikilder.9 Disse RES-mål er dog i nogle stater allerede opnået, og der er derfor ikke 

længere nogen forpligtelse overfor energiselskaberne, og dette kan lægge en stor dæmper på 

efterspørgslen. Derfor er det vigtigt, at der bliver vedtaget en langsigtet national rammebetingelse i 

USA, der kan tage over efter staternes egne klimamål, og som skal være med til at løfte 

ordreindgangen. Barrack Obama har fremlagt et ønske om at fordoble produktionen af vedvarende 

energi indenfor 3 år, men der er stor usikkerhed om, hvornår den ny energilovgivning bliver sat i spil. 

Støtteordningerne er ikke kun meget betydningsfulde for Vestas’ kunder men også for Vestas selv. I 

Colorado, hvor Vestas har 4 fabrikker, har de modtaget omkring 275 mio. kr. i ITC-støtte for at 

etablere sig i staten. Samtidig betaler de kun en skatteprocent på 4,63%, og de vindmøller de 

eksporterer ud af staten betaler de ingen skat af. Colorados eget klimamål er at nå 30% vedvarende 

energi i 2020, denne høje vedvarende energi standard (RES) er en af de højest blandt USA’s stater, 

hvor den højeste standard er fastsat af Californien med et klimamål på 33% for vedvarende energi.10  

 

Canada: 

Der gælder ligeledes ingen national klimalov i Canada, det har været op til de enkle provinser selv at 

vedtage lokale rammebetingelser og støtteordninger indenfor vedvarende energi. De 3 provinser, 

der er førende indenfor vedvarende energi, er Ontario, Quebec og Alberta. 35% af Canadas 

vindmøllekapacitet er opstillet i Ontario, og dette gør provinsen til det største vindmøllemarked i 

Canada.11 Der ligger en del udfordringer i nogle af de krav, som provinserne stiller overfor 

                                                           
7 http://www.awea.org/policy/ptc.html 
8 Ekspert: USA’s klimaplan kan måle sig med Europas; Politikken 22.05.09 
9 World Market Update 2009, side 51 
10 Politisk medvind til Vestas i USA; Børsen 23.03.10 
11 World Market Update 2009, side 52 
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vindmølleproducenterne. Dette er typisk krav om, at en vis andel i forsyningskæden skal være 

produceret lokalt. Nogle provinser er mere strenge end andre, hvor Quebec hører til en af de 

strengeste med et krav om 30% lokalproduktion.12 Dette har hidtil afholdt Vestas fra at medvirke i 

nogle af udbudsrunderne. Hvis disse krav bliver mildere, eller hvis Canada fastsætter en national 

klimapolitik kan Vestas muligvis dominere det canadiske marked endnu mere, end de gør i dag med 

markedsandel på næsten 50% for 2009.  

 

Brasilien: 

Gode vindforhold og fokus på grøn energi fra regeringens side gør Brasilien til et spændende 

vækstmarked indenfor vindmølleindustrien. Brasilien ligger nr. 42 over verdens største CO2-

udledere,13 og det er i sig selv flot ift. landets størrelse og befolkningstal. Denne indsats indenfor grøn 

energi skyldes den daværende præsident Luiz Inácio Lula da Silva, som i sine 8 regeringsår har 

kæmpet hårdt for at gøre Brasilien til et af de grønneste lande i verden. Ud fra den daværende 

regering ville Brasilien være en guldgruppe for vindmølleproducenterne, og nogle producenter har 

allerede mere eller mindre etableret sig i landet. Vestas har indtil videre etableret sig med et 

salgskontor i byen Sao Paulo, og de er også i gang med etableringen af en fabrik, hvor vindmøllerne 

skal blive samlet. Usikkerheden viser sig en smule på lang sigt, om den nyvalgte præsident vil 

fortsætte disse store ambitioner indenfor grøn energi. 

En anden stor udfordring i Brasilien, er kravet om 60% lokal produktion for at modtage støtte, hvilket 

kræver, at vindmølleproducenten har gode leverandøraftaler eller etableret produktion i landet. 

Usikkerheden vedr. Brasiliens fremtidige klimalovgivning gør det vanskeligt at vurdere på nuværende 

tidspunkt, hvor stort potentialet i markedet er, og om der er behov for etablering af produktion, 

hvilket vil kræve store investeringer. Vestas er blevet godkendt af den brasilianske udviklingsbank, 

som yder finansiering til vindmølleparker. Hvis Vestas bliver valgt som leverandør, vil de yde 72% 

finansiering, fordi Vestas benytter komponenter, hvor 50% er produceret lokalt. Dette er mindre, end 

hvad fx GE er godkendt til, hvis GE bliver valgt som leverandør, vil vindmølleprojektet kunne blive 

finansieret med 80%, da GE overholder kravet om 60% lokalproduktion.14 

 

Europa: 

EU vedtog i 2007 en målsætning om, at 20% af energiforbruget skulle dækkes af vedvarende energi i 

2020. Alle 27 medlemslande deltager i målsætningen, og hvert land er ansvarlig for hver deres andel, 

for at EU tilsammen skal nå de 20%. Halvdelen af dette mål er allerede opnået, og Europa har derved 

også kunne tilbyde at reducere CO2-udledningen med 30%, i stedte for de 20%, som en del i FN’s 

klimaforhandlingerne.15 

Ud over de positive initiativer, som EU kan bidrage med, kan der også risikeres at blive vedtaget 

ændringer, som kan skabe forhindringer på det europæiske vindmøllemarked. EU har fx, i håb om at 

straffe Kina for at give statsstøtte til indenlandske glasfiberproducenter, pålagt en ekstra told på 

                                                           
12 Lokale regler udfordrer canadisk marked; Direkt 12.03.10 
13 Amazonas er Brasiliens grønne energireserve; Ingeniøren 05.03.10 
14 Godkendt som leverandør i Brasilien; Direkt 18.02.10 
15 Klimapolitik ramt af politisk uvejr; Ugebrevet A4 18.10.10 
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importeret glasfiber fra Kina på over 40%. Straftolden er foreløbig sat til at gælde i 6 måneder, men 

tolden kan blive forlænget i en periode på 5 år, hvis EU til januar beslutter sig for at gøre den mere 

permanent. Den ekstra told har endvidere betydet, at de europæiske glasfiberproducenter har sat 

priserne op, hvilket har ført til spekulationer om dannelse af priskartel.16 De store tabere bliver 

derfor bl.a. de europæiske vindmølleproducenter og underleverandører, som i værste tilfælde kan se 

frem til en ekstraregning de næste 5 år. Denne regning kan være svær at sende videre til kunderne, 

når prisen i forvejen bliver presset af konkurrencen fra Asien. 

 

Spanien: 

 I 2007 reducerede den spanske regering støttetaksten pr. kWh, hvilket resulterede i et lille fald i 

efterspørgslen efter vindmøller. Stigningen tog lidt til igen i 2009, og der er god tiltro til, at Spanien 

forbliver et stabilt marked, pga. de stadig attraktive støtteordninger på 9,34 cent pr kWh17 og gode 

vindforhold og opstillingsområder. Risiko for fald i efterspørgslen efter vindenergi i Spanien ligger 

dog og lurer under overfladen grundet Spaniens gældsproblemer. Dette kan få regeringen til at 

skære ned i støtten for vedvarende energi. Rygterne går om en nedskæring på 40% i støttetaksten fra 

2010 til 2013.18 Denne nedskæring kan få konsekvenser for det spanske vindmøllemarked og 

samtidig for Vestas, som i 2009 leverede 16% af deres MW til det spanske marked.  

Spaniens eget mål for vindenergi for 2010 blev forhøjet fra 20.000 MW til 23.000 MW, og for at nå 

EU’s klimamål, som for Spaniens vedkommende ligger på 22,7% vedvarende energi, skal Spanien 

have opstillet i alt 40.000-44.000 MW inden 2020.19 Dvs. for at nå EU’s mål er Spanien ca. halvvejs. 

 

Danmark: 

EU’s klimamål for Danmark ligger på 30% vedvarende energi, og Danmarks langsigtede mål er at 

være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050. 

Danmark har altid ligget nr. 1 indenfor forskning og udvikling af vindenergi, men dette kan ændre sig, 

hvis den danske regering ikke løbende kommer med tiltag for at opretholde denne førerposition. Der 

skal derfor investeres flere penge i forskningscentrer, og der skal etableres flere testcentre. 

Testcentrer er meget vigtige for Vestas, så de kan teste deres vindmøller under de bedste 

betingelser, og samtidig kan bruge det som udstillingsvindue overfor kunderne. Et testcenter er 

specielt vigtigt for udviklingen af offshore vindmøller, da der skal være let tilgang til dem, så der kan 

blive foretaget en grundig test af møllerne inden de lanceres. Det er nu blevet bestemt, at et nyt 

testcenter skal ligge i Østerild i Thy på trods af den store debat om placeringen. Et andet testcenter 

vil også blive bygget på Lindøværftet. Testanlægget på Lindø skal primært benyttes til at teste store 

offshore vindmøller helt op til 10 MW. Anlægget består af en testbænk, hvor dele i vindmøllerne kan 

testes, og testningen vil være af samme kvalitet, som hvis det var foregået på havet.20 

                                                           
16 Glasfiberfirmaer under mistanke; Politikken 07.10.10 
17 World Market Update 2009, side 77 
18 Spanien vil skære markant i støtte; Direkt 26.04.10 
19 World Market Update 2009, side 54 
20 Kæmpe vindsats på Lindø; Fyns Stiftstidende 11.05.10 
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Danmark er ligeledes førende på offshore markedet, hvor Danmark ligger på en 2. plads over 

akkumuleret installationer i 2009, kun overgået af UK.21 Den danske regering har besluttet at 

etablere det hidtil største havvindmølleprojekt i Danmark på 400 MW i Kattegat, som skal stå færdigt 

i 2012. En anden havvindmøllepark, Rødsand 2, stod færdig i oktober 2010 og har en kapacitet på 

207 MW.22 Yderligere er der tale om et havvindmøllepark projekt ude i Østersøen. 

Havvindmølleparkerne ved Kriegers Flak i Østersøen vil tilsammen have en kapacitet på 1800 MW. 

Regeringen presses fra flere sider for at få gang i projektet, bl.a. fra EU og vindmølleindustrien. 

Projektet skal fungere som et testforsøg til et lignende forsøg i Nordsøen, hvor store 

havvindmølleparker skal etableres, og elnettet mellem Danmark, Tyskland og Storbritannien skal 

udvides.23 

Klimakommissionen kom i slutningen af september ud med en rapport, som skal hjælpe Danmark 

med at blive uafhængig af fossile brændsler i 2050. Dette skal bl.a. være ved hjælp af havvindmøller 

og afbrænding af biomasser. Hvis den danske regering vælger at følge klimakommissionens 

anbefalinger, kan det have en afsmittende effekt på andre lande til at sætte sig lignende klimamål. 

 

Kina: 

Der har været et enormt boom indenfor vindenergi i Kina, og mange nye kinesiske producenter er 

stormet frem. Udenlandske vindmølleproducenter kan endda risikere at blive holdt ude for den store 

kinesiske vækst. Den kinesiske regering har lavet et udkast til en ny protektionistisk handelslov. 

Regeringen vil favorisere de kinesiske vindmølleproducenter i offentlige indkøb indenfor en række 

produktområder, her i blandt indkøb af vindmøller. Produkter, som er udviklet i Kina, vil blive 

foretrukket frem for produkter udviklet i udlandet.24 Dette vil gå hårdt ud over Vestas, selv om Vestas 

har produktion i Kina, bliver produkterne primært udviklet i Danmark. Kina har tidligere haft fastsat 

et krav om 70% lokalproduktion, hvilket var en af årsagerne til, at Vestas startede produktion op i 

Kina. Nu har Kina taget et skridt videre, men om loven bliver vedtaget vides endnu ikke, men da den 

møder stor modstand over hele verden, og kan skade Kinas eksport, er der mulighed for, at 

lovforslaget bliver ændret eller helt fjernet. 

Den kinesiske regering har fremført en del målsætninger for at fremme vedvarende energi i Kina, 

hvilket har givet væksten et yderligere skub. Klimamålet for 2010 er at nå 10% vedvarende energi ud 

af det samlede energiforbrug, og yderligere at forhøje dette til 15% i 2020. En anden målsætning er 

at mindske drivhusgasserne med 40-50% fra 2002 niveauet og frem til 2020. For at nå disse mål er 

der fastlagt støtteordninger og fremlagt planer om udbygning af infrastrukturen, så vindenergien kan 

udnyttes optimalt. Elnettet kan ikke følge med den kraftige udvikling, hvilket resulterer i, at 30% af 

vindmøllekapaciteten ikke kan blive udnyttet, da vindmøllerne ikke er tilsluttet elnettet endnu.25 

 

                                                           
21 Jf. bilag 7 
22 World Market Update 2009, side 54 
23 Pres for dansk-tysk havmøllepark; Børsen 01.03.10 
24 Protektionistisk handelslov truer i Kina; Direkt 11.01.10 
25 World Market Update 2009; side 57 
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Indien: 

Der forventes stor vækst i Indien indenfor den nærmeste fremtid på baggrund af regeringens 5 

årsplan, som kan bidrage med omtrent 10 GW til væksten indenfor vindenergi.26 Regeringen i Indien 

har vist positive fremskridt ved at oprette støtteordninger for de vindmølleparker, som bliver koblet 

til elnettet. 70% af kunderne, som køber sig til vindenergi i Indien i dag, er 

produktionsvirksomheder,27 som bruger energien i deres egen produktion, men dette vil med tiden 

ændre sig. 

 

Australien: 

Vestas har måttet skrue ned for forventningerne på det australske marked og taget konsekvensen og 

lukket en vingefabrik i 2007. Den australske regering har ikke haft faste målsætninger indenfor 

vedvarende energi, men i 2009 blev det længe ventet Renewable Energy Target (RET) godkendt. 20% 

af Australiens energiforbrug, bort set fra til transport, skal komme fra vedvarende energi i 2020.28 

Denne målsætning har gjort fremtidsudsigterne bedre for det australske vindmøllemarked. Der er 

allerede ved at komme gang i det australske marked, hvilket kan ses på Vestas’ ordreindgang. Vestas 

har det sidste års tid fået ordrer på 737 MW i Australien,29 hvor den største af dem er en storordre på 

420 MW. 

 

FN’s miljøprogram (UNEP): 

Organisationen spiller en vigtig rolle for vindmølleindustrien. Bindende aftaler for forbedringer af 

miljøet, som bliver indgået imellem verdens lande, vil have en positiv virkning på efterspørgslen efter 

vindenergi. UNEP blev etableret i 1972 og har siden arbejdet på at forbedre miljøet og på at få 

verdens lande til at tage ansvar for deres del af miljøpåvirkningen. Hvert år bliver der afholdt et 

klimamøde, hvor man forsøger at udarbejde en bindende klimaaftale mellem så mange af verdens 

lande som muligt. I 2009 blev mødet afholdt i København, hvor den danske vindmølleindustri fik 

mulighed for at promovere sig.  

 

Københavner-erklæringen: 

På COP 15 mødet i København blev der ikke fastsat nogen bindende aftale, som kan afløse Kyoto 

aftalen, som udløber i 2012. Der blev dog indgået en ikke-bindende aftale, den såkaldte 

Københavner-erklæring (The Copenhagen Accord). Erklæringen går ud på at FN’s medlemslande 

frivilligt kan tilslutte sig aftalen, ved at de indleverer deres klimamålsætninger for reducering af CO2 

til FN’s klimasekretariat. I april havde 111 lande tilsluttet sig aftalen.30 Selv om det ikke blev til en 

juridisk bindende aftale i København, så er det et skridt på vej i den rigtige retning. De 111 lande, der 

har tilsluttet sig erklæringen, har taget stilling og bestemt nogle faste målsætninger for at forbedre 

miljøet. 

                                                           
26 World Market Update 2009; side 57 
27 World Market Update 2009, side 58 
28 World Market Update 2009, side 59 
29 Vestas går ikke i land down under; Jyllandsposten 14.08.10 
30 Fakta om København-erklæring; Ritzaus Bureau 11.04.10 
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En bindende aftale ved COP 16 mødet i Mexico, COP 17 i Sydafrika eller senere kan have stor 

betydning for vindmølleindustrien på verdensplan. Hvis der bliver indgået en aftale, som allerede kan 

træde i kraft, når Kyoto aftalen udløber i 2012, vil det forpligte medlemslandene til at reducere deres 

CO2-udledning og gøre brug af mere vedvarende energi. Dette kan sætte et ekstra skub i 

vindmølleindustrien. Specielt vil en bindende aftale, hvor USA og Canada deltager, have stor 

betydning for Vestas, da de har satset stort på det amerikanske marked. De store uenigheder, der var 

ved COP 15 mødet i København ser dog ud til at fortsætte. Ifølge FN’s klimachef Yvo de Boer kan der 

gå helt op til 10 år, før der bliver enighed om en aftale, og Connie Hedegaard har udtalt, at hun ikke 

tror på nogen aftale før tidligst i Sydafrika i 2011.31 Det handler primært om, at USA og Kina skal blive 

enige, og det kan blive svært, når USA endnu ikke har vedtaget nogen klimapolitik. 

 

Økonomi 

Den økonomiske finanskrise har sat sine begrænsninger for kunderne, i og med at vindmølleparker er 

dyre at finansiere, og bankerne fører en hårdere kreditpolitik. Denne tilbageholdenhed fra bankernes 

side har medført fald i ordrer i hele vindmølleindustrien i 2009 og 2010. Det er derudover også blevet 

mere tidskrævende pga. bankernes øgede forsigtighed, der trækker godkendelsesprocessen i 

langdrag.  Den større omhyggelighed gør sig gældende ved, at bankerne er mere involveret og 

kræver dokumentation og kvalitetssikkerhed overfor vindmølleproducenterne, inden de vil frigive 

kapitalen. Dette kan være en konkurrencefordel for Vestas, at bankerne kræver en høj standard, som 

netop Vestas lægger vægt på, og Vestas vil derfor være mere eftertragtet som leverandør til 

vindmølleparkprojekter. Denne forsigtighed skyldes også at nye banker er ved at komme ind på 

markedet for finansiering af vindmølleparker, og det er derfor mere tidskrævende for dem at skaffe 

sig en god indsigt i vindmølleindustrien. Før i tiden var Lehman Brothers en af de helt store 

finansieringskilder for vindmølleindustrien, men efter banken gik konkurs har nye banker bevæget sig 

ind på området men med en vis forsigtighed. Derfor har det alt i alt været meget svært for kunderne 

at skaffe finansiering, nogle vindmølleproducenter har derfor haft en væsentlig fordel ved at være en 

del af en større kapitalstærk koncern. Fx har Siemens og GE haft deres unikke muligheder for at 

tilbyde kunderne den finansiering, som de står og mangler. Dette har Vestas ikke haft mulighed for 

og er derfor mere sårbar overfor kreditkriser.  

 

Råvarepriser: 

Stål er den råvare, hvor Vestas er mest følsom overfor prisændringer, det er specielt 

vindmølletårnene, som indeholder meget stål. For at mindske denne usikkerhed i stålpriser sørger 

Vestas for at have prisen på stål låst fast i en længere periode af gangen. Der vil dog altid være en 

risiko for højere stålpriser, når prisen skal låses fast på ny. Derudover er det ikke altid, at Vestas kan 

regne med, at leverandørerne lever op til kontrakterne og således forhøjer prisen alligevel.  

Stålprisen var på sit højeste niveau indenfor nyere tid i 2. kvartal 2008, hvorefter prisen faldt kraftigt, 

men har siden november 2009 været stigende, og hvor prisen nu er i en stagnerende udvikling.32 

                                                           
31 Klimaindsatsen gået i stå; Jyllands-Posten 08.06.10 
32 Jf. bilag 7 
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Andre råvarer, hvor Vestas er påvirket af prisudviklingen, er bl.a. kobber og nikkel, og her er der 

ligeledes indgået langsigtede fastprisaftaler.  

Om højere råvarepriser får betydning for Vestas kommer samtidig an på bl.a. oliepriserne. Hvis 

oliepriserne er høje vil kunderne have større interesse i vindenergi og derfor mere villige til at give 

den højere pris, som er forårsaget af fx højere stålpriser. På den måde vil Vestas være i stand til at 

sende regningen videre, men falder efterspørgsel efter vindmøller, vil Vestas stå med 

ekstraregningen selv, hvis konkurrencen samtidig er hård. 

Som en del af Vestas målsætning ”As green as it gets” genanvender Vestas alt i alt 27% af alle 

nedmonterede vindmøller, og denne andel vil stige i fremtiden. Ved genanvendelse af vindmøllerne 

sparer Vestas råvarer og mindsker dermed også følsomheden overfor ændringer i råvarepriser. 

Vestas’ nye V112 vindmølle kræver et specielt metal, som hedder neodymium. Dette metal er svært 

tilgængeligt, da 95% af al neodymium i verden bliver udvundet i Kina. Dette øger derfor Vestas’ 

afhængighed. Det er kun en mindre mængde på 60 kg, der bliver anvendt i produktionen af den nye 

vindmølletype,33 det er derfor af mindre betydning for vindmøllens produktionspris, hvis der sker 

prisændringer. Der foreligger alligevel en risiko ved, at Kina kan forbyde eksport af metallet, som de 

fx har gjort mod Japan. 

 

Fossile brændstoffer: 

Oliepriserne spiller som nævnt en rolle ift. til kundernes efterspørgsel efter vindenergi. Ved lave 

priser på fossile brændstoffer så som olie, gas og kul står vindenergi svagere i konkurrencen indenfor 

fremstillingen af energi.  Jf. bilag 8 er oliepriserne faldet drastisk frem til december 2008, fra et 

niveau på 145$ pr. tønde ned til 35$ pr. tønde. Oliepriserne er senere steget igen og lå ultimo august 

2010 på omkring 75$ pr. tønde. Ligeledes er prisen for kul steget i samme periode efter at have ramt 

et minimum i begyndelsen af 2009.34  Gaspriserne ligger på et historisk lavt niveau, at de således også 

forårsager en lavere efterspørgsel, dette er specielt et problem i USA, hvor væksten bliver kraftigt 

bremset af de lave gaspriser. Det er udvinding af shale-gas ud fra skiferlag i undergrunden, som USA 

har haft stor succes med, og som har sænket prisen for naturgas, således at prisen er halveret siden 

2008.35 

Vindenergi har den fordel ift. ikke vedvarende energi kilder, at vindindustrien kan tilbyde stabile 

energipriser i flere år frem i tiden, frem for usikkerheden med svingende brændstofpriser.  

 

Udvikling i energipriser: 

Prisen for energi er også med til at påvirke efterspørgslen efter vindmøller. Når prisen er høj er 

interessen større, og i takt med at produktionsprisen for vindenergi falder, grundet den teknologiske 

udvikling, bliver afkastet for energiproducenterne større under højere energipriser. Prisen kan svinge 

meget, fx fra midten af 2005 og 3 år frem steg energipriserne 40% i EU.36 Udviklingen i energipriser er 

                                                           
33 V112-møller kræver neodymium; RB-Børsen 26.10.10 
34 Jf. bilag 9 
35 Shale-gas truer amerikansk vindudbygning; Direkt 23.09.10 
36 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-09-054/EN/KS-SF-09-054-EN.PDF; side 1 
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korreleret med oliepriserne, jf. bilag 10 kan 74% af energiprisernes udvikling forklares med 

ændringer i oliepriserne, hvilket forstærker olieprisernes påvirkning på vindindustrien yderligere. 

Prisen på energi i USA er specielt lavere pga. de lave gaspriser, hvilket gør det svært for udviklerne af 

vindmølleparkerne at lave attraktive prisaftaler med energiselskaberne. 

Den økonomiske krise har også indflydelse på energiforbruget. Udviklingen i verdens BNP er stærkt 

korreleret med produktionen af elektricitet med forklaringsgrad på 0,995 jf. bilag 11. Lavkonjunktur 

genererer derfor lavere efterspørgsel efter energi og vil derfor påvirke efterspørgslen efter 

vindmøller. Markedet i USA er netop påvirket af en lavere efterspørgsel efter elektricitet, som 

ligeledes ligger en dæmper på markedsudsigterne. 

 

Rentevolatilitet: 

Udsving i renter har betydning for gæld og leasingforpligtelser, men Vestas sørger for at afdække 

risikoen så meget som muligt med hjælp af finansielle instrumenter. Renteniveauet har også 

indvirkning på lånefinansieret investeringer både for Vestas og deres kunder. 

 

Valutarisicis: 

Udviklingen i de nævnte valuta vises i grafen i bilag 12. 

Vestas afregner i euro, og da den danske krone er låst fast til euroen, giver det derfor ikke de store 

risici ift. etableringen i Danmark og handlen med danske kunder og leverandører. Værre er det med 

de aktiviteter, som Vestas har i Amerika og Asien, hvor den amerikanske dollar og den kinesiske yuan 

udgør større risici, da USA og Kina udgør ca. 1/3 af de leverede antal MW. Den amerikanske dollar 

har været ustabil og haft større udsving, og det samme gælder det for den canadiske dollar. Hvad 

angår den kinesiske yuan så har den ikke haft de samme store udsving. Den britiske pund har lidt 

mindre betydning for Vestas, men har derimod haft store udsving de senere år og er endt med at 

falde en del.  

Vestas forsøger at afdække risiciene ved udsving i valutakurser ved hjælp af valutaterminskontrakter. 

Derudover sørger Vestas ligeledes for at minimere risiciene ved at skabe ligevægt i deres 

valutabalancer i fx amerikanske dollars og kinesiske yuan ved etablering af produktion og så vidt 

muligt foretage indkøb i USA og Kina, og på den måde mindske deres nettoeksponering i den enkle 

valuta. Jo mere balance der kan skabes i netop disse to valutaer, som udgør de største andele, kan 

hjælpe til at minimere væsentlige risici. Omsætningen for Europa har i de sidste par år udgjort 60-

70% af den samlede omsætning,37 og denne omsætningsandel kan blive minimeret i fremtiden. 

Derfor vil valutarisiciene ikke blive mindre i fremtiden i takt med større globalisering tværtimod. 

 

Sociale og kulturelle forhold 

Mentaliteten hos mennesker verden over har ændret sig gevaldigt igennem de senere par årtier ift. 

miljøbevidsthed. Der er gradvist kommet mere fokus på grøn energi, og det er blevet moderne at 

                                                           
37 Vestas årsrapport 2009; side 23 
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være miljøbevidst. Folk er blevet mere beviste omkring, hvor deres elektricitet kommer fra og er 

mere villige til at skifte energiselskab, til et som gør mere brug af vedvarende energikilder. Dette kan 

tvinge energiselskaber til at gøre brug af grønnere energikilder for at fastholde deres kunder. 

Da Vestas i sin tid begyndte at tænke i de grønne baner og forsøgte sig med at udvikle en vindmølle, 

måtte de som nævnt arbejde i al hemmelighed, for at andre ikke skulle tro de var hippier. I dag er det 

helt anderledes og anerkendt, at man prøver at forbedre miljøet. I og med befolkningsvæksten øges, 

så er der øget behov for at sænke CO2-udslippet. Mange menneskers levestandard verden over er 

ligeledes steget, og behovet for mere elektricitet stiger i takt med, at man får flere elektroniske 

apparater i hjemmet. Behovet og viljen til at kunne producere grøn energi ved hjælp af vindmøller 

stiger.  

Miljøkatastrofer kan være med til at ændre folks holdninger. Fx olieudslippet i 2010 har øget fokus på 

udvinding af olie op fra havet, da det forbindes med betydelige risici. Dette forstærker vindenergiens 

image. Omkostningerne ved olieproduktion samt de tilhørende risici er for høje ift. omkostningerne 

ved udnyttelse af vindenergi. 

Det er alligevel ikke alle, som er lige begejstret for vindmøller, det gælder fx naboer til onshore 

vindmøller, eller hvis større landarealer med skov og dyreliv bliver berørt af, at der skal opstilles en 

vindmøllepark. Dette kan fx være et problem i et lille land som Danmark. Men alt i alt er holdningen 

blevet meget positiv, og flere havvindmølleparker er blomstret op og endnu flere er på vej, hvor 

færre mennesker og dyr kan blive berørt af vindmøllerne. 

 

Teknologi 

Vestas skal altid være fremme i skoene indenfor den teknologiske verden, hvis de vil bevare deres 

førerposition. 2000 er ansat indenfor forskning og udvikling i Vestas i 2010,38, dette er hver 10. 

Vestas medarbejder, hvilket dog er før fyringsrunden efter 3. kvartal. Vestas har siden 2004 øget 

deres investeringer i forskning og udvikling med 330% samt øget deres patentansøgninger med 

1200%.39 

Det gælder om at reducere cost of energy, dvs. reducere prisen pr. MW time ved at optimere 

vindmøllerne til at producere mere energi, og på den måde gøre det til en bedre forretning for 

kunderne. Vestas vil netop i 2010, hvor de to V112 3,0 MW til både on- og offsfore er blevet lanceret, 

kunne tilbyde deres kunder bedre fortjeneste selv under svage vindforhold.  

Det er altafgørende, at Vestas hele tiden sørger for at have nye og bedre vindmøller på tegnebrættet. 

Markedsandele står hurtigt til at miste, hvis teknologien halter bagefter. Vestas har, med den 6 MW 

vindmølle under udvikling og lanceringen af V112, fortalt omverdenen, at de stadig er med i kampen 

om de nyeste teknologier. Nogle af Vestas’ konkurrenter har allerede lanceret større vindmøller end 

Vestas’ største på 3 MW, så Vestas kan ikke tillade sig, at vente for længe med lanceringen af deres 6 

MW vindmølle i frygt for at miste markedsandele, specielt på offshore markedet.  Det er dog vigtigt, 

at nye vindmøller bliver grundigt gennemtestet inden en lancering. Teknologisk udvikling handler 

også om, at kunne udvikle vindmøller, som har høj driftsikkerhed, som især skal gøre sig gældende på 

                                                           
38 Dansk vindviden forsvinder til udlandet; Børsen 17.03.10 
39 Enorm pipeline af innovation; RB-Børsen 02.09.10 
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havet. En øget driftsikkerhed vil reducere vedligeholdelsesomkostningerne og forhøje kundernes 

afkast, da det er dyrt for kunderne at have vindmøller til at stå stille. Det er specielt et problem om 

vinteren, hvor det er vanskeligere at få adgang til havvindmøllerne, hvis de står over for større 

reparationer. 

Gearkassen i en vindmølle kan skabe mange tekniske problemer for producenterne, og dette har fået 

nogle producenter til helt at undlade gearkasser. Gearfri vindmøller er en god fremtidig teknologisk 

løsning for havvindmøller, da det ofte er gearkasserne i vindmøller ude på havet, som volder 

problemer. Samtidig vil det muligvis være en billigere og bestemt mere holdbar løsning at gøre dem 

gearfrie, i og med vindmøllers kapacitet bliver større og større, og større gearkasser er mere 

følsomme. Vestas måtte se konsekvensen i øjnene i 2007, da de måtte trække deres V90 3,0 MW 

offshore vindmølle tilbage og sætte salget i bero pga. problemer med gearkasserne. Teknologien 

indenfor de gearfrie vindmøller hedder direct drive. I og med man fjerner gearkassen vil der være 

færre bevægelige dele, som gør den mere driftsikker og kræver mindre vedligeholdelse. Teknologien 

er dog ikke helt problemfri, da nacellen, selve vindmøllehuset, bliver meget tungere, og de bliver 

derfor vanskeligere at få opstillet ude på havet. Tyske Enercon har benyttet sig af denne teknologi i 

flere år, og har derfor stor knowhow indenfor denne teknologi, men også Siemens har lanceret en 3 

MW direct drive vindmølle, og GE er godt på vej i samme retning, samt kinesiske Goldwind som 

allerede er i gang med opstilling af gearløse vindmøller. Hele 13,9% af vindmøller opstillet i 2009 var 

direct drive vindmøller leveret af Enercon og Goldwind.40 Det vides endnu ikke, om Vestas’ nye 6 MW 

offshore vindmølle vil blive baseret på denne teknologi, Vestas har dog fremhævet problematikkerne 

ift. at benytte direct drive. En af de største problematikker ved anvendelsen af direct drive, således at 

generatorerne ikke bliver alt for store, er anvendelse af det sjældne metal neodymium. Produktionen 

af direct drive kræver 20 tons neodymium,41 hvilket vil medfører en betydelig stor afhængighed og 

en vis sårbarhed. 

Vestas’ nylanceret vindmøller af typen V112 er udstyret med de hidtil længste vinger fra Vestas, men 

udviklingen stopper nok næppe her, hvis produktiviteten kan øges ved endnu længere vinger. 

Vingerne er en vigtig del af en vindmølle, og der bliver både forsket i deres udseende og holdbarhed. 

Der skal fx forskes mere i et design som evt. kan sænke støjfrekvensen, men også i et design som 

holder vingerne fri for is om vinteren, hvilket kan løses ved hjælp af flaps på vingerne.42 

 

En ting anden vigtig faktor er udviklingen af elnettet i infrastrukturen. For at elnettet skal kunne følge 

med den kraftige vækst af vindenergi, skal der ske en større teknologisk udvikling af infrastrukturen. 

Eloverløb kan resultere i nedbrud i elnettet, eller at man helt må stoppe for produktionen af 

vindenergi. Der er behov for et mere fleksibelt system, som enten kan lagre det overskydende el eller 

sende det videre hen, hvor der er brug for det. En anden løsning vil være at finde en måde at 

forbruge det overskydende el på, ved simpelthen at skabe et større forbrug. Energinet har 

udarbejdet en analyse vedrørende Danmarks fremtidige muligheder på kort, mellem og lang sigt. På 

kort sigt handler det om at udbygge elnettet og skabe øget udveksling af el mellem vores nabolande, 

ved at øge udvekslingsforbindelserne af el, kan vi på den måde sikre, at vi kan få aftaget al 

                                                           
40 World Market Update 2009; side 35 
41 Direct drive er ok – bare ikke med strategisk metal; RB-Børsen 02.09.10 
42 Klar med nye vingetyper; RB-Børsen 02.09.10 
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overproduktion af vindenergi, når det er nødvendigt. Desuden kan man på kort sigt forbruge mere el 

ved at udnytte den på varmekraftværker. På mellemlang sigt kan der skabes et merforbrug ved 

udbredelse af elbiler og udbredelse af varmepumper i husstande. På lang sigt handler det om, at vi 

skal kunne lagre el, når der bliver skabt en overproduktion, for på den måde at udnytte vindkraften 

bedst muligt. Vestas forsker allerede, i samarbejde med Aalborg Universitet, i en løsning, som består 

af implementering af et batteri i vindmøllerne. Alle disse tiltag vil kunne fremme væksten på 

vindmøllemarkedet, hvis fremtidsplanerne bliver en realitet. 
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3.1.2. Analyse på brancheniveau 
Der er dernæst behov for en grundig analyse af selve vindmøllebranchen og Vestas’ strategiske 

position ift. markedssituationen. Branchen analyseres ud fra Porters Five Forces modellen, som 

indeholder de 5 markedskræfter; konkurrenceintensitet, trusler fra nye konkurrenter, trusler fra 

substituerende produkter, kundernes forhandlingsstyrke og leverandørernes forhandlingsstyrke. 

 

Konkurrenceintensitet 

Segmentering af markedet: 

(Jf. bilag 13) 

Markedet for vindmøller kan deles op i flere segmenter alt efter placering til lands eller vands og 

kapacitetsstørrelse. Den første og mest åbenlyse segmentopdeling er opdeling i onshore og offshore. 

Offshoremarkedet udgjorde 1,8% af alle nye vindmølleinstallationer i 2009, hvilke primært blev 

opstillet i Europa.43 Ud fra tabel 1 ses det, at offshoremarkedet er mest koncentreret i europæiske 

lande som UK, Danmark og Holland, hvor UK i 2009 var førende med 894 akkumuleret MW. Væksten 

for de årlige installerede MW steg 100% fra 2008 til 2009, hvilket førte til en vækst i den 

akkumulerede installation på 48,5%. Offshoremarkedet i Europa forventes at stige yderligere de 

kommende år, bl.a. pga. det bliver svært, specielt i det nordlige Europa, at finde nye placeringer til 

vindmøller på land pga. den tætte befolkning. Dette afspejler sig også i den europæiske 

vindorganisation EWEA’s forventninger til det europæiske marked, hvor investeringerne i onshore vil 

forblive på samme niveau dvs. ingen yderligere vækst, hvor i mod investeringerne i offshore vil stige 

betydeligt med høj vækst i de næste 20 år jf. figur 1. 

Ifølge EWEA jf. figur 2 var der efter 2009 en kapacitet på 3.500 MW under opførsel i Europa på 

offshoremarkedet. Hvor de 44% er under opførsel i UK, men også Tyskland er godt på vej frem 

indenfor offshoremarkedet, hvor 29% dvs. 1.040 MW er under opførsel, mens hele 8.589 MW er 

blevet godkendt til opførelse i Tyskland. Ud af alle de MW, der i alt er blevet installeret i Europa frem 

til 2009, har Vestas leveret 39,6%, mens størstedelen på 50,3% af blevet leveret af Siemens jf. figur 3. 

Ingen andre havvindmølleproducenter ser ud til på nuværende tidspunkt, at kunne true Vestas og 

Siemens i deres suveræne dominans på offshoremarkedet. 

Markedet for offshore er ikke så udbredt udenfor Europa, men større vækst er forventet i både Kina 

og USA. Grundet den forventede kinesiske vækst på offshoremarkedet åbnede Vestas sidste år en 

offshore-afdeling i Kina. På en havvindmøllekonference i Shanghai i juni blev der forudsagt en 

installeret kapacitet på 22,8 GW i 2020 på baggrund af lokale regeringers foreløbige planer indenfor 

offshoreenergi.44 De kinesiske producenter har ikke store erfaringer indenfor offshore, så her vil 

Vestas være mere konkurrencedygtig på trods af den store koncentration af lokale 

vindmølleproducenter. Dongfang er en af de kinesiske producenter, som er begyndt at fokusere på 

offshoremarkedet. Det vides ikke med sikkerhed om det kinesiske offshoremarked bliver samme 

lukkede fest som på onshoremarkedet.  

 

                                                           
43 World Market Update 2009; side 19 
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Markedet kan ligeledes opdeles efter vindmøllernes kapacitet. Segmentering efter størrelsen af 

kapacitet ses i tabel 2. Det mindste segment af vindmøller på under 750 kW fyldte i 2009 kun 1,1% af 

markedet, Vestas har ingen vindmøller i dette segment. Vestas’ mindste vindmølletype hører til det 

næste segment One-MW på mellem 750-1499 kW, her har Vestas to vindmøller af størrelsen 850 

kW, som primært bliver solgt på det asiatiske marked. Størstedelen af markedet i 2009 bestod af 

vindmøller i mainstream segmentet med en kapacitet på mellem 1.500-2500 kW, som udgjorde 

81,8%. Dette segment er ligeledes også der, hvor Vestas er bedst repræsenteret med hele 5 

vindmøller i deres sortiment. Jf. tabel 3 lå Vestas i mainstreamsegmentet i 2009 på en 3. plads efter 

GE og Sinovel. På trods af en tilstedeværelse med 5 vindmøller i segmentet er Vestas faldet ned på 

denne 3. plads efter at have ligget nummer 2 i 2008 og nummer 1 i 2007.  

Hvis man kigger samlet på de to største segmenter, mainstream og multi, ud fra tabel 4, så er Vestas 

den anden største producent. Vestas opnåede 13,2% af markedet tæt op af GE med 14,7%. I 

segmentet multi-MW for de største vindmøller på over 2,5 MW lå Vestas på en førerposition i 2009 

med en andel på 57,2% af markedet, tætteste konkurrent var Siemens med 17,7% jf. tabel 5. Både 

Vestas’ markedsandele i mainstream og multi-segmentet er faldet en del de senere år. Den 

gennemsnitlige vindmølle havde i 2009 en kapacitet på 1.599 kW, hvilket er lidt større end i 2008, 

hvor gennemsnittet lå på 1.560 kW.45 Den gennemsnitlige størrelse vil blive ved med at stige i 

fremtiden, forårsaget af den teknologiske udvikling. Den nyeste generation af multi-MW vindmøller i 

2009 blev introduceret med udvidet kapacitet i omfanget af 3,6-6 MW. Hele 7 nye vindmøller af det 

størrelsesomfang er blevet introduceret i 2009 af Siemens, REpower, Enercon , Gamesa og Areva46, 

hvor flere af disse producenter direkte kan gå ind og true Vestas. Vestas kan endnu ikke tilbyde en 

vindmølle på en kapacitet, der ligger over 3 MW, og det er på trods af de alligevel har præsteret at 

have en markedsandel på 57,2% af segmentet. Den næste generation indenfor multi-MW segmentet 

kommer til at have en kapacitet på mellem 6-10 MW. Amerikanske Clipper er som en af de eneste på 

nuværende tidspunkt i gang med at udvikle en vindmølle på 10 MW, som vil blive testet i 2011.47 

 

Priskonkurrence: 

Prisen ligger på ca. 1 mio. euro pr. MW. Prisen er afhængig af udbud og efterspørgsel samt 

råvarepriser, og den ændrer sig derfor løbende. Prisen har i Danmark været faldende de sidste 20 år 

med enkle stigninger omkring 2001 og 2006 jf. bilag 14, hvor figur 1 illustrerer prisudviklingen ift. 

danske forhold. Figur 2 viser dernæst, at danske priser i 2006 lå noget lavere end i andre lande. I 

årene 2005-2007 var der en større prisstigning forårsaget af et sælgers marked og en stigning i 

råvarepriser. I 2008 begyndte priserne igen at falde til ro. Priserne stagnerede pga. usikkerheden 

omkring den finansielle krise, og fordi råvarepriserne begyndte at falde igen.48 Ifølge BTM lå prisen i 

2009 på 1,3 mio. pr. MW for onshore og 3 mio. for offshore, når det gælder turnkey kontrakter, hvor 

vindmølleproducenterne er ansvarlige for alt vedr. opsætningen af vindmøllerne, dvs. prisen ligger 

højere end prisen for kun selve vindmøllen. BTM forventer at prisen for onshore vil falde 2% om året, 

mens prisen for offshore forventes fastholdt. 
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Markedet er vendt og blevet et købers marked grundet øget konkurrence og faldende efterspørgsel. 

Disse faktorer samt de lavere råvarepriser kan have presset prisen ned under 1 mio. euro pr. MW. 

Sydbank har ligeledes vurderet prisen til at være faldet til 900.000 euro.49  

Mange nye kinesiske producenter er kommet til de senere par år og har indgået en skarp 

priskonkurrence, da prisen for dem er deres eneste konkurrenceparameter. Dette har gjort 

konkurrencesituationen noget sværere i Kina. En byderunde i oktober måned viste, at der i Kina er 

tale om betydelige lavere priser. Gamesa afgav et bud på 0,617 mio. euro, og de kinesiske 

producenter afgav i gennemsnit et bud på 0,443 mio. euro. Til sammenligning lå Vestas’ 

gennemsnitlige pris for de indgående ordrer i 3. kvartal på 0,914 mio. euro.50 Priserne i Kina ligger 

dog generelt lavere end i resten af verden forårsaget af en billigere produktionspris, alligevel 

foreligger der et kraftigt prispres på det asiatiske marked, hvilket kan risikere at brede sig globalt, 

hvis de asiatiske producenter vælger at udvide deres eksport. 

I denne priskonkurrence kan Vestas drage fordel af deres globale tilstedeværelse, da de er i stand til 

at producere så lokalt som muligt og på den måde spare penge på den dyre transport. 

 

Global konkurrenceintensitet: 

Vækst 

(Jf. bilag 15, tabel 1-3) 

I 2009 blev der installeret vindmøller over hele verden af en kapacitet på 38.103 MW, dette var en 

forøgelse af markedskapaciteten med 31%, således at den samlet installation ligger på 160.084 MW. 

Væksten har været stigende siden 2004, hvor væksten lå på 18,88%. I 2009 oplevede det kinesiske 

marked den største vækst på 113,3% ud af verdens 10 største markeder, hvor hele 36% af alle 

installationer af vindmøller blev opført i Kina. I 2009 har Kina således taget føringen fra USA, som 

tidligere dominerede blandt de 10 største markeder med den højeste vækstrate, men alt i alt er det 

USA og Kina som de senere par år har forårsaget den høje vækst i verden. Kina og USA stod til 

sammen for over halvdelen af alle installationerne i 2009 med en andel på 62%. Samlet set udgjorde 

de 10 største markeder i 2009 89% af alle de årlige installationer, dvs. vindmøllemarkedet er meget 

koncentreret omkring få lande i verden. 

 

Markedsandele 

(Jf. bilag 16, tabel 1-2, samt figur 1) 

På verdensmarkedet er Vestas’ markedsandel faldet drastisk siden 2004, hvor Vestas havde en andel 

på 33,4% den er nu faldet til 12,5% af markedet i 2009. Vestas var alligevel stadig verdens største 

vindmølleproducent i 2009, men skarpt forfulgt af GE, som i 2009 havde en markedsandel på 12,4%. 

De kinesiske producenter har haft høj vækst, og i 2009 var 3 kinesiske producenter blandt de 10 

største, hvor 2 af dem lå blandt top 5. Tilsammen havde de 3 kinesiske producenter hele 23% af 

markedet i 2009. Den største kinesiske højdespringer er Sinovel, som næsten har fordoblet sin 

                                                           
49 Prisen på vindmøller under hårdt pres; Børsen 15.01.10 
50 Kinesisk auktion bekræfter enormt prispres; Direkt 27.10.10 
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markedsandel fra 5% i 2008 til 9,2% i 2009, og som nu er verdens 3. største vindmølleproducent på 

trods af en meget lille eksportandel. Denne fremgang har kun været mulig pga. Kinas høje vækstrater 

de senere år. Alt i alt sad de 10 største vindmølleproducenter i 2009 på 81% af markedet, og denne 

andel har været faldende ift. at andelen var oppe på 95% i 2002. Dette tegner et billede af en mere 

konkurrencepræget branche, hvor flere producenter er trådt ind på markedet og har samtidig haft 

sådan en succes med det, at de har kunnet stjæle markedsandele fra de 10 største producenter. 

Figur 1 viser de 10 største producenters markedsposition i 2009 samt den positionelle ændring fra 

2008. Den tegner tydeligt et billede af Vestas som den største globale spiller på markedet. De 

nærmeste konkurrenter er Enercon, som ikke besidder nær så høj markedsandel og på lidt færre 

markeder, og GE som har omtrent samme markedsandele som Vestas, men som opererer på halvt så 

mange markeder. Pilene viser tilbage og fremgang i markedspositionerne fra 2008, hvor Vestas både 

har mistet markedsandele samt markeder. GE har ekspanderet til flere markeder og samtidig 

formået at fastholde sin markedsandel på trods af de kinesiske producenters aggressive fremgang. 

Alt i alt viser figuren, at producenterne prøver at øge deres globaliseringsstrategi, men på nuværende 

tidspunkt er det Vestas, som har haft størst succes. 

 

Efter 2009 

Der er begyndt at tegne sig et billede af 2010 og 2011 på baggrund af de indgået ordrer i første halvdel 

af 2010. Vestas ser ud til at klare sig noget bedre end i 2009. I 2. kvartal i 2010 indgik Vestas ordre på 

3031 MW, hvilket kun lige ligger under det antal indgået ordrer på 3072 MW for hele 2009.51 Vestas 

har i 2010 samlet indgået 24% af alle ordrer i første halvdel af 2010, Goldwind har indgået 18% og 

Siemens 14%. GE har klaret sig knapt så godt med kun opnået 8%, Gamesa og Suzlon hver 4% og 

Nordex med 2%.52 Det ses tydeligt ud fra dette billede, at man skal tage den kinesiske konkurrence 

seriøst, og specielt Goldwind som har store ambitioner om at tage verdensmarkedet med storm. Det 

skal tilføjes, at væksten på det kinesiske marked stadig er i fuld gang, hvor den i resten af verden er 

gået lidt i stå i 2010, hvilket er en af årsagerne til Goldwinds store fremgang. Vestas har i det første 

halvår af 2010 modtaget ordrer på omkring 800 MW i Kina,53 hvilket er en tidobling fra 

ordrebeholdningen på 80MW ultimo 2009. 

 

Markedskoncentration 

(Jf. bilag 16, tabel 3) 

Markedskoncentrationen er faldet betydeligt i takt med den stigende konkurrenceintensitet de 

senere år. Koncentrationsforholdet for CR4, dvs. den samlet markedsandel for de 4 største 

vindmølleproducenter, lå på 42,6% i 2009, hvor den i 2004 lå på 77,5%. Markedskoncentrationen har 

ændret sig fra at have været et koncentreret marked, tæt på en stærk koncentration, til nu at være 

et middel koncentreret marked, i og med de 4 største producenter kun dominerer 42,6% af 

markedet. En analyse ud fra Herfindahl-Hirschman Indekset viser samme tendens i markedet. HHI i 

2004 lå på 1880, hvilket indikerer et højt koncentreret marked, men i årene efter 2004 faldt indekset 

og lå på mellem 1.000-1.800, hvilket indikerer en moderat koncentration. HHI for 2009 var på 701, og 
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52 Vestas dominerer verdensmarkedet; Børsen 19.08.10 
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dette niveau er indikation for et ukoncentreret marked. Denne trend i markedskoncentrationen viser 

tydeligt den effekt, som de kinesiske producenter har haft med deres indtrængning på markedet. 

 

Markedsmobilitet 

(Jf. bilag 16, tabel 4) 

Mobiliteten i markedsandele på markedet har været lidt svingende, men på niveau omkring 7-18%, 

og når man beregner Vestas’ ændringer i markedsandele ses det, at Vestas har forårsaget større 

andele af markedsmobiliteten igennem de senere år. Den største ændring i markedsmobiliteten er 

sket fra 2008 til 2009, da mobiliteten er steget fra 9,4% til 17,55%, hvor Vestas har forårsaget 41,6% 

af denne ændring i markedsandele. 

 

Canada 
(Jf. bilag 17, tabel 1) 

Vestas dominerede markedet i Canada i 2009 med 48,8% forfulgt af GE med 32,8%. De sidste 4 år har 

forskellige producenter været i front, og Vestas har fra 2006-2008 ligget på en andenplads, men er 

altså i 2009 rykket op på en førsteplads. Ellers er det ca. de samme producenter der har ligget og 

kæmpet om det canadiske marked så som Vestas, GE og Enercon, dog indtog Siemens i 2008 

førstepladsen, men uden at kunne fastholde deres aktiviteter på markedet i 2009. 

 

USA 

(Jf. bilag 17, tabel 2) 

På markedet i USA, som kumuleret set er det største vindmøllemarked i verden, har GE altid haft 

førerpositionen, da det er deres hjemmemarked. Dette har helt sikkert givet dem en 

konkurrencefordel ift. udenlandske producenter. GE har stille og roligt øget deres markedsposition 

de sidste 4 år med en stigning fra 37,3% til 46,4%. Vestas’ markedsandel har derimod været faldende, 

men de har altid kunne opretholde en 2. plads bort set fra i 2009, hvor de endte på en 3. plads med 

kun 8,7% overgået af Siemens med 12,3%. Det ses tydelig hvor mange producenter der gerne vil gøre 

deres forsøg med det amerikanske marked, og med de fordelagtige støtteprogrammer indenfor 

vindenergi, har det været fristende for producenterne at etablere produktion på det amerikanske 

marked. Dette øget udbud har sammen med stilstanden i den amerikanske efterspørgsel pga. mangel 

på politisk initiativ, forøget risikoen for en overkapacitet på markedet. Denne udvikling kan gå hårdt 

ud over Vestas, da de har satset hårdt på det amerikanske marked, hvis ikke de formår at klare sig 

bedre i konkurrencen, end hvad de gjorde i 2009. I første halvdel af 2010 har Vestas dog på trods af 

ellers få ordrer på det amerikanske marked, alligevel præsteret at få halvdelen af de nye ordrer i 

USA.54 
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Indien 
(Jf. bilag 17 tabel 3) 

Vindmøllemarkedet i Indien er præget af relativ få producenter, på trods af at markedet er det andet 

største i Asien. I alt er der installeret vindenergi på 10.827 MW, hvor der i 2009 kun blev installeret 

1.172MW,55 men der forventes større vækst. Det indiske marked så i 2009 således ud, at den 

indenlandske producent Suzlon dominerede markedet suverænt med 59,7%, hvilket dog er et fald på 

10 %-point ift. 2008, men ellers har Suzlon de sidste 4 år ligget på mellem 50-60% af markedet. 

Vestas RRB, som er en selvstændig indisk producent, som tidligere har været associeret med Vestas, 

besidder 9,4% af markedet og har ligget på 8-9% de senere år. Vestas ligger derefter på en 3. plads 

med 8,4%, og dette niveau er ca. det samme som de sidste 3 år.  

 

Kina 
(Jf. bilag 17 tabel 4-5) 

Det største marked i Asien er Kina, som de senere år har haft en kolossal vækst specielt i 2009, hvor 

13.750 MW blev installeret, og dette medførte en vækst på 113% i installeret MW, som tidligere 

nævnt. Det kinesiske vindmøllemarked er meget domineret af indenlandske producenter, og denne 

trend har været kraftig stigende de senere år. I 2006 fyldte de kinesiske producenter 39% af deres 

eget hjemmarked, som senere steg til 50,7% i 2007, 73,5% i 2008 og nu 87,7% i 2009. Sinovel, som 

også er den største højdespringer på verdensmarkedet med deres nye 3. plads, ligger nummer et på 

det kinesiske marked med en markedsandel på 25%. Dernæst kommer Goldwind med en andel på 

19,5% og på en 3. plads Dongfang med 17,7%. Disse 3 er de mest dominerende producenter, og det 

har de været de sidste par år. Samtidig er Vestas’ markedsandel faldet drastisk fra at have haft 28,3% 

i 2006 til 4,2% i 2009, men Vestas kan dog prale af at være den største udenlandske producent på det 

kinesiske marked. I alt er der over 70 kinesiske producenter på det kinesiske marked,56 som er blevet 

drevet frem af Kinas enorme vækst samt protektionisme. Der er derfor udsigt til overkapacitet i Kina, 

og det får nogle kinesiske producenter til at vende deres interesse mod udlandet, i kampen om at 

overleve i branchen. Det er dog langt fra alle dem, som kaster sig ud på eksportmarkedet, der vil 

have en reel chance i den globale konkurrence. De kinesiske producenter har stadig til opgave at 

bevise overfor resten af verden, at deres vindmøller er af sådan en kvalitet, som de udenlandske 

kunder påkræver. Som nogle af de første har de store vindmølleprocenter Sinovel, Goldwind og 

Dongfang begivet sig ud på eksportmarkedet, men i et meget begrænset omfang som endnu ingen 

betydning har haft for den globale konkurrence. Det er endnu svært at sige, om det vil lykkes for de 

store kinesiske producenter at begå sig i den globale konkurrence, men hvis de får succes, kan det 

betyde endnu skarpere konkurrence, hvor det i værste tilfælde kan resultere i betydelige prisfald. På 

det kinesiske markedet bliver der næppe lukket ret meget op for udenlandske producenter, og de 

store kinesiske producenter vil derfor stadig kunne hente de fleste ordrer hjemmefra. 

Overkapaciteten vil forårsage mange konsolideringer på det kinesiske marked i forbindelse med 

fusioneringer eller direkte opkøb. Dette kan medvirke til, at de store kinesiske producenter bliver 

endnu større i deres hjemland og mere rustet til at begå sig i den globale konkurrence. 
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Det har været svært for Vestas at trænge ordentlig igennem på det kinesiske marked når Vestas’ 

konkurrenceparameter er kvalitet, men nu ser det ud til at vende en smule med de nye ordrer, som 

Vestas har fået i 2010. Kunderne er begyndt at være mere kvalitetsbeviste, da de efterhånden godt 

kan se at dårlig kvalitet ikke er nogen god langsigtet løsning. Det er i hvert fald det indtryk Vestas er 

begyndt at få, og Vestas regner også med, at en udvidelse af kapaciteten i Kina vil være en 

nødvendighed i fremtiden.57 

 

Spanien 

(Jf. bilag 17 tabel 6 og 7) 

Spanien var det største marked i Europa og det 3. største marked i verden i 2009 med en årlig 

installation på 2.331 MW. Samlet set gør det Spanien til det andet største marked med en kumuleret 

installation på 18.784 MW.58 Spanien har de sidste 3 år været det største europæiske marked, dette 

kan ændre sig efter den økonomiske krise i Spanien i 2010. Gamesa har de sidste 4 år været førende 

på det spanske marked på trods af en meget faldende markedsandel, som i 2006 var helt oppe på 

50,6% men i 2009 lå på 35,8%. En af grundene til deres faldende markedsandel skyldes Vestas 

aggressive fremgang i Spanien, hvor Vestas har erobret markedsandele fra Gamesa. Vestas havde i 

2006 en markedsandel på 8,9%, og denne andel er steget til 32,7% i 2009. Det spanske marked er 

desuden også et af Vestas’ vigtigste markeder, da det er det marked i verden, som Vestas har 

leverede flest MW til i 2009. Konkurrencen fra udenlandske producenter er blevet større de senere 

år. I 2006 dominerede indenlandske producenter det spanske marked med 57,2%, mens andelen var 

helt oppe på 70,6% i 2007, og nu er deres andel faldet til 37% 

 

Tyskland 

(Jf. bilag 17 tabel 8 og 9) 

 Tyskland udgør stadig det største marked i Europa med en samlet kumuleret installation på 25.813 

MW svarende til 33,8% af alt vindkapacitet i Europa, og i 2009 var Tyskland det 2. største marked i 

Europa målt på en nyinstalleret kapacitet på 1.917 MW.59 De indenlandske producenter sidder på en 

stigende andel af markedet, denne andel er steget til 76,4% i 2009. Dette skyldes primært at tyske 

Enercon har haft stor succes med at brede sig på markedet med en andel på hele 62,4%, hvilket er en 

stigning på 25 %-point siden 2006. I andelen af tyske producenter er Repower dog medregnet, som 

ellers ikke er helt tysk længere, efter at Suzlon overtog størstedelen af aktieposten, men Repowers 

markedsandel i Tyskland lå på 8,3% i 2009 efter en stigning fra 5,8%. Fuhrländes andel er også steget 

lidt, dvs. det er stort set Enercons egen fortjeneste, at de indenlandske producenter så kraftigt 

dominerer det tyske marked.  Det er derfor også Enercon, som har erobret markedsandele fra Vestas 

i Tyskland, da Vestas’ markedsandel gradvist er halveret siden 2006 til en markedsandel på 17,4% i 

2009. 

 

                                                           
57 Kinesisk marked ændrer sig til vores fordel; Direkt 02.09.10 
58 World Market Update 2009 side 12 
59 World Market Update 2009 side 12 
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UK 
(Jf. bilag 17 tabel 10) 

UK havde en årlig installation på lidt over 1.077 MW i 2009, hvilket svarer til ca. 10% af alt 

nyinstalleret kapacitet i Europa.60 I UK er det mest offshore vindenergi, der driver væksten fremad, 

da UK kan nyde godt af de gode vindforhold ved Nordsøen. Siemens, som er førende indenfor 

offshore-markedet, har stor dominans på det engelske marked med en markedsandel på ca. 50%. 

Repower lå i 2009 nummer 2 på det engelske marked med 21%, hvilket er noget af en stigning fra 

6,4% året før. Vestas’ markedsandel har været faldende over de sidste 4 år og lå på 12% i 2009, men 

der kan være potentiale for stigning, hvis Vestas får succes med deres nye offshore-vindmølle V-112.  

 

På trods af at Vestas’ samlet markedsandel i verden er faldet til 12,5% i 2009, er de stadig verdens 

største. Vestas ligger i top 3 på de 10 største markeder i verden på nær det kinesiske marked, hvor 

Vestas dog er den største udenlandske producent.  

 

Truslen fra nye konkurrenter - adgangsbarrierer 

Vindindustrien er en meget videnstung branche, og knowhow er et godt konkurrenceparameter 

overfor nye konkurrenter på markedet. Nogle producenter har direkte købt sig til knowhow og 

direkte ind i vindmølleindustrien ved opkøb af en eksisterende aktør på markedet. Større 

konglomerater såsom Siemens og GE har haft succes med denne strategi, og de har gjort det tids nok 

til at kunne ride med på vækstbølgen. Siemens købte danske Bonus Energy, og GE købte amerikanske 

Enron Wind, som tidligere hed Zond. Flere andre kendte konglomerater er godt på vej ind på 

markedet så som Mitsubishi, Hyundai, Samsung og Daewoo. Disse konglomerater kan drage fordel af 

deres brand og image, selv om de ikke er kendt indenfor vindindustrien. Det kan være sværere for 

helt nye producenter at etablere sig i branchen uden et kendt brand i ryggen. Vestas har den fordel, 

at de har været med fra start af, og at de kun koncentrerer sig om vindmøller, og har opbygget deres 

egen knowhow og varemærke indenfor produktion af vindmøller. Der er ikke mange måder at 

produktdifferentiere sig på indenfor vindmøller, men Vestas forsøger at brande sig indenfor kvalitet 

og vil fortælle og vise omverden, at de er de bedste og nummer et i branchen.  

Grundet den finansielle krise er finansieringen af vindmølleparker blevet mere kompleks, og der 

bliver stillet større krav til vindmølleproducenterne. Før i tiden var der en øget trend i brugen af 

supply-only kontrakter, hvor producenternes eneste job var at leverer vindmøller, denne trend er 

blevet ændret i takt med den finansielle krise. Flere banker kræver nu supply-and-installation 

kontrakter, hvor vindmølleproducenter som minimum også er ansvarlige for opsætningen af 

vindmøllerne og opkobling til elnettet. Derudover er der også turnkey kontrakter, hvor producenten 

bliver ansvarlig for hele projektet. Dette sætter større krav til nye vindmølleproducenter, at de skal 

kunne mere end bare producere og levere vindmøller.  

 

                                                           
60 World Market Update 2009 side 12 
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Konkurrence fra substituerende produkter 

Direkte substitutter vil være andre former for vedvarende energikilder til fremstilling af energi. Det 

kan fx være energi fra solceller, som er et voksende marked i bl.a. Japan, USA og Europa, hvor 

specielt Tyskland er længst fremme på markedet. Markedet for solceller bliver i nogle lande drevet af 

samme politiske kræfter som vindmøller, netop ved attraktive støtteordninger. Energi fra solceller 

supplerer vindenergi bedre end nogle andre energikilder, da deres styrker er komplementære. 

Vindmøller producerer mest energi i vinterhalvåret og ellers om natten, hvorimod solceller 

producerer mest om sommeren og i dagtimerne. Der forskes dog stadig i at gøre solceller billigere og 

mere effektive. Andre former for vedvarende energi er bølgekraft, vandkraft og afbrænding af 

biobrændsler, hvor bølgekraft er den nyeste form for energikilde, som der stadig forskes en del i. 

Dvs. substitutterne indenfor vedvarende energi er ikke helt så konkurrencedygtige endnu, til at 

udgøre en direkte trussel ift. hvor langt vindenergi er i udviklingen. 

Andre former for substitutter er ikke vedvarende energikilder, så som afbrænding af fossile 

brændstoffer. Kul, naturgas og olie er 3 meget anvendte fossile brændsler i verden og væsentlige 

årsager til den enorme udledning af CO2. Naturgas udleder mindre CO2 end de to andre, da det er et 

renere brændstof. 22% af al energi i verden bliver produceret af naturgas, og det forventes at denne 

andel vil stige op til 30% i 2020.61 På længere sigt vil højere afgifter for CO2-udledning favorisere 

vindenergi frem for afbrænding af fossile brændstoffer som kul og gas.   

Vindmøllernes kapacitet og produktivitet vil stige i takt med udviklingen og samtidig medføre lavere 

priser for vindenergi, og dette vil være med til at gøre vind til en mere konkurrencedygtig 

energiressource på lige fod med fossile ressourcer. 

 

Kundernes forhandlingsstyrke 

Kundegruppen har ændret sig efter den finansielle krise, større energiselskaber har opkøbt mindre 

uafhængige elproducenter, og det har ændret kundebasen, der nu består af flere større kunder i 

stedet for mange små. Nogle af disse større energiselskaber har udvidet deres marked og opererer 

nu mere eller mindre globalt. For Vestas’ vedkommende er der også sket en ændring i deres 

kundebase, da andelen af større kunder er steget. I 2007 havde Vestas 272 kunder, og i 2008 var 

antallet faldet til 228. For 2009 var antallet af kunder nede på 201, hvor energiselskaber og 

elværkskunder udgjorde en andel på 58% af omsætningen en stigning fra 45% i 2008.62 Målt i MW 

udgjorde Vestas’ 10 største kunder en andel på 41% af alle ordrer i 2009.63 Vestas er derfor følsom 

overfor kundesammensætningen, når en så stor andel af deres ordrer og omsætning er afhængige af 

en relativ lille kundegruppe. Det kan være dyrt for Vestas, hvis deres kundetilfredshed falder. 

Kunderne har god mulighed for at vælge andre vindmølleleverandører, men de har også mulighed for 

at øge deres andel af substituerende energikilder. Det vil forøge kundernes styrke, hvis fx priserne på 

olie, kul og gas falder, dog er det pålagt mange energiselskaber at have en vis andel af vedvarende 

energi i deres energiportefølje, og denne andel vil højest sandsynlig stige i fremtiden. 

                                                           
61 http://www.climateminds.dk/index.php?id=108 
62 Vestas delårsrapport første kvartal 2010; side 11 
63 Vestas årsrapport 2009, side 22 
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Kombinationen af kundernes større forhandlingsstyrke og et købers marked har resulterede i 

forringede betalingsbetingelser for Vestas. Vestas kunne tidligere kræve op til 80% af prisen 

forudbetalt, hvilket var med til at styrke deres likviditet, i og med forudbetalingen kunne være med 

til at dække omkostningerne under produktionen. Nu vil kunderne kun gå med til at betale en langt 

lavere forudbetaling på fx 20%, hvilket kan bringe Vestas i et likviditetsproblem. 

De store kunder har rig mulighed for, at kunne forlange høje standarder ift. kvalitet og driftsikkerhed, 

som tilsammen skal give en lav cost of energy. Alle kunder vil som regel have mest for deres penge, 

og for energiproducenterne gælder det om, at vindmøllerne kan producere så meget elektricitet som 

muligt uden nedbrud pga. fejl i vindmøllerne. Vestas vil give sine kunder denne pålidelighed ved at 

tilbyde dem en sikker investering ved bl.a. at implementere kvalitet verificeringsprogrammet Six 

Sigma. Vestas’ øget kundefokus begyndte i 2008, hvor Vestas opdagede et mindre fald i 

kundeloyaliteten, efter nogle uheldige hændelser med vinger der faldt af og for ikke at glemme de 

mange gearkasseproblemer i 2007. Denne øgede fokus skal hjælpe Vestas med at fastholde deres 

kunder, hvor specielt de store kunder er af stor betydning. Hvis Vestas kan gennemføre Six Sigma og 

få et ry for høj kvalitetsbevidsthed og god kundedialog, kan det tiltrække nye storkunder, som netop 

stiller disse høje krav. 

Vestas arbejder derfor målrettet indenfor følgende overskrifter for at styrke deres kundeforhold: 

Business Case Certainty 

Failure Is Not An Option 

Easy To Work With 

 

Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Der findes to forskellige typer af leverandører; dem der leverer råvarer, og dem der fungerer som 

underleverandører af komponenter. Køb af homogene råvarer finder sted på markeder med stort set 

fuldkommen konkurrence, og her kan Vestas ikke selv bestemme prisen eller forhandle sig meget 

ned i pris ift. hvad markedsprisen er.  

Vestas benytter sig en del af bagudrettet vertikal integration i deres værdikæde, hvor Vestas har 

opkøbt flere leverandører for at mindske afhængigheden og selv få mere kontrol over flere led i 

værdikæden. Bagudrettet vertikal integration giver også Vestas bedre mulighed for at differentiere 

sig yderligere fra sine konkurrenter, ved at kunne udvikle og designe deres egne komponenter.  

Vestas bestræber sig nu på at have mindst to leverandører af alle komponenter for at mindske 

følsomheden, specielt under den finansielle krise for at undgå, at evt. leverandørkonkurs kan påvirke 

Vestas’ leverancer. Under den økonomiske krise har der været en overproduktion af komponenter til 

vindindustrien pga. den lavere efterspørgsel, og dette har givet økonomiske konsekvenser for nogle 

af leverandørerne, derimod har det givet Vestas større styrke i forhandlingssituationer. Det modsatte 

var tilfældet under den store vækst før den økonomiske krise. Under væksten i 2007 og 2008 led 

vindmølleindustrien af underkapacitet af komponenter, hvilket medførte leveringstider på op til 15 
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måneder og prisstigninger på flere af komponenterne.64 Leverandørerne blev presset til deres 

yderste, for at tilgodese den stigende efterspørgsel, men deres kapacitet var ikke bygget til så stor en 

vækst.  

Den lave markedsvækst og den økonomiske krise har reduceret antallet af underleverandører af 

komponenter til vindmølleindustrien, og dette har fået prisen på nogle komponenter til at stige i 

2010, og Vestas regner med, at denne udvikling fortsætter ind i 2011.65 Denne reducering af 

underleverandører kan få konsekvenser, når væksten begynder at tiltage igen, og der forekommer 

risiko for knaphed på komponenter og lange leveringstider. Vestas har dog i forbindelse med deres 

globalisering formindsket leverandørafhængigheden og således spredt deres risiko ved at benytte 

lokale leverandører rundt omkring i verden. 

  

                                                           
64 Vestas delårsrapport andet kvartal 2008; side 2 
65 Vestas delrapport 3. Kvartal 2010; side 4 
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3.2 Intern analyse 

3.2.1 Analyse af ressourcebasen 

Materielle ressourcer: 

De finansielle ressourcer i Vestas bærer ikke præg af en lige så høj grad af selvfinansiering, som nogle 

af de andre konkurrenter såsom Siemens og GE, der kan drage finansielle fordele af deres 

moderselskab i forbindelse med investeringer, samt ved at kunne tilbyde deres kunder finansiering. 

Selv om Vestas ikke har denne fordel ved at have et kapitalstærkt moderselskab i ryggen, har Vestas 

alligevel formået ikke at have nogen nettorentebærende gæld de sidste 4 år, dette har dog ændret 

sig i 2010. Vestas’ evne til at fremskaffe kapital har været lovende. I april 2009 udvidede Vestas sin 

aktiekapital med 792 mio. euro, og i marts 2010 udstedte Vestas virksomhedsobligationer for en 

værdi af 600 mio. euro i hovedstol til en kuponrente på 4,625%. Denne nye form for 

kapitalfremskaffelse var så populær blandt investorerne, at obligationerne blev overtegnet mere end 

3 gange.66 Denne succes giver muligvis Vestas en mulighed for at kunne fremskaffe mere kapital i 

fremtiden ved udstedelse af yderligere obligationer. Fordelen ved disse virksomhedsobligationer kan 

være en lavere rente og mildere lånebetingelser. Desuden påvirkes kursen ikke nødvendigvis negativt 

som ved en aktieudvidelse. Vestas sørger alligevel for at have et likviditetsberedskab klar i form af 

kreditfaciliteter hos banker, for på den måde at sikre sig finansielt hvis der skulle være et akut 

behov.67 

Vestas’ fysiske ressourcer består af produktionsfaciliteter placeret i Amerika, Asien og i Europa. Da 

Vestas er en global virksomhed, skal levering kunne foregå indenfor rimelig tid og på et fornuftigt 

omkostningsniveau. Vestas’ produktionsenheder består primært af vinge, nacelle og tårnfabrikker. 

Tårnfabrikkerne er placeret i Danmark, Spanien og USA, og Vestas har således en egenproduktion af 

tårne på 45%, og den resterende del bliver produceret af underleverandører.68 Nacellerne bliver 

samlet i Kina, Indien, USA, og Europa. Derudover er der diverse maskin-, generator, støbe og 

hubfabrikker med tilknytning til nacellefabrikkerne, som fungerer som underleverandører. Vestas 

producerer størstedelen af deres vinger selv, og dette foregår også i Kina, USA og Europa. Vestas har 

sidste år måtte føle konsekvenserne af den økonomiske krise med færre ordrer og derfor lukke 

vingefabrikker i England og Australien, alt imens de nye produktionsfaciliteter i USA har været under 

opbygning, i håb om at Amerika vil danne grundlag for en stor fremtidig vækst. Derudover har 

konsekvensen af den lave vækst i Europa forårsaget yderligere lukning af 4 fabrikker i Danmark, da 

Vestas offentliggjorde deres 3. kvartalsregnskab i 2010. Vestas’ produktionsenheder rummer også 

Vestas Control Systems i Kina, Spanien og Danmark, hvor der bliver udviklet styresystemer til 

vindmøller. Vestas’ samlede produktionskapacitet ville før nedskæringerne have været på 10.000 

MW i udgangen af 2010, hvor de 3.000 MW udgør kapaciteten på de amerikanske fabrikker.69 Vestas 

producerede og afskibede 5786 MW i 2009 og 2009 bød kun på en ordreindgang på i alt 3.072 MW.70 

Produktionskapaciteten i 2009 og 2010 må have ligget på mellem 7-10.000 MW, hvilket i 2009 gav en 

overkapacitet. Vestas havde i første halvdel af 2010 kun produceret og afskibet 975 MW, hvilket 

betød en høj grad af overkapacitet. 3. kvartal har dog budt på bedre udnyttelse af kapaciteten med 

                                                           
66 Vestas Eurobond overtegnet mere end tre gange; NPInvestor.dk 16.03.10 
67 Vestas årsrapport 2009; side 23 
68 Vestas er blevet rig på farver; Jydske Vestkysten Varde 06.04.10 
69 Vestas årsrapport 2009; side 21 
70 Vestas årsrapport 2009; side 25 
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yderligere 1.456 MW produceret og afskibet, således at Vestas samlet i 2010 har produceret og 

afskibet 2.431.71 Dette er alligevel langt under, hvad Vestas har kapacitet til, hvilket således også vil 

komme til udtryk i deres regnskab for 2010. Forventningerne til 2010 lyder på en ordreindgang op 

mellem 8.000-9.000 MW, hvilket Vestas er godt på vej til at nå, da Vestas efter 3. kvartal har fået 

ordrer på i alt 6.567 MW. Hvis den gode vækst i indgået ordrer fortsætter, vil Vestas muligvis i 2012 

kunne udnytte hele deres produktionskapacitet. I 2011 vil der stadig være risiko for overkapacitet. 

Vestas har derfor set realiteterne i øjnene efter 3. kvartalsregnskabet og taget konsekvensen af en 

lavere europæisk vækst og derfor tilpasset kapaciteten i Europa. 

Med hensyn til salg og service kontorer er Vestas godt repræsenteret over hele verden. Et af de 

seneste nyåbnede salgskontorer er beliggende i Sydafrika, hvor Vestas har valgt netop denne 

placering for at fremme det sydafrikanske marked for vindmøller. Derudover har Vestas for nylig 

også åbnet et salgskontor i Chile, og Vestas er dermed godt repræsenteret i Sydamerika med 

kontorer i både Argentina, Brasilien og nu også i Chile. 

Vestas’ mål om at blive så grøn som muligt dækker også over en grøn byggepolitik, som skal 

overholde specificerede LEED krav. Den grønne byggestil skal sikre Vestas besparelser på vand og 

energi, som senere vil kunne tjene de højere byggeomkostninger ind. Vestas’ nye hovedkontor, som 

vil blive bygget i Skejby ved siden af deres teknologi- og udviklingsafdeling, bliver i lavenergiklasse 1 

indenfor for byggeri, hvilket betyder, at deres hovedkontor kun må anvende halvt så meget energi 

som almindelig reglementeret byggeri.72 For at Vestas’ hovedkontor skal kunne overholde denne 

energiklasse, er det nødt til at kunne producere noget af energien selv, da et hovedkontor af så stor 

en dimension vil være en større energisluger end almindelige erhvervslokaler. Derfor skal der bygges 

Danmarks største jordvarmeanlæg, som desuden også vil være billigere end den traditionelle 

tilslutning til fjernvarme. Hovedkontoret kommer til at udlede 95 % mindre CO2 end en almindelig 

sammenlignelig bygning.73 Med dette projekt står Vestas som forbillede, som en grøn virksomhed, 

dette kan tiltrække positiv opmærksomhed og være med til at gennemføre ideen om, at 

produktionen af vindmøller skal være så CO2-neutral som muligt. 

 

Immaterielle ressourcer: 

Vestas er en vidensrig virksomhed, som hele tiden skal tænke fremadrettet og være innovativ på et 

højt niveau. Dette danner grundlag for nødvendigheden for patentering, hvor Vestas skal sørge for at 

beskytte deres vidensressourcer. Antallet af patentsansøgningerne er i de senere år steget kraftig, 

Vestas havde i 2009 ansøgt om tidobbelt så mange patenter som i 2005. Antallet af nye 

patentansøgninger lå på 165 i 2009, hvilket er en stigning fra 153 i 2008.74 Vestas har indgivet 787 

patenter hos Intellectual Property Office, hvilket er flere end deres konkurrenter, hvor GE har 

indgivet 666, Siemens 242 og Gamesa 102.75 Dette tegner et lille billede af Vestas’ innovative niveau. 

Udover Vestas’ egen intern teknologisk viden, benytter Vestas sig også af ekstern viden ved at 

samarbejde med en række universiteter. Dette samarbejde er yderligere blevet intensiveret i 2009, 

                                                           
71 Vestas delrapport 3. kvartal 2010; side 10 
72 Vestas bygger Danmarks største jordvarmeanlæg; Ingeniøren 06.05.10 
73 Vestas delårsrapport 1. kvartal 2010; side 13 
74 Vestas årsrapport 2009; side 20 
75 Vestas fører patentkamp; RB-Børsen 11.10.10 
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for at Vestas skal kunne bevare deres teknologiske markedsposition. I 2010 kan der fx nævnes et 

samarbejde med Aalborg Universitet i forbindelse med udvikling af batterier til lagring af 

vindenergien i vindmøllerne. Derudover samarbejder Vestas med en række andre aktører på 

markedet for offshorevindmøller, Risø DTU og igen Aalborg Universitet, i forskning og udvikling af 

fundamenter til offshorevindmøller på det gamle Lindøværft. 

Generelt set er det vigtigt for Vestas at opretholde et godt omdømme, og lige så vigtigt er 

omdømmet overfor bankerne, da Vestas skal fremstå som en troværdig og sund virksomhed, så 

Vestas dermed kan blive godkendt som leverandør til vindmølleprojekter. 

 

Humane ressourcer 

Vestas havde pr. 30/9 2010 i alt 23.443 medarbejdere på verdensplan,76 men Vestas har annonceret i 

3. kvartalsregnskabet, at der vil blive fyret 2.300 medarbejdere frem til den 21/11 2020 og yderligere 

700 medarbejdere på sigt. Vestas havde i udgangen af 2009 i alt 20.730 medarbejdere ansat77, og har 

derfor i alt ansat 2.713 nye medarbejdere i 2010, der er dog primært tale om ansatte til de nye 

fabrikker i USA. Den gennemsnitlige anciennitet lå i slutningen af 2009 på 3,7 år, hvor 48% af 

medarbejderne havde mindre end 2 års anciennitet.78 Vestas har derfor fokus på at få denne 

gennemsnitlige anciennitet til at stige, dette skal videreuddannelse og internrekruttering medvirke 

til, for på den måde at styrke Vestas’ humane ressourcer. Ligeledes arbejder Vestas også løbende på 

at forbedre arbejdsforholdene ved de regelmæssige medarbejdertilfredshedsundersøgelser.   

 

  

                                                           
76 http://www.vestas.com/da/om-vestas/profil/medarbejdere.aspx 
77 Vestas årsrapport 2009; side 7 
78 Vestas årsrapport 2009; side 16 
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3.2.2 Kompetenceanalyse 
Nedenfor nævnes Vestas’ primære kompetencer ud fra en gennemgående analyse af deres 

værdikæde. Disse kompetencer kan have betydning for Vestas’ finansielle præstation og skabe 

konkurrencemæssige fordele på markedet. 

 

Indgående logistik: 

Vestas har en høj grad af egenproduktion, og de komponenter, som Vestas får leveret fra 

underleverandører, skal matche Vestas’ eget høje kvalitetsniveau. Vestas’ mål om implementering af 

Six Sigma for hele værdikæden inden udgangen af 2015 kan kun lykkes, hvis Vestas’ 

underleverandører kan stille samme krav til deres produkter. Den løbende kvalitetsforbedring i 

implementering af Six Sigma sikres ved et tæt samarbejde med leverandørerne, så tæt at Vestas har 

egne medarbejdere ude hos mange af leverandørerne for at hjælpe med implementeringens tidlige 

faser. Ved udgangen af 2008 kunne størstedelen af Vestas’ leverandører levere i overensstemmelse 

med Four Sigma, og næste mål er Five Sigma i slutningen af 2010.79 

 

Produktion: 

Vestas’ mål er som nævnt implementering af Six Sigma, så Vestas således kan være den første 

producent af vindmøller, som kan tilbyde dette kvalitetsniveau. Afdelingerne Production Excellence 

skal sikre denne optimering af produktionen ved forbedring af kvalitet og reducering af lead-time, 

omkostninger og fejl. 

Produktionen er i 2010 blevet omlagt til make-to-order, og Vestas’ mål er, at omlægningen skal 

kunne medføre en minimal lagerstørrelse og samtidig fastholde samme leveringstid. 

 

Udgående logistik: 

Vestas’ globale tilstedeværelse, mht. placering af produktionsfaciliteter i både Amerika, Europa og 

Asien, minimerer transportomkostningerne samt transporttiden frem til kunderne. Transporten af 

vinger er besværlig pga. de lange vinger, som i takt med udviklingen også bliver længere. Derudover 

er transporten af naceller en dyr affære pga. deres tunge vægt. De lavere transportomkostninger kan 

gøre Vestas’ priser mere konkurrencedygtige specielt overfor mere lokale producenter. Derudover er 

der i forbindelse med kontrakterne supply-and-installation og turnkey forbundet væsentlige 

udfordringer ift. vind- og vejrforholdene. Vejrforholdene kan være en stor forhindring og økonomisk 

belastning, når der skal sættes vindmøller op både på land og til havs. Til land kan blæsevejr 

besværliggøre opsætningen eller gøre det helt umuligt. Vinden må helst ikke overstige 10 m/sek. 

hvilket gør det for svært at påsætte vingerne. Dette kan forsinke opsættelsen og skabe logistiske 

problemer med kødannelser af transporten til sitet, som alt i alt forøger omkostningerne. Til havs er 

det samme problem med opsætningen, hvis det blæser for meget, kan store bølger skabe problemer 

for støbningen af fundamentet og forsinket hele opsætningsprocessen. Selv ved lave vindforhold kan 

der forekomme store bølger, og hvis en havvindmølle fx skal repareres, kan det være svært at få 

                                                           
79 Vestas årsrapport 2009; side 15 
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tunge ting flyttet fra skibet over til vindmøllen. Ifølge Vestas går 10-50 % af arbejdstimerne på havet 

tabt pga. af dårlige vejrforhold80. 

 

Marketing og salg: 

Den globale tilstedeværelse er ligeledes også af stor betydning indenfor salg og marketing, da Vestas 

er repræsenteret med salgskontorer i så mange lande i verden. Dette gør Vestas synlig på mange 

markeder, og hjælper Vestas til større forståelse af lokale markeder. 

 

Service: 

En af Vestas’ retningslinjer er ”failure is not an option”, og dette betyder ligeledes også stor fokus på 

serviceområdet. Vestas’ vindmøller er blevet mere driftssikre, og det har fordoblet den 

gennemsnitlige tid mellem hvert servicebesøg i vindmøllerne. Derudover overvåger Vestas mere end 

16.500 vindmøller, som er med til at forbygge nedbrud, som både kan blive dyrt for Vestas selv og for 

kunderne. Fejl kan derfor blive opdaget i tide og ordnet med enkle servicebesøg, i stedet for 

vindmøllen må stå stille i længere tid eller helt eller delvist blive pillet ned til reparation. Denne 

service som Vestas leverer i form af overvågning bliver løbende større, da hele 69% af Vestas 

samlede installation af vindmøller i 2009 blev overvåget. Denne service bidrager desuden til, at 

Vestas lover sine kunder ”business case certainty”. Denne forbedring af både service og 

driftsikkerhed har vist mærkbare ændringer i hensatte garantier, som i 2007 lå på 5% af 

omsætningen og i 2009 faldet til 3,5%, og i 2010 forventes den at være faldet yderligere til 3%. Der 

arbejdes også på at nedbringe disse hensatte garantier, ved nedsættelsen af vindmøllernes 

fejlprocent. Fejlprocenten er dog største ved de ældre vindmøller, hvorimod de nye vindmøller er 

blevet bedre gennemtestet og derfor mindre fejlbehæftet. 

 

Teknologisk udvikling: 

En af Vestas’ vigtigste støtteaktiviteter er udviklingsafdelingen. Hvis ikke Vestas’ produktportefølje 

kan følge med konkurrenternes, så vil Vestas hurtigt halte bagefter. Et af Vestas’ helt store 

fokusområde er ”cost of energy”, dette skal være et vigtigt konkurrenceparameter. Vestas vil tilbyde 

deres kunder den billigste produktion af vindenergi, både i kraft af udvikling af større og bedre 

vindmøller men også ift. pålidelighed og driftsikkerhed. En af Vestas’ stærke konkurrencefordele er 

deres brede og varieret produktportefølje, som indeholder flere forskellige vindmøller til forskellige 

vindforhold. Dette har bl.a. gjort Vestas mere konkurrencedygtig i USA, hvor Vestas i 2010 har fået 

ordrer på 4 forskellige vindmølletyper. De to nye V112’ere kan få kunderne til at genoverveje 

projekter, som ellers ikke var rentable pga. for svage vindforhold. Fx i Europa er alle de gode 

placeringer til vindmøller anvendt, og derfor vil der i fremtiden være større behov for vindmøller, 

som kan være lige så produktive under svagere vindforhold. 

 

                                                           
80http://www.vestas.com/en/wind-power-plants/wind-project-planning/on--or-offshore.aspx#/vestas-univers 
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3.2.3 Produkternes livscyklus 
Generelt er vindmøllemarkedet godt i gang med vækstfasen, der bliver løbende udviklet bedre og 

større vindmøller, og flere producenter trænger ind på markedet. Der har de senere år været 

stigende vækst, og denne vækst forventes at fortsætte. I takt med udviklingen af større vindmøller, 

går de mindre typer vindmøller over i modningsfasen, inden de helt gamle modeller til sidst bliver 

afviklet. Den næste generation af vindmøller med en kapacitet på over 3,5 MW er under udvikling, og 

hos nogle producenter er de i gang med testfasen. Offshoremarkedet i Europa er i vækstperioden, 

specielt fordi placeringsmulighederne for onshorevindmøller bliver færre, mens offshorevindmøller i 

resten af verden først lige er ved at blive introduceret på markedet. 

Vestas’ produkter er godt placeret i livscyklusmodellen i både introduktion, vækst og modningsfasen. 

Det er svært at vide om nogle af produkterne er i nedgangsfasen, da Vestas ikke oplyser noget om 

salgstal for de enkle vindmølletyper. Produkterne supplerer hinanden godt ved at være beregnet til 

forskellige vindforhold, og gør derfor hele porteføljen meget alsidig. 
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3.2.4 Boston-modellen 
Boston-modellen skal klargøre Vestas’ strategiske position på markedet, og dette vil blive gjort ud fra 

3 forskellige segmentinddelinger indenfor geografiske markeder, on- og offshore og vindmøllernes 

kapacitetsstørrelse. Boston-modellerne er opstillet i bilag 18. 

 

Geografiske markeder: 

Vestas’ globale salg af vindmøller har i mange år været kategoriseret som Stars på baggrund af de 

stigende vækstrater siden 2004 og Vestas’ store markedsandel. Konkurrencen har dog sat sine spor 

på markedet, og Vestas har mistet store markedsandele og er derfor rykket fra en relativ 

markedsandel på 3 til nu 1, og dette har medført, at deres position har rykket sig ind mod midten. 

Det har krævet betydelige investeringer i global tilstedeværelse for at opretholde en position som 

Star, men konkurrencen har været for hård. Hvis Vestas mister yderligere markedsandele i 2010 og 

dermed ikke forbliver den førende på verdensmarkedet, så vil forretningsområdet globalt set rykke 

helt over og blive et Question Mark. 

Forretningsområdet i Spanien, som var Vestas’ største marked i 2009, har ligget et stykke inde i 

kategorien Dog, men i og med Vestas’ markedsandele har været stærkt stigende de sidste 4 år, så er 

forretningsområdet på vej til at blive Cash Cow. Spanien har ellers været et stort vækstmarked, men 

væksten er fladet ud, og fremtidsudsigten byder ikke på de helt høje vækstrater, tvært imod snarer 

et fald. Vestas’ udvikling i Spanien har været god, og pga. det var Vestas’ største marked i 2009, vil en 

placering som Cash Cow være god, for at kunne bidrage til finansieringen af Vestas’ globale vækst.  

Vestas’ andet største marked, som er USA, er et forretningsområde, som tydeligt bærer præg af at 

være Question Mark pga. en meget uvis fremtid på kort sigt. Konkurrencen har været hård i USA, og 

Vestas har tabt markedsandele, som især GE har erobret. Samtidig har væksten ikke været så høj 

som forventet. Vestas har investeret kraftigt i det amerikanske marked, og satset på at en 

amerikansk tilstedeværelse i USA vil gavne Vestas i fremtiden. Det bliver svært at vinde i 

konkurrencen om markedsandelene, specielt når GE stadig besidder en vis hjemmebanefordel og 

markedsdominans. Vestas’ amerikanske satsning bidrager også til bevaring af positionen som Star på 

det canadiske marked, hvor fremtidige vækstpotentialer er store. 

Forretningsområdet i Kina er mere specielt ift. dets placering i Boston-modellen. Kina har haft en 

sådan vækst, at forretningsområdet falder udenfor modellen. En vækstrate på 113% gør det 

kinesiske marked til det største i 2009. Derudover har de mange nye kinesiske konkurrenter gjort det 

kinesiske marked betydeligt vanskeligere at begå sig på. Vestas’ markedsandel er faldet til 4,2%, og 

dette får forretningsområdets placering til at ligger højt oppe over Question Mark, hvilket også er 

meget passende, da fremtiden er meget uvis, og Vestas får svært ved at få højere andel i markedet. 

Alt i alt ligger Vestas’ lokale forretningsområder meget stabilt placeret i modellen Dog med et par 

uvisse Questions Marks, men det globale forretningsområde er på vej i en forkert retning, hvis 

Vestas’ globale udvikling fortsætter, og de mister yderligere markedsandele. 
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Onshore/offshore 

Onshoremarkedet fylder 98,7% af det samlede marked, da offshoremarkedet fylder 1,3% ved 

udgangen af 2009.81 Derfor vil onshoresegmentet have næsten samme placering som Vestas’ globale 

salg af vindmøller. Offshoremarkedet har haft en vækst på 48,5%, og Vestas har haft en relativ 

markedsandel på 0,8. Dette giver Vestas en strategisk position på offshoremarkedet som Question 

Mark med en placering meget tæt på Star. Offshoremarkedet er et marked i høj vækst, og med 

Vestas’ lancering af den ny offshoremølle V112, vil Vestas have en bredere portefølje at tilbyde deres 

kunder på offshoremarkedet. Der er derfor gode chancer for, at Vestas’ markedsposition kan ændre 

sig til at være Star, hvis de kan begå sig bedre i konkurrencen mod Siemens, som er den største 

producent på offshoremarkedet. 

 

Kapacitetssegmentering 

Væksten i One-MW segmentet har fra 2008 til 2009 været negativ, dog ikke nær så meget som i de 

foregående år, hvilket nok skyldes den økonomiske krise. Vestas’ markedssituation for dette segment 

kan betegnes som værende Dog, men da Vestas kun har 2 vindmøller af denne type i deres 

sortiment, så er placeringen af mindre betydning. Vindmøllerne sælges på det asiatiske marked, da 

vindmøllernes kapacitet i Asien generelt ligger lavere end i resten af verden. Det næste segment 

Mainstream er Vestas’ største med 5 vindmøller repræsenteret. Her har der været en vækst på 

18,8% i 2009, væksten var dog større året før med en vækst på 170%. Den mindre vækst er 

forårsaget af den økonomiske markedssituation, og når udsigterne til en bedre markedsøkonomi 

viser sig, vil væksten have potentiale for at stige kraftigere. Vestas’ nuværende placering som Dog ser 

derfor ud til kun at være midlertidig, da Vestas har en god placering helt oppe i venstre hjørne. Hvis 

væksten vokser ændres placeringen til Question Marks, og hvis det går godt for Vestas, kan de 

yderligere rykke ind på en placering som Star. Det sidste segment Multi-MW har været udsat for en 

negativ vækst i 2009, men i takt med at de nyudviklede multi-MW vindmøller bliver bedre 

gennemtestet, og der bliver solgt flere af dem, så vil man begynde at se større tiltag i salget af multi-

MW vindmøllerne. Dette vil gradvis føre Vestas op som værende Star, hvis de kan holde fast i deres 

markedsposition. Deres nuværende placering ligger under Cash Cow pga. den negative 

markedsvækst. 

  

                                                           
81 Udregning efter data fra BTM Market update 2009 
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3.3 SWOT-analyse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Interne forhold 

Styrker Svagheder 

− Bred produktportefølje 

− Global tilstedeværelse i form af produktion 

og salgskontorer 

− Kvalitetsbevidsthed 

− Stærk teknologisk knowhow 

− Opnåelse af Four Sigma og forsøg på Six 

Sigma 

− Stærkt brand 

− Fokus på forbedring i bruttomarginalen 

ved genanvendelse 

− Høj vertikal integration 

− Nedsættelse af garantihensættelser 

− Store ordreindgåelser i 2010 

− Fremskyndelse af ny klimalov i USA 

− Mulighed for høj vækst Brasilien 

− Mulig forhøjelse af EU’s målsætning til 30% 

vedvarende energi 

− Kinas fortsættende vækst 

− Mulig global vækst på baggrund af 

opblomstrende lokale klimamålsætninger 

− Formår at fastholde sig i fronten i den 

teknologiske udvikling 

− Stor vækst på offshoremarkedet 

− Vestas’ førende markedsposition 

− Øget kompleksitet i kontrakterne 

− Skærpet samarbejde med leverandørerne 

 

Muligheder 

− Nuværende overkapacitet 

− Mindre kapitaltilgængelighed ift. 

konkurrenter GE og Siemens 

− De har tidligere haft produktfejl, bl.a. ved 

deres offshorevindmølle V-90, hvilket har 

forårsaget at de halter bagefter på 

offshoremarkedet ift. fx Siemens 

− Store hensættelser til garantier på de ældre 

vindmøllemodeller 

 

Trusler 

− Forsinkelse i etablering af en klimalov i USA 

− Protektionistisk adfærd i Kina 

− Længere udsigter til en global bindende 

klimaaftale end forventet 

− Fortsat lave gaspriser 

− Risiko for stigning i råvarepriser 

− Risiko for øget priskonkurrence fra det 

asiatiske marked 

− Udviklingen i markedet med faldende 

markedskoncentration og høj mobilitet 

− Stærkt stigende konkurrence fra asiatiske 

konkurrenter 

− Flere store konglomeraters indtrængen i 

branchen 

− Svækket forhandlingsstyrke overfor 

kunderne, de store kunder presser prisen og 

betalingsbetingelserne 

− Svag europæiske efterspørgsel pga. 

økonomiske krise og mangel på politisk 

initiativer 

− Risiko for tilbagevendende 

komponentknaphed ved vækst 

Eksterne forhold 
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3.4 Delkonklusion 
SWOT-analysen viser en god overvægt af interne styrker ift. svagheder. De største styrker, som 

Vestas besidder, og som kan være en afgørende konkurrencefordel, er deres globale tilstedeværelse, 

brede produktportefølje, øget kvalitetsbevidsthed samt deres teknologiske knowhow. De opstillede 

svagheder for Vestas i SWOT-analysen, er svagheder som der kan rettes op på, og som allerede er i 

gang med at blive forbedret. Disse tiltag drejer sig om tilpasning af produktionskapacitet og øget 

fokus på fejlminimering, som kan minimere garantihensættelser og forhindre, at Vestas i fremtiden 

bliver hæmmet af produktfejl. På længere sigt minimerer Vestas derfor deres svagheder, samtidig 

med at de øger deres styrker. 

Analysen af de eksterne forhold viser, at Vestas på nuværende tidspunkt står overfor en overvægt af 

trusler i markedet. Mange af truslerne i markedet er forårsaget af et globalt vindmøllemarked, der er 

gået hen og blevet mere konkurrencepræget med højere markedskoncentration og større mobilitet 

af markedsandele. Det er specielt konkurrencen fra det asiatiske marked, som har ændret den 

globale konkurrencesituation. 70 kinesiske producenter har gjort deres entré på vindmøllemarkedet, 

og de kinesiske producenter fylder nu godt 88% af det kinesiske marked, hvilket således resulterede 

i, at 3 kinesiske vindmølleproducenter lå blandt de 10 største i verden i 2009, hvor de 2 af dem lå i 

top 5.Derudover medfører denne markedsudvikling et øget prispres netop fra det kinesiske marked, 

hvilket kan risikere at brede sig globalt, når de kinesiske producenter påbegynder deres 

globaliseringsstrategi. Flere konglomerater har desuden også planer om at skabe succes på 

vindmøllemarkedet, hvor de med kapitalstærke moderselskaber har betydelig konkurrencefordele 

ift. fx Vestas. Vestas har allerede følt konsekvenserne af hele denne forandring i markedet og tabt 

store mængder af markedsandele. Vestas havde trods dette alligvel den bedste markedsposition i 

2009 med den største markedsandel på 12,5% og største globalisering. Der ligger betydelige 

vækstpotentialer i markedet, hjulpet godt på vej af politiske initiativer, som kan gå hen og have 

afgørende betydning for fremtiden og samtidig gøre Vestas bedre rustet overfor truslerne i 

markedet. Det er specielt det amerikanske marked, der er hæmmet af manglende politiske initiativer 

og lave gaspriser, som truer den fremtidige udvikling. 

Der er en betydelig mængde af trusler, som indenfor få år kan have konsekvenser for Vestas både i 

det korte og lange løb. Vestas har dog et godt fundament af interne forhold, som kan styrke dem i 

den globale konkurrence og hjælpe dem med at gøre brug af de muligheder, der foreligger i 

markedet. 
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4. Del: Regnskabsanalyse 

4.1 Udarbejdelse af regnskab til analysebrug 

 

4.1.1 Anvendt regnskabspraksis 
Den anvendte regnskabspraksis i 2009 har været uændret ift. 2008, og de små ændringer der er 

fundet sted i form af implementering af nye regnskabsstandarder, har ikke haft nogen indvirkning på 

det regnskabsmæssige resultat.82 Dette gør sig ligeledes gældende for de andre år i den historiske 

periode. Alle regnskaber er aflagt i overensstemmelse med IFRS og er derfor sammenlignelige.  

 

4.1.2 Reformulering af regnskabet 
Regnskaberne for Vestas koncernen er blevet reformuleret til det formål at adskille de 

driftsrelaterede poster i regnskabet fra de finansielle poster, for at få et klart billede af den 

driftsmæssige udvikling. Opstilling af regnskaberne til analysebrug er gjort ud fra den anvendte 

metode i ”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”. Vestas’ officielle regnskaber kan ses i bilag 19 og 

de reformulerede i bilag 20. 

 

Den analytiske resultatopgørelse 

Det er ikke mange poster i regnskabet for Vestas koncernen, som ikke er relaterer til driften, ud over 

de finansielle poster som derfor er adskilt fra driften. Størstedelen af de nettofinansielle 

omkostninger er valutareguleringer, da Vestas er kraftig eksponeret for valutarisicis. Denne risiko er 

dog minimeret i kraft af deres globale tilstedeværelse mht. produktionsfaciliteter. Der kunne 

argumenteres mod at omkostninger/indtægter, som relateres til omveksling til euro, burde være en 

del af den primære drift, i og med Vestas er en stor international virksomhed. Valutareguleringerne 

er til trods for dette fortsat placeret under de finansielle poster, da sikring af valutarisici regnes for at 

være en finansiel beslutning. Virksomheden kan vælge at afdække risiciene med finansielle 

instrumenter eller at spekulere i en evt. gunstig udvikling i valutakurserne, valutareguleringer 

afhænger derfor af virksomhedens finansielle politik og risikovillighed. 

Salg af virksomheder er forekommet i regnskabsåret 2006, hvilket anses som en ekstraordinær 

engangspost, som således ikke kan forventes at forekomme igen, da det antages, at Vestas i 

fremtiden vil bevare sine nuværende aktiviteter. For at alle 5 regnskabsår skal være sammenlignelige 

adskilles denne post fra resten af resultatopgørelsen, som benyttes i analysen og værdiansættelse. 

Posten andel af resultat i associerede virksomheder forventes at kunne forekomme igen. Vestas er 

medejer af 3 vindkraftværker, hvor Vestas ejer mellem 38-50%.83 Disse virksomheder er ikke en del af 

Vestas primære drift, men da resultatet fra de associerede virksomheder er så lille, bliver det ikke 

særskilt fra Vestas’ primære drift. 

                                                           
82 Vestas årsrapport 2009; side 71 
83 Vestas årsrapport 2009; side 115 
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Årets skat er delt op i skat af driften og skat af de nettofinansielle poster. Den anvendte 

skatteprocent er den officielle selskabsskat det enkle regnskabsår. 

 

Den analytiske balance 

I balancen fås netto arbejdskapitalen ved at trække de driftsrelaterede forpligtelser fra 

driftsaktiverne, hvorefter den investerede kapital fremkommer ved at lægge anlægsaktiverne til. 

Modsat kan den investerede kapital ligeledes fremkomme ved at egenkapitalen lægges til den 

nettorentebærende gæld. Vestas’ nettorentebærende gæld har de sidste 4 år været negativ, dvs. der 

har været nettofinansielle aktiver. Grunden til, at de finansielle aktiver har været større end de 

finansielle forpligtelser, er at de likvide beholdninger uden rådighedsbeløb har været store. Disse 

likvide beholdninger består primært af forudbetalinger fra kunder, og likviderne frigives i takt med, at 

de kontraktlige forhold bliver opfyldt. Rådighedsbeløbet af den likvide beholdning tillægges 

driftsaktiverne som driftslikviditet, og den resterende beholdning står som et finansielt aktiv, da man 

må formode, at den likvide beholdning er anbragt på en rentebærende konto. 
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4.2 Rentabilitetsanalyse 
Nøgletal og formler som fremgår i følgende afsnit ses i bilag 21 

 

4.2.1 Dekomponering af afkastningsgraden, AG 
Afkastningsgraden er steget kraftigt siden det negative afkast i 2005 frem til 31,77% i 2007. 

Stigningen i AG er forårsaget af en stigning i overskudsgraden fra -4,48% til 5,99% samt stigning i 

aktivernes omsætningshastighed fra 2,62 til 5,31. AG falder derefter fra 31,77% i 2007 til 26,37% i 

2008. Faldet sker på trods af en stigning i overskudsgraden, men denne stigning er ikke stor nok til at 

opveje faldet i AOH fra 5,31 til 3,34. Det samme gør sig gældende i faldet på 7,43%-point fra 2008 til 

2009, hvor AG falder ned til 18,94% af endnu et fald i AOH fra 3,34 til 2,04.  

Der viser sig et klart billede af, at selv om en høj overskudsgrad er vigtig i denne branche, så hjælper 

det ikke meget ved et samtidig fald i aktivernes omsætningshastighed.  Vindmølleproducenter har en 

naturlig kapacitetsbegrænsning i form af deres produktionskapacitet, men for Vestas’ tilfælde er 

denne kapacitetsbegrænsning ikke i nærheden af at blive overskredet på nuværende tidspunkt. 

Vestas har derfor mulighed for at forbedre deres AG ved at indhente flere ordrer eller begrænse 

deres investerede kapital ved en evt. kapacitetsnedsættelse eller optimering og således forhøje deres 

AOH. 

De 9 første måneder af 2010 har været præget af den lave ordreindgang i 2009, og dette har sat sine 

spor i både omsætningen og indtjeningen, i og med Vestas samtidig har kørt med overkapacitet. AG 

var efter 9 måneder i 2009 på 9,26% og lå her i 2010 på -1,01%. Faldet skyldes primært faldet i OG, 

som er faldet fra 6,97% til -1,18%. Der forventes stor aktivitet i 4. kvartal i 2010, hvilket skulle give 

anledning til positivt afkast med en EBIT-marginal før engangsposter på 5-6%. 2010 tegner alligevel et 

billede af en faldende OG og AOH, som forårsager yderligere fald i AG, men efter 

kapacitetstilpasningen ved 3. kvartalsregnskabet er udsigterne til en forbedret rentabilitet i 2011 

forbedret. 

 

4.2.2 Dekomponering af egenkapitalforrentningen, EKF 

Finansiel gearing 

Nøgletallet egenkapitalens forrentning viser afkastet af virksomhedens aktiviteter i driften og af den 

finansielle gearing, og udtrykker ejernes forrentning af deres investering i virksomheden. Når 

forskellen mellem afkastningsgraden og netto lånerenten er positiv, dvs. et positivt SPREAD, så er 

den finansielle gearing positiv og med til at geare egenkapitalen op over afkastningsgraden alt efter 

størrelsen af SPREAD og den finansielle gearing, FGEAR. Hvis virksomheden derimod har 

nettofinansielle aktiver frem for rentebærende gæld, er gearingseffekten negativ, når afkastet på de 

finansielle aktiver er mindre end afkastet på driften. En negativ gearing vil i begge tilfælde reducere 

EKF ift. AG. 

I Vestas’ tilfælde har de haft en nettorentebærende gæld i 2005, men fra 2006 og frem til 2009 har 

der været nettofinansielle aktiver. I alle årene har de haft en negativ gearing, hvilket har resulteret i, 

at EKF har været lavere end AG. 
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Fra 2005 til 2008 har EKF været stigende fra -19,87% til 26,14%, mens den i 2009 faldt til 17,21%. 

Stigningen i EKF frem til 2007 skyldtes primært stigningen i AG, men i 2007 blev stigningen i EKF 

bremset af en højere andel af nettofinansielle aktiver ift. egenkapitalen (en FGEAR på -0,4) samt et 

større SPREAD mellem AG og afkastet på de nettofinansielle aktiver (AGNFA). I 2008 var AG og EKF ca. 

lige store, hvilket skyldtes en begrænset effekt fra den negative gearing. 

I 2010 vil Vestas kunne drage nytte af en positiv effekt fra den finansielle gearing i og med de har 

forøget gælden væsentligt i 2010. EKF vil derfor komme til at ligge over niveauet for AG. 

 

Gearing fra driften 

Den driftmæssige gearing kan, lige som den finansielle gearing, være med til at løfte EKF. En stigning i 

driftsgælden vil, såfremt driftsoverskuddet ikke bliver berørt af den øget risiko, få EKF til at stige. 

Niveauet for DGEAR og SPREAD’et bestemmer effekten af den driftmæssige gearing. Effekten af den 

driftmæssige gearing har i de sidste 5 år været forskellig. Fra 2005 og frem mod 2007 er effekten 

steget fra -7,24%-point til 22,68%-point. Netop i 2007 har gearingen i driften bidraget med 22,68%-

point oven i afkastet fra driftsaktiver, hvilket har forårsaget et afkast på den investeret kapital på de 

31,77%. Efter 2007 er gearingseffekten faldet ned til 8,13%-point i 2009. Udviklingen i den 

driftsmæssige gearingseffekt er forårsaget af udviklingen i DGEAR, da udviklingen i SPREAD’et 

mellem afkastet på driftsaktiverne og den kortsigtet lånerente efter skat kun er steget igennem alle 

årene. 

Størstedelen af effekten fra DGEAR har været fra den ikke-rentebærende driftsgæld i årene 2006-

2009, hvor i mod størstedelen af DGEAR i 2005 var forårsaget af en større andel af rentebærende 

driftsgæld pga. flere forudbetalinger fra kunder. 

 

Alt i alt har den driftsmæssige gearing haft den største effekt på EKF ift. den finansielle gearing, som 

har været negativ, hvilket således har reduceret EKF ift. AG. 

 

4.2.3 Analyse af overskudsgraden og omsætningshastigheden 
En mere dybdegående analyse af udviklingen i overskudsgraden og omsætningshastighed bliver 

foretaget ud fra en trend- og common size analyse jf. bilag 22 

Overskudsgradens udvikling over de sidste 5 år har kun været positiv, og i de sidste 4 år med positivt 

driftsresultat er overskudsgraden steget fra 3,5% til 8,94%. Udviklingen skyldes primært stigningen i 

bruttoavancen de sidste 5 år, fra 4,32% i 2005 til 23,55% i 2009. Vestas har været god til at 

effektivisere deres produktion, selv i 2009, hvor aktiviteten i produktionen har været mindre, er det 

lykkes Vestas at tilpasse deres produktionsomkostninger ved overkapacitet og dermed opnå den 

højeste bruttoavance i 5 år. 

NOPAT er ligeledes steget forårsaget af stigningen i bruttoavancen. Avancen for NOPAT er ikke steget 

med samme andel som bruttoavancen pga. stigninger i de andre omkostninger for salg, forskning og 

udvikling samt administration. Disse andre omkostningers andel er steget i takt med en øget 

nettoomsætning. 
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Aktivernes omsætningshastighed er steget fra 2005 til 2007, fordi omsætningen er steget imens den 

investerede kapital er faldet. Den negative udvikling fra 2007 til 2009 er derimod forårsaget af, at 

den investerede kapital er steget mere end omsætningen. Den investerede kapital er steget hhv. 97% 

og 80%, hvor i mod nettoomsætningen er steget 57% og 10%. Stigningen i den investerede kapital 

skyldes bl.a. større investeringer i materielle anlægsaktiver som er steget hhv. 61% og 42%. Vestas 

har foretaget betydelige investeringer i produktionsudvidelser og derfor samtidig ikke oplevet 

samme stigninger i nettoomsætningen for at kunne opretholde det høje niveau for AOH. 

I 2009 havde arbejdskapitalen en andel på 29,97% af den investeret kapital, ift. 7,3% i 2008. 

Ændringen skyldes en stigning i arbejdskapitalen på 637%, som er forårsaget af et fald i 

entreprisekontrakterne under forpligtelser og en stigning i entreprisekontrakterne under aktiverne. 

Dvs. flere af Vestas’s kontrakter er fra start af blevet undervurderet og færre er blevet overvurderet, 

hvilket får en negativ indvirkning på deres likviditet. 

 

4.3 Delkonklusion 
Vestas har haft stigende rentabilitet frem til 2007, hvorefter de er blevet dårligere til at udnytte 

deres investeret kapital optimalt, som på trods af en stigende overskudgrad har formindsket deres 

afkast. Får Vestas styr på deres overkapacitet og optimeret deres investeret kapital vil den stigende 

OG forbedre deres rentabilitet. Efter 2007 har Vestas’ gearingseffekt fra driftsgælden været faldende 

og bidrager derfor mindre til afkastet, da Vestas’ andel af driftsgæld er blevet mindre ift. deres 

investerede kapital.  

EKF har i alle årene ligget under AG, fordi Vestas har haft en negativ finansiel gearingseffekt, dette 

har ændret sig i 2010, efter at Vestas har optaget yderligere gæld. Denne finansielle gearing ville 

kunne trække EKF op over AG. 

Den stigende OG har Vestas opnået gennem en løbende forbedring af bruttoavancen samt EBIT-

marginalen, hvilket ser lovende ud, hvis Vestas kan fortsætte denne udvikling i takt med løbende 

effektivisering i produktionen og øget brug af genanvendelse. For regnskabsåret 2010 tegner der sig 

dog et billede af en forringet rentabilitet pga. overkapacitetens pres på indtjeningsmarginalen. 
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5. Del: Værdiansættelse 

5.1 Beregning af kapitalomkostningen 
WACC’en er en vægtet kapitalomkostning for egenkapitalen og fremmedkapitalen og estimeres 

således: 

���� = �� × �	
�
� + � × ���

�
�  

�� = ejernes afkastkrav 

� = lånerente efter skat 

�	 = markedsværdien af egenkapitalen 

��� = markedsværdien af nettorentebærende gæld 

�
� =markedsværdien af den investerede kapital 

 

5.1.1 Estimering af ejernes afkastkrav for egenkapitalen 
Investorerne kræver et afkast af deres investering i Vestas’ aktiekapital, og dette afkastkrav 

estimeres ved hjælp af Capital Asset Pricing Model (CAPM) ud fra Security Market Line (SML). 

�� =  �� +  ���  ������ − ��� 

�� = risikofri rente 

��� = gearet beta, egenkapitalens systematiske risiko 

������ − ��� = markedsporteføljens risikopræmie 

 

Risikofri  

Det tætteste estimat på en risikofri rente er den effektive rente på en toneangivende statsobligation 

med lang løbetid. Der er derfor valgt den effektive rente på den danske statsobligation med en 

løbetid på 10 år. Den tyske statsobligation havde været et lidt bedre estimat, da den er denomineret 

i euro og derfor ville være sammenlignelig med cash flowene ift. udviklingen i inflationen. Desuden 

skulle den tyske statsobligation også have en lavere risiko end den danske. Valget af den danske 

statsobligation er taget ud fra målet om et mere konsistent afkastkrav, da valget af en 

markedsportefølje er faldet på et dansk indeks målt i danske kroner. Følsomheden overfor valget af 

den danske statsobligation er dog analyseret til at være meget begrænset, da udviklingen i hhv. den 

danske og den tyske statsobligation, ifølge en regressionsanalyse, er meget ens, og rentespændet 

imellem dem er lille. Udviklingen i den danske statsobligation er regresseret op imod den tyske med 

en forklaringsgrad på 0,966 ud fra gennemsnitlige månedlige renter de sidste 10 år.84 Risikoen på 

den danske statsobligation følger derfor ca. samme trend som på den tyske. Rentespændet mellem 

                                                           
84 Jf. bilag 23 
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den danske og tyske statsobligation har været minimalt den senere tid, og det gennemsnitlige 

rentespænd igennem de sidste 10 år har ligget på 0,19%-point. Dette gør den danske statsobligation 

til et godt estimat for den risikofrie rente. 

Den effektive rente på den toneangivende danske 10-årige statsobligation ligger ultimo oktober 2010 

på 2,6%, og den tyske ligger 2,5%. Renteniveauet svinger meget, og WACC’en bliver derfor meget 

følsom overfor volatiliteten. Renten er i 2010 faldet fra 3,62% ultimo december 2009 til 2,16% ultimo 

august. Der vælges derfor en rente som afspejler det gennemsnitlige niveau for det sidste år, som er 

beregnet til 3%. Der vil selvfølgelig blive lavet følsomhedsanalyse ift. den risikofrie rente for at vise, 

hvad konsekvenserne vil være ved at anvende en daglig rente, som kan ændre sig meget fra den ene 

uge til den anden, alt efter hvornår værdiansættelsen finder sted. 

 

Beta 

�� = ������, ���
�!�����  

Betaværdien fortæller noget om hvor meget Vestas’ aktiekurs svinger ift. til markedet ved at beregne 

samvariationen mellem afkast fra Vestasaktien og afkast fra markedsporteføljen. Betaværdien vil 

derfor udtrykke aktiens systematiske risiko overfor markedet. En betaværdi på 1 udtrykker perfekt 

samvariation mellem aktien og markedet og overstiger den 1 vil en investering i aktien være mere 

risikofyldt end en diversificeret investering i markedet. Værdien beregnes ved at dividere 

kovariansen mellem begge afkast med variansen af markedsporteføljens afkast. Dette kan gøres ved 

at udføre en regressionsanalyse af afkastene i en række observationer over tid. I analysen er benyttet 

månedlige ultimo afkast af hhv. Vestasaktien og en markedsportefølje hen over 60 observationer. 

Der er afprøvet en række forskellige aktieindeks som estimat for markedsporteføljen, og ud fra disse 

er der valgt det aktieindeks, som har den største forklaringsgrad. Det rigtige valg af en 

markedsportefølje bør være et indeks, som dækker størstedelen af markedet. I bilag 24 ses en 

oversigt over de afprøvede indeks med deres tilhørende forklaringsgrad ift. Vestasaktien. Den største 

forklaringsgrad på 0,392 fås med det danske OMXC20 indeks på trods af, at dette indeks er det 

mindste af dem alle. Regressionen med S&P Global 1200 har dog en acceptabel forklaringsgrad på 

0,367, men betaværdien bliver noget højere, og mere end hvad der kan accepteres ud fra den 

fundamentale analyse. Regressionsanalysen med OMXC20 indekset giver en mere acceptabel beta på 

1,491. Problemet med at anvende OMXC20 indekset som estimat for markedsporteføljen er ikke kun 

det meget begrænset markedet som indekset omfatter, men også at målingen af indekset ser bort 

fra afkast i form af udbyttebetalinger og derfor undervurderer afkastene. Der er derfor også 

foretaget en regressionsanalyse med OMXC-GI, som prissættes efter den teori at 

udbyttebetalingerne bliver geninvesteret i indekset. Her fås en lidt højere beta på 1,521 og en lidt 

lavere forklaringsgrad på 0,386. Den begrænsede datatilgængelighed for OMXC-GI indekset gør dog 

at valget fastholdes på OMXC-20 indekset, for at få den længst mulige beregningsperiode ved 

estimering af markedets risikopræmie. 
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Markedets risikopræmie 

Valget af OMXC20 indekset som estimat for markedsporteføljen går igen ved udregningen af 

markedets risikopræmie grundet større datatilgængelig samt pga. anvendelsen af indekset under 

betaberegningen. Risikopræmien er udregnet ud fra forskellen mellem det månedlige afkast på 

OMXC20 indekset og den månedlige effektive risikofrie rente. Følsomheden overfor periodevalg er 

betydelig stor, og kan netop gøre niveauet for WACC’en meget afhængig af den valgte periode. Der 

arbejdes med data fra de sidste 15 år, da dette er den længste dataperiode, hvor der kunne 

fremskaffes data fra. Beregnes risikopræmien ud fra månedlige afkast frem til august 2010 igennem 

de sidste 15 år fås en præmie på 6,16%. Vælges hele længden af den tilgængelige dataperiode siden 

1994 ud fra månedlige afkast, dvs. 200 observationer, fås en lavere præmie på 4,18%. Ses der bort 

fra den finansielle krise kunne en markedsrisikopræmie på 4,18% være fornuftig baseret på andre 

professionelle beregninger, men da verden stadig er på vej ud af recessionen vurderes den 

risikopræmie til at værende for lav. En risikopræmie på 6,16% kunne godt virke realistisk på 

baggrund af investorernes større forsigtighed. Estimatet fastsættes derfor til 6,16%, men der bliver 

naturligvis foretaget følsomhedsanalyse af konsekvensen af dette valg. 

 

Dette giver et afkastkrav fra ejernes side på følgende: 

�� = 3% + 1,491 × 6,16% = 12,18% 

 

5.1.2 Lånerente efter skat 

� = *�� + �+, × �1 − -� 

�� = risikofri rente 

�+ = selskabsspecifikt risikotillæg 

- = effektiv selskabsskattesats 

Vestas’ effektive lånerenter til banker og real- og kreditinstitutter er offentliggjort i deres 

årsrapporter. Fra 2005 til 2008 lå den effektive rente og svingede mellem 4-5%, men for 2009 så 

billedet lidt anderledes ud. I 2009 lå den effektive rente for realkreditlån på 4,9%, hvilket ca. er 

samme niveau som gennemsnittet de sidste 5 år, men den effektive lånerente for bank- og kreditlån 

lå kun på 2%, hvilket er meget lavt, når man tager den finansielle krise i betragtning. Denne lave 

rente gør det vanskeligere at fastsætte en lånerente på baggrund af et vægtet gennemsnit. Ud fra 

bilag 25 ses beregningerne af en vægtet gennemsnitlig effektiv rente på 4,2%. Derefter trækkes 

gennemsnittet af de årlige gennemsnitlige risikofri rentesatser fra lånerenten og der fås et 

risikotillæg på kun 0,36 %, hvilket må siges at være ret lavt. Hvis der ses bort fra året 2009 lå den 

gennemsnitlige effektive rente på 4,7% med en risikopræmie på 0,8%, dette niveau anvendes derfor 

som estimat for risikopræmien. 

Dette giver en lånerente efter skat på 2,74%. 

. = �3% + 0,8%� × �1 − 28%� = 2,74% 
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5.1.3 Kapitalstruktur 
Vestas har de sidste 4 år haft nettofinansielle aktiver, da primært deres likvide beholdninger har 

været større end deres finansielle forpligtelser. Dette har medført en ugearet kapitalstruktur med 

100% egenkapital. Dette har dog ændret sig i 2010, hvor Vestas udstedte virksomhedsobligationer 

for 600 mio. euro, og alt i alt er gælden blevet forhøjet med 768 mio. euro det første halve år af 

2010.85 Dette bringer de samlede finansielle forpligtelser op på 1.114 mio. euro, hvilket giver en 

rentebærende gæld på 914 mio. euro. Denne ændring af kapitalstrukturen har bragt Vestas op på en 

88,43% egenkapitalfinansiering jf. bilag 26. Den langsigtede kapitalstrukturen bliver estimeret til 80% 

egenkapital og 20% nettorentebærende gæld, da dette niveau vurderes at være passende fremover.  

 

Alt i alt giver dette en WACC estimeret til 10,49 %, hvilket udmærket afspejler den kommende tids 

usikkerhed på markedet. 

���� = 0,8 × 12,18% + 0,2 × 2,74% = 10,29% 

10,29% er en højt estimeret WACC, men pga. markedssituationen vurderes den at være realistisk. 

Desuden er Vestas’ aktie forbundet med en højere risiko, da den til tider kan afvige en del fra 

markedet pga. de mange aktionærer og deres spekulationer.  

  

                                                           
85 Vestas delrapport 2. kvartal 2010; side 23 
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5.2 Budgetforudsætninger 

5.2.1 Generelle budgetforudsætninger 

Omsætning 

(Jf. bilag 27 og 28) 

Det grundlæggende data, som er anvendt i værdiansættelsen, er BTM’s fremtidsforudsigelse af 

væksten på vindmøllemarkedet. Dataet er anvendt som et grundlæggende fundament, som derefter 

er blevet korrigeret ud fra fundamentalanalysens centrale punkter. Prognosen fra 2010-2014 og 

fremskrivningen fra 2015-2019 er baseret på analysen fra BTM’s World Market Update 2009, som er 

udgivet i marts 2010. De yderligere fremskrivninger fra 2020-2030 baseres på en ældre prognose fra 

BTM ”A 2030 scenario”, som er udgivet i oktober 2009. De nyeste data fra World Market Update 

2009 er anvendt, og derefter er væksten fra ”A 2030 scenario” benyttet for at fremskrive dataet til 

2030. Dette gav en høj vurdering af det kumulerede vindmøllemarked i 2030, og 

fremtidsforudsigelserne er derfor sænket ud fra de fundamentale trusler i markedet. Kumuleret set 

har dette givet en kapacitet på 2.303.960 MW i 2030 i basis scenariet.  

Forudsigelserne er geografisk inddelt, sådan at dataet er lettere at korrigere, derudover er der også 

foretaget en inddeling i onshore og offshore vækst. Andelen af offshore vil gradvist fylde mere af 

markedet og i 2030 ende med at fylde 14% af den årlig installerede kapacitet.  

Vindmøller har en levetid på ca. 20 år, der vil derfor være behov for at sætte nogle nye vindmøller op 

efter 20 år. Repowering er derfor også medtaget i beregningerne af de årlige installationer. I 

terminalperioden er den kumuleret kapacitet i 2030 delt med 20 og anvendt som estimat for de årlig 

gennemsnitlige repower-installationer. 

Omsætningen fra service mm. antages at fylde 10% af den samlede omsætning. I de sidste 5 år har 

servicedelen gradvist fyldt mere af omsætningen, og nu hvor Vestas har planer om at tilbyde service 

på andre vindmøller end Vestas’ egne, vurderes andelen til at blive 10% i fremtiden. 

Prisen pr. MW i 2010 vil være den gennemsnitlige pris i 2009 målt ud fra ordrebeholdningen i løbet af 

året, dette gav i 2009 en pris på 1,15 mio. euro pr. MW. Den gennemsnitlige pris igennem 2010 har 

ligget på 1,03 mio. euro pr. MW. Prisen er en samlet pris for alle kontrakttyper indenfor både on- og 

offshore. Prisen på rammeaftaler og almindelige supply-only kontrakter vil trække den 

gennemsnitlige pris ned, imens priserne for offshore og turnkey-kontrakter vil holde prisen oppe. 

Ligeledes er prisen meget afhængig af inputpriser og den geografiske fordeling af ordrerne. Hvis fx en 

større andel af ordrebeholdningen er til det kinesiske marked, vil den gennemsnitlige pris ligge lavere 

end normalt. 

 

NOPAT 

(Jf. bilag 29) 

Dernæst er NOPAT estimeret ud fra en common-size analyse. Vestas’ bruttoavance vurderes at være 

stigende i takt med faldende produktionsomkostninger pga. øget effektivitet og fokus på grøn energi 

og genanvendelse af råvarer. Andre driftsomkostninger vil være stigende til 8,5% i takt med øget salg 
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i hele verden. År 2010 vil være præget en lavere bruttoavance og EBIT, i og med Vestas har kørt med 

overkapacitet. Derudover vil regnskabsåret 2010 også inkludere engangsomkostningerne ved 

fabrikslukningerne og afskedigelserne efter 3. kvartalsregnskabet, hvilket i basis casen resulterer i at 

andre omkostninger udgør 13,25% af omsætningen. Afskrivningerne er fastsat ud fra en andel på 

10% af anlægsaktiverne, og skatteprocenten estimeres til 28%, som er Vestas’ oplyste effektive 

skatteprocent. 

 

Investeret kapital (1/AOH) 

(Jf. bilag 30) 

• Den teknologiske udvikling i branchen kræver løbende investering i udviklingsprojekter, for 

at skabe konkurrencefordele og derved styrke markedspositionen, derfor vil investeringerne i 

immaterielle anlægsaktiver ligge på et passende niveau, så dette kan lade sig gøre. Vestas 

har i øjeblikket en 6 MW vindmølle under udvikling, som i løbet af få år vil være klar til at 

blive gennemtestet. 

 

• Der vil være behov for løbende forøgelse af kapaciteten i basis og best case scenariet for at 

kunne følge med væksten, der vil derfor være behov for yderligere investering i de materielle 

anlægsaktiver.  

 

• Andelen af varebeholdningen vil i 2010 være lidt større, men ellers vil den falde fra niveauet i 

2009, indtil den når en andel på 20% af omsætningen i 2015. Faldet skyldes at Vestas er gået 

over til make-to-order, og de vil derfor være i stand til at reducere deres varebeholdning. 

 

• Tilgodehavende fra salg vil være stigende fra det gennemsnitlige niveau grundet kundernes 

større forhandlingsstyrke til en fast andel på 17%. 

 

• Andre tilgodehavender vil stige i 2010 pga. den lavere omsætning, og de vil derefter følge det 

gennemsnitlige niveau på 3,7%. 

 

• Driftslikviditeten antages at udgøre 1% af omsætningen. 

 

• De hensatte forpligtelser vil falde i takt med, at hensættelser til garantier bliver mindre, i og 

med Vestas ’ vindmøller bliver mere pålidelige. Fejlproducenten reduceret med tiden på 

grund af Vestas’ engagement med Six Sigma. Vestas regner selv med at have sænket 

garantihensættelser til 3% af omsætning i 2010. De hensatte forpligtelser vil derfor blive 

estimeret til 3,4% og falde indtil de når et niveau på 2,5%. 

 

• Forudbetalinger fra kunder vil blive minimeret i kraft af kundernes større forhandlingsstyrke. 

Forudbetalingerne lå på hele 13,6% i 2005, men har derefter kun været på omkring 2%. De vil 

derfor fortsætte med at falde 0,1%-point årligt indtil en fast andel på 1% nås.  

 

• Resten af posterne i arbejdskapitalen vil følge det gennemsnitlige niveau. 
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5.2.2 Basis case scenarie 
(Jf. bilag 27-30) 

Der er taget højde for følgende begivenheder ud fra SWOT-analysen i fastsættelsen af basis 

scenariet: 

• Klimaloven i USA og en evt. forlængelse af PTC-ordningen lader ikke til at blive aktuel 

foreløbig, og der kan gå op over et år før en ny klimalov bliver fastsat. Derudover forventes 

de lave gaspriser at vare ved nogle år endnu. Dette estimeres til at give en reducering på 25% 

på kort sigt i BTM’s oprindelige prognose mellem 2011-2014. 2010 reduceres med 35% pga. 

den lave vækst der har været til og med 3. kvartal. AWEA forventer en installeret kapacitet 

på over 5.000 MW i 2010 ud fra de igangværende projekter.  

 

• Væksten i årlige installationer i resten af Amerika vil være mellem 15-30% frem til 2021 

primært forsaget af Canada og Brasilien. Derefter vil den aftage til 5% om året. 

 

• Væksten i OEDC-Pacific vil umiddelbart være styret af Australien, hvor Renewable Energy 

Target på 20% skal være opnået i 2020. Dette vil resultere i en gennemsnitlig vækst fra 2011 

på omkring 20%, og efter 2020 vil væksten falde igen.  

 

• På det europæiske marked er der ligeledes et klimamål på 20%, der skal opnås i 2020, hvilket 

forårsager en jævn udvikling af vindkapacitet indtil 2020, hvor efter udbygningen begynder 

at falde kraftigt pga. færre placeringsmuligheder i tætbefolket områder. Den økonomiske 

krise har dog lagt en dæmper på den europæiske efterspørgsel efter vindenergi, derfor 

reduceres BTM’s forudsigelser med 25%. Således at de stemmer mere overens med EWEA’s 

forventninger til det europæiske marked. 

 

• Kina og resten af Asien vil være upåvirket, og væksten vil fortsat være høj. 

 

• Terminalperiodens vækst i årlig installeret MW i alt vil ligge på 2%. 

 

• Vestas vil opnå en markedsandel på onshoremarkedet på 12%, hvilket er lidt lavere end 

sidste år. Den vil derefter stige til 14% i 2012, hvor Vestas i første halvår af 2010 har fået 24% 

af alle indgået ordrer, som primært er til levering i 2011 og 2012. Markedsandelen vil falde 

med 0,5%-point indtil et konstant niveau på 10% rammes. Dette vil give en samlet 

markedsandel med offshore på 11% i terminalperioden. Udviklingen er forårsaget af en øget 

konkurrence, hvor mange producenter har fået en bid af det globale marked. Det er specielt 

de asiatiske konglomerater, der får en dominerende rolle i markedet.  

 

• Vestas’ offshore-markedsandel ligger i 2010 højt med 40%, primært pga. deres deltagelse i 

verdens hidtil største havvindmøllepark på 300 MW.86 Markedsandelen vil derefter falde til 

38% i 2011, og fra 2012 vil andelen gradvist falde 1%-point hver år, indtil der nås en andel på 

20% af markedet. Driftsikkerhed har en større betydning på offshore markedet, 

                                                           
86 http://en.wikipedia.org/wiki/Thanet_Wind_Farm 



 

57 
 

installationen er forbundet med betydelig større omkostninger. Derved vil Vestas selv på 

længere sigt have en betydelig konkurrencefordel. 

 

• Prisen vil falde med 2% indtil en pris på 0,7 mio. euro. pr. MW rammes.  

 

• Omsætningsvæksten i terminalperioden bliver således 0,81% 

 

• Aktivernes omsætningshastighed vil ende på et niveau på 2 i 2014. 

 

Vestas vil ifølge disse forudsætninger ikke nå deres målsætning ”Triple 15”. Hvis Vestas skulle opnå 

en omsætning på 15 mia. euro. i 2015 ville det ud fra basis scenariet kræve en samlet markedsandel 

på 20% ud fra det årlige prisfald på 2%, hvilket næppe vil være sandsynligt i en skærpet 

konkurrencesituation. En langsigtet markedsandel på 11% af hele vindmøllemarkedet virker mere 

realistisk i basis scenariet. 

 

5.2.3 Worst case scenarie 
(Jf. bilag 27-30) 

Der er taget højde for følgende negative begivenheder ud fra SWOT-analysen i fastsættelsen af worst 

case scenariet: 

• Der er lange udsigter til ny klimalov i USA og fortsat lave gaspriser, som gør, at prognosen for 

USA vil blive nedjusteret med 30% på kort sigt  mellem 2011-2014. 

 

• Væksten i resten af verden reduceres med 3% pga. mangel på politiske initiativer og 

vanskelige forhandlinger ved  FN’s klimakonferencer. 

 

• Den kumulerede installation bliver således 1.916.088 MW. 

 

• Væksten i terminalperioden vil være 1%, da markedet er ved at være mættet for opstilling af 

nye vindmøller. 

 

• En øget konkurrence på markedet gør det sværere for Vestas at klare sig på markedet, 

hvilket resulterer i lavere markedsandele. Vestas topper i 2012 med en andel på 13% af 

onshoremarkedet, men herefter vil den falde 1%-point indtil en konstant andel på 7% nås på 

lang sigt. På offshoremarkedet har Vestas i en kortere periode stadig en konkurrencefordel i 

form af knowhow, som betyder deres markedsandel kun falder med 1%-point årligt fra 38% i 

2011 ned til 34% i 2015. Efter år 2015 tiltager konkurrencen på offshoremarkedet, og deres 

markedsandel falder 2%-point om året, ind til Vestas formår at holde en konstant 

markedsandel på 14%. Dette giver samlet en markedsandel på 7,72% i terminalperioden. 

 

• Den øgede konkurrence fra det asiatiske marked, hvor flere kinesiske producenter vokser 

kraftigt og breder sig på det globale marked, vil presse priserne yderligere. Prisen pr. MW vil 
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falde efter 2011 med 3%-point om året indtil en pris på 0,58 mio. euro pr MW rammes. 

 

• Alt i alt medvirker disse faktorer til en omsætningsvækst i terminalperioden på 0,05%. 

 

• Presset på omsætningen bevirker også, at aktivernes omsætningshastighed vil falde til 1,77, 

hvis der skal fastholdes samme investeringsniveau i udviklingsfaciliteter. Investering i 

anlægsaktiver er der derimod ikke så stort behov for, da ordreindgangen i tidens løb ikke 

overstiger deres kapacitetsstørrelse. 

 

5.2.4 Best case scenarie 
(Jf. bilag 27-30) 

Der er taget højde for følgende positive begivenheder ud fra SWOT-analysen i fastsættelsen af best 

case scenariet: 

• BTM’s forventninger til fremtiden er noget mere positive anlagt ift. andre analyseinstitutter, 

men da best case scenariet forudsætter, at markedet er i positiv fremgang, antages det, at 

markedet så godt som følger BTM’s optimistiske prognose og fremskrivning af væksten på 

vindmøllemarkedet. 

Der bliver i USA fremlagt og godkendt en ny klimalov sammen med forlængelse af 

støtteordninger indenfor et år. Der forekommer enighed om en global klimaaftale senest ved 

COP17-mødet, som skaber en global vækst, og den eksplosive vækst i Kina fortsætter. Dette 

giver en kumuleret installation i verden på 2.751.785 MW i 2030. 

 

• Væksten i terminalperioden bliver fastsat til 3%. 

 

• Vestas formår at opnå deres målsætning ”Triple 15”. De vil i 2015 have en omsætning på 

15,1 mia. euro og en EBIT-marginal på 15,4%. 

 

• Vestas formår at holde længere på deres markedsandel, og forbliver markedsleder med en 

markedsandel på 16,25% i 2012. Vestas taber kun 0,25%-point årligt af onshoremarkedet og 

ender på 13% af markedet på lang sigt. Førerpositionen opnås ved den forbedrede 

kvalitetsbevidsthed og opnåelse af Six Sigma på lang sigt. Vestas formår at følge med den 

teknologiske udvikling på højt plan. Dette bevirker også, at Vestas formår at dominere 

offshoremarkedet, selv om andelen falder 1%-point årligt, men de opretholder en 

markedsandel på 25% på lang sigt. Samlet giver dette en markedsandel på 14,29% i 

terminalperioden. 

 

• Prisen kommer mindre under pres og kommer til at falde med 1% efter 2011, og prisen ender 

med at ligge på 0,85 mio. euro pr MW på lang sigt. Vestas formår at differentier sig med 

deres fokus på kvalitet og derved kunne holde et højere prisniveau. 

 

• Omsætningsvæksten ender på 1,67% i terminalperioden.  
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5.3 Værdiansættelse ud fra kapitalværdibaseret modeller 
Værdiansættelsen er udarbejdet ud fra et budget fra hvert scenarie, som indeholder en prognose fra 

2010 til 2014 og fremskrivning frem til 2030. Der er foretaget værdiansættelse ud fra både DCF og 

EVA-modellen for at sikre konsistent i budgettet og ved anvendelsen af værdiansættelsesmodellerne. 

 

5.3.1 DCF 
Det frie cash flow til virksomheden, FCFF, bliver i denne model tilbagediskonteret med WACC’en og 

derefter tillægges den tilbagediskonteret værdi af terminalperioden. Værdien af egenkapitalen 

fremkommer dernæst ved at fratrække den nettorentebærende gæld.
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Værdiansættelsen ud fra de 3 scenarier har resulteret i følgende virksomhedsværdier: 

(mio. euro) Basis case Worst case Best case 

Periode PV Andel PV Andel PV Andel 

2010-2015 1.397 16% 1.428 26% 1.371 9% 

2016-2020 2.102 25% 1.612 30% 3.150 22% 

2021-2025 1.628 19% 1.003 19% 3.139 22% 

2026-2030 1.193 14% 536 10% 2.254 15% 

Terminal 2.174 26% 841 16% 4.661 32% 

I alt 8.494 100% 5.419 100% 14.574 100% 

 

Når budgettet bliver opdelt i 5-årige perioder samt terminalperioden, ses det hvilke perioder i 

scenarierne, der bidrager mest til den samlet værdi. I basis casen er værdien lidt mere spredt ud i de 

forskellige perioder. Perioden mellem 2016 og frem til 2020 tegner sig for 1/4 af værdien, da mange 

nationale klimamål har en tidsfrist frem til år 2020, som derfor vil forårsage øget vækst. Væksten vil 

derefter falde og vil sammen med en øget konkurrence bidrage mindre til Vestas’ samlet værdi. 

Terminalværdien, som illustrer den uendelige værdi efter 2030, har ligeledes en andel på 26%. I 

worst case scenariet tillægges størstedelen af værdien i starten af budgetperioden, hvor de første 11 

år vil bidrage med 56% af den samlet værdi, pga. at Vestas’ markedsandel kommer kraftigt under 

pres på længere sigt. I best case scenariet bidrager terminalværdien med 1/3 af værdien forårsaget 

af en høj markedsvækst og bedre konkurrencesituation. 

 

De estimerede virksomhedsværdier ud fra de 3 scenarier tillægges de netto finansielle aktiver fra 

ultimo 2009 på 117 mio. euro, og således fås egenkapitalens værdi. Ud fra Vestas’ i alt 203,7 mio. 

aktier fås derved følgende aktiekurser ud fra bilag 31: 

Kursmål Basis case Worst case Best case 

Euro 42 27 72 

Dkk 315 202 537 
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5.3.2 EVA 
I denne metode beregnes nutidsværdien af de fremtidige økonomiske overskud. Periodens Economic 

Value Added tilbagediskonteres ligeledes med WACC’en sammen med terminalværdien, hvorefter 

markedsværdien af virksomheden fremkommer ved, at den investerede kapital primo lægges til. 

Egenkapital fås dernæst ved at trække den nettorentebærende gæld fra.
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Det ses ud fra EVA-modellen i bilag 32, at Vestas vil være i stand til at genere økonomisk overskud til 

ejerne i alle årene bort set fra i 2010. Der skabes således et overnormalt afkast af den investeret 

kapital ved, at det regnskabsmæssige overskud, målt ud fra AG, overstiger kapitalomkostninger, som 

er målt ud fra WACC’en. 

Ved brug af EVA-modellen fås nøjagtig samme værdi, som ved brug af FCFF-modellen, hvilket således 

sikrer en konsistent anvendelse af modellerne og budgettet. 

 

Følsomhedsanalyse 

Beregningen af WACC er meget følsom overfor visse ændringer i de underliggende paramenter, det 

belyses derfor her, hvor følsom WACC’en er og efterfølgende, hvor følsom kursen er overfor disse 

ændringer i WACC’en. Beregningerne ses i bilag 33. 

 

Ændres den risikofri rente få %-point har det en mindre effekt på WACC’en. Fx hvis den nuværende 

risikofri rente på 2,6% fx var anvendt i beregningen af WACC’en, havde den ligget på 9,92% frem for 

de 10,29%, og det havde givet en kurs på 333 kr. Derimod hvis beregningen var foretaget tidligere på 

året, hvor renten lå på fx 3,5%, var WACC’en blevet 10,77% og kursen 294 kr. Ændringer i beta-

værdien giver ligeledes anledning til mindre effekter på WACC’en. Hvis den systematiske risiko var 

lavere og lå på 1,29 havde det givet en kurs på 368 kr. 

                                                           
88 Formler ved egen tilvirkning samt http://www.pwc.com/dk/da/publikationer/driftsoekonomisk-
mervaerdi.jhtml 
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Det ses ud fra følsomhedsberegningerne, at risikopræmien afgiver en betydelig følsomhed. Der er 

valgt en høj risikopræmie, som afspejler de sidste 15 års udvikling, hvor det specielt er det sidste års 

månedlige afkast, som har sat sit præg på den høje risikopræmie. Var der valgt en lavere 

risikopræmie på 5,16%, havde WACC’en ligget på 9,1% og kursen på 380 kr., og en endnu lavere 

risikopræmie på 4,16% havde givet en WACC på 7,91% og en kurs på 469 kr.  

WACC’en er derimod meget lidt følsom overfor ændringer i lånerente efter skat med den anvendte 

gældsandel på 20%. Ændrer renten sig plus/minus 1%-point ændrer WACC’en sig kun 0,20%-point. 

Ved den anvendte lånerente efter skat på 2,74% vil en ændring i kapitalstrukturen til en lavere 

gearing, resultere i en højere WACC. Vestas har længe haft en betydelig lav gearing, og med fx en 

gældsandel på 10% ville det medføre en WACC på 11,23% og resultere i en kurs på 275 kr. og helt 

uden nogen nettorentebærende gæld ville kursen have ligget helt nede på 242 kr. 

Kursen er således betydelig følsom overfor valget af en WACC, og jo højere niveau kursen ligger i, jo 

mere følsom er kursen overfor ændringer i WACC’en. I basis scenariet vil en lavere WACC på 9,29% 

medføre en højere kurs på 368 kr.  
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5.4 Værdiansættelse ud fra relative værdiansættelsesmodeller 
Der fortages yderligere relative værdiansættelser ud fra et par multipler. En værdiansættelse ud fra 

et multiple er en forenklet metode, som stiller færre krav til forarbejdet. Metoden er nem at 

anvende og giver et sammenligningsgrundlag mellem virksomheden og den anvendte peergroup, og 

giver et billede af om virksomhedens markedskurs er over- eller undervurderet ift. konkurrenterne. 

Beregninger ses i bilag 34 

 

5.4.1 Peergroup 
Den anvendte peergroup er sat sammen af 5 af Vestas’ konkurrenter, som må kunne antages at være 

sammenlignelige med Vestas ud fra samme risikoprofil. Alle 5 selskaber er vindmølleproducenter, 

som udelukkende koncentrerer sig om vindmølleproduktion som primært fokusområde, dvs. Vestas’ 

største konkurrenter som GE og Siemens er derfor ikke med i den anvendte peergroup. 

 

5.4.2 P/E 
Price/Earnings måler prisen pr. EPS. Den er nem at udregne, og da det er et af de oftest anvendte 

multipler, er det også nemmere at finde data, der kan danne grundlag for peergroupen. Den 

gennemsnitlige P/E-værdi pr. 02.11.10 er 14,66, hvor Vestas’ P/E-værdi ligger på ca. det halve på 

7,91. Bort set fra Suzlons lave P/E på -8,68, er Vestas noget billigere end sine konkurrenter. Gamesa, 

som ellers kom ud med lave forventninger til 2011, er ikke blevet straffet nær så hårdt af 

investorerne som Vestas.  Når man estimerer Vestas’ kurs ud fra den gennemsnitlige P/E-værdi og 

Vestas’ seneste årsresultat fra 2009 fås en kurs på 310 kr., hvilket er tegn på en bemærkelsesværdig 

undervurdering af markedet, da markedskursen ligger på 167 kr. 

Kigger man ud i fremtiden ser det ud til, at Vestas-aktien kan forventes at falde yderligere efter år 

2010, hvis det gennemsnitlige P/E niveau forbliver på 14,66. Vestas har måttet føle konsekvensen af 

færre ordrer, og ordrer som har forskubbet sig ind i 2011, og må derfor afslutte 2010 med et lavere 

resultat end forventet. Derudover skal også tillægges engangsomkostninger ved 

kapacitetsnedsættelsen i Europa på 140-160 mio. euro, hvilket gør resultatet efter skat noget lavere 

end forventet. Hvis det gennemsnitlige P/E-niveau holder, når regnskabsåret 2010 er omme, vil 

Vestas’ estimeret kurs nå ned på 37,54 kr. pga. det meget lave EPS. Hvis Vestas-aktien alligevel 

holder kursen på omkring de 167 kr. vil Vestas’ P/E-værdi udgøre 7,7 ud fra det budgetteret resultat i 

2010, hvilket virker meget realistisk set ift. Vestas nuværende P/E-værdi på 7,9. 

I 2011 vil Vestas klare sig langt bedre og komme ud med et resultat, der er større end det i 2010, og 

derfor også en øget EPS, hvilket giver med en E/P-værdi på 14,66 en estimeret kurs på 288 kr. med 

mulighed for højere kurs pga. den forbedrede markedssituation. 

 

5.4.3 P/S 
Dette multiple Price/Sales måler kursen ift. nettoomsætningen. Det er mindre følsomt overfor 

forskelligheder i anvendt regnskabspraksis, men til gengæld er det forbundet med større grad af 

usikkerhed, da indtjeningen ikke tages i betragtning. Vestas’ P/S-værdi ligger på 0,91, hvilket er 

højere end 3 af de andre konkurrenter. Det gennemsnitlige niveau på 1,28 bliver trukket op af 
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Goldwind, hvis P/S ligger på 3,86. Goldwind har haft heftig fremgang på sit hjemmemarked i Kina og 

er for nylig blevet børsnoteret med stor succes, så de har derfor en markedsværdi, som er høj ift. 

deres omsætningsniveau. Ud fra den gennemsnitlige P/S på 1,28 fås en kurs på 312 kr. 

Den estimerede kurs ud fra 2010 ligger højt netop, fordi indtjeningsgraden ikke tages i betragtning i 

en P/S-analyse, men ser man på det mere normaliserede niveau for 2011 fås en kurs på 319 kr. 

 

Ud fra denne peergroup viser de to multipler et billede af, at Vestas på nuværende tidspunkt er 

undervurderet ift. markedskursen, og at den rigtige værdi skal ligge på ca. 311 kr. Hvis Goldwind, som 

er med til kraftigt at hæve det gennemsnitlige niveau, fjernes fra peergroupen, vil Vestas’ estimeret 

kurs ligge noget lavere. Således fås en kurs ud fra 2009 resultaterne på 215 kr. ved P/E, hvilket dog 

stadig viser en klar undervurdering af markedskursen på 167 kr. 
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5.5 Markedets vurdering 
Markedskursen havde pr. 02.11.10 en værdi på 167 kr., hvilket er den laveste kurs i 4 år. Investorerne 

har været så kritiske, at markedskursen ligger lavere end worst case scenariet ud fra den 

kapitalværdibaserede værdiansættelse. Aktien faldt for alvor ved nedjusteringerne ved 

halvårsregnskabet i 2010, hvor aktien faldt 23%. Efter 3. kvartalsregnskabet faldt aktien yderligere, 

hvor Vestas annoncerede en lidt mere konservativ forventning til 2011 med kun 6000 antal 

producerede og afskibede MW. Her blev specielt de pessimistiske investorer bekræftet i deres 

bekymringer, hvor Vestas også var meget sparsom i deres udmeldinger omkring 2011, hvilket gav 

anledning til yderligere bekymringer hos investorerne, på trods af at der forventes et positivt cash 

flow i 2011. Den kraftige kursnedgang kan yderligere forklares ved, at der kan foreligge en risiko for, 

at kursen kan være presset kunstigt ned pga. spekulationer i kursfald ved short-selling. 

Kursmålet på 315 kr. er et langsigtet kursmål, og viser at Vestas med en markedskurs på 167 kr. er 

kraftigt undervurderet set ud fra et langsigtet perspektiv. 

 

5.6 Delkonklusion 
Der er estimeret en kapitalomkostning på 10,29%. Denne kapitalomkostning er beregnet ud fra 

forudsætningen om et risikofyldt marked, som kræver en høj risikopræmie på 6,16%. Derudover 

afviger Vestas-aktiens volatilitet betydeligt ift. markedet, hvilket har medført en beta-værdi på 1,49. I 

beregningen er yderligere anvendt en risikofri rente på 3%, hvilket har givet et afkastkrav for 

egenkapitalen på 12,18%. Samtidig er afkastkravet for fremmedkapitalen efter skat blevet fastsat til 

2,74%. Værdiansættelsen har dog vist sig at være betydelig følsom overfor valget af 

kapitalomkostningen. 

De kapitalværdibaserede værdiansættelser bygger på et underliggende budget ud fra 3 forskellige 

scenarier. BTM’s fremskrivninger har vist sig at være meget optimistiske ift. andres 

markedsforudsigelser, og da fremskrivningerne er udarbejdet i starten af 2010, hvor markedsudsigter 

var mere positive, er de fremskrevne markedstal for basis scenariet derfor blevet nedjusteret. Disse 

nedjusteringer er blevet aktuelt for markedet i USA og Europa. Den kumulerede kapacitet i basis 

scenariet er således estimeret til 2.303.960 MW i 2030, og ud fra worst og best case vil den 

kumulerede installation i 2030 ændre sig ift. basis scenariet med ca. 400.000 MW. Vindmøller har en 

gennemsnitlige levetid på 20 år, og efter år 2030 er det derfor repowering, der vil udgøre 

størstedelen af vindmøllemarkedet med en gennemsnitlig årlig repowering på 115.198 MW. 

Efter de budgetforudsætninger der er foretaget i basis scenariet, vil det ikke lykkes Vestas at opfylde 

deres målsætning ”Triple 15”. Vestas vil først i år 2026 opnå en omsætning på over 15 mia. euro men 

med en EBIT-marginal på 14,6%. Basis scenariet bærer præg af en skærpet konkurrence og prisfald 

på 2%, hvor Vestas vil kunne besidde en samlet markedsandel på 11%. I best case scenariet vil 

Vestas, ud fra en mere optimistiske fremtidsudsigt, klare sig bedre i den globale konkurrence med en 

samlet markedsandel på 14,3%, og markedet vil være præget af mindre prisfald. Dette medfører 

derfor opnåelse af ”Triple 15”, og Vestas vil yderligere fordoble deres omsætning 15 år senere i 

terminalperioden med en EBIT-marginal på 15,8%. Worst case, som er præget af pessimistiske 

forventninger, vil Vestas befinde sig i en hård priskonkurrence og opnå en lavere markedsandel på 
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7,7%. Ud fra worst case vil Vestas i terminalperioden kun have en omsætning på 6.747 mio. euro 

med en EBIT-marginal på 13,9%. 

Kursmålet for basis scenariet er estimeret til 315 kr. ud fra begge kapitalværdibaserede modeller, 

hvilket fastslår markedskursen på 167 kr. til at være betydelig undervurderet. Selv ud fra worst case 

scenariet med et kursmål på 202 kr., hvor et pessimistisk fremtidsperspektiv ligger til grund for 

værdiansættelsen, er den nuværende markedskurs undervurderet. Ses der meget optimistisk på den 

fremtidige udvikling på vindmøllemarkedet og Vestas’ evne til at klare sig i en skærpet konkurrence, 

fås et noget højere kursmål på 537 kr. Den estimerede værdi ud fra de relative 

værdiansættelsesmodeller lægger sig tæt op ad kursmålet på 315 kr. ud fra basis scenariet. I P/E-

analysen ses det, at Vestas er billigere prissat ift. deres konkurrenter, og at markedet undervurderer 

Vestas’ aktuelle værdi ud fra peergroupens gennemsnit. 
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6. Del: Konklusion 
Den strategiske analyse har sammen med regnskabsanalysen dannet grundlagt for de 

forudsætninger, der er anvendt i budgetterne under værdiansættelsen. Hver delkonklusion har haft 

til formål at besvare de underliggende spørgsmål i problemformuleringen, for derefter at danne 

grundlag for besvarelsen af problemformuleringens hovedspørgsmål. 

Den strategiske analyse har konkluderet, at Vestas besidder en stor overvægt af interne styrker i 

kraft af en alsidig produktportefølje, global tilstedeværelse og et stærkt teknologisk knowhow. 

Derudover kan det øgede fokus på kvalitet gå hen og differentiere Vestas fra deres konkurrenter, hvis 

de formår at opnå et kvalitetsniveau på Six Sigma. Vestas er således allerede i gang med at rette op 

på de fleste af de svagheder, der har vist sig at være internt i Vesta. Dette sker ved en forbedring af 

kvaliteten og optimering af kapaciteten. Den strategiske analyse konkluderede yderligere, at Vestas 

står overfor mange trusler i markedet. Et vindmøllemarked som er blevet meget koncentreret, og 

hvor mobiliteten af markedsandele gør det svært for Vestas at holde deres førerposition på 

markedet, hvor Vestas’ markedsandel i 2009 var faldet helt ned til 12,5% af markedet. Væksten har 

gjort vindmøllemarkedet attraktivt og tillokkende for flere nye vindmølleproducenter, hvilket har ført 

til denne skarpe konkurrence specielt i Kina, hvor væksten har været størst, og hvor der nu yderligere 

er indledt en massiv priskonkurrence. For øjeblikket er væksten gået lidt i stå i resten af verden, hvor 

væksten er hæmmet af den økonomiske krise og mangel på politiske initiativer, hvilket er 

altafgørende for en kommende global vækst.  

Regnskabsanalysen kan konkludere, at Vestas har forbedret deres rentabilitet fra 2005 til 2007, men 

at Vestas derefter ikke har formået at udnytte deres investerede kapital optimalt, derfor er deres 

afkastningsgrad faldet siden 2007 på trods af en stigende overskudsgrad. Deres forrentning af 

egenkapitalen er faldet siden 2008 og har, pga. en dårlig udnyttelse af deres finansielle gearing, ligget 

lavere end afkastningsgraden i hele den 5 årige periode. På baggrund af den stigende overskudsgrad 

har Vestas haft en god evne til at forbedre deres indtjeningsmarginal, hvilket de i fremtiden kan 

drage yderligere nytte af, mens de må arbejde på at forbedre udnyttelsen af deres investerede 

kapital. 

Kapitalomkostningen er beregnet til 10,29%. Denne kapitalomkostning ligger på et højt niveau, fordi 

den afspejler den højere risiko, der har været i markedet de senere år. Værdiansættelsen af Vestas 

har desuden vist sig at være betydelig følsom overfor denne beregning af kapitalomkostningen. 

Derudover er værdiansættelsen også følsom overfor de budgetforudsætninger, der er foretaget ud 

fra de 3 forskellige fremtidsscenarier, som således danner grundlag for hvert deres kursniveau. Ud fra 

basis scenariet fås et kursmål på 315 kr. ud fra de kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller, 

og hvis der anvendes scenarierne worst og best case fås kursmål på hhv. 202 kr. og 537 kr. Kursmålet 

ud fra basis casen på 315 kr. afspejler ligeledes niveauet for den relative værdiansættelse ved brug af 

multipler. Ud fra P/E-analysen kan det konkluderes, at Vestas er væsentlig billigere end deres 

konkurrenter, og en estimeret værdi ud fra peergroupens gennemsnitlig P/E-værdi giver således et 

kursmål på 310 kr. baseret på Vestas’ seneste årsresultat fra 2009. 

Vestas’ markedskurs lå pr. 02.11.10 på 167 kr., hvilket ifølge denne analyse viser en kraftig 

undervurdering. Ud fra worst case scenariet kan det konkluderes, at en investering i Vestas er en 

yderst attraktiv investering, da markedskursen på 167 kr. er undervurderet selv ud fra et pessimistisk 

fremtidsperspektiv. Det skal dog pointeres, at kursmålet på 315 kr. er ud fra et langsigtet perspektiv. 
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Bilag 2 – Vestas aktiekurs 
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Egen tilvirkning ud fra data fra www.nasdaqomxnordic.com 

 

 

Egen tilvirkning ud fra data fra www.nasdaqomxnordic.com 
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Bilag 3 – Organisationsdiagram 
(1 side) 

Kilde: Vestas’ årsrapport 2009 side 18 og 30. 
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www.vestas.com/en/wind-power-plants/procurement/turbine-overview.aspx#/vestas-univers 



 

 
 

Bilag 5 – Geografiske fordeling af Vestas’ antal leveret MW
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Vestas årsrapport 2009 side 26

Geografiske fordeling af Vestas’ antal leveret MW
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Geografiske fordeling af Vestas’ antal leveret MW 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vestas delårsrapport 3. kvartal 2010 side 31 
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AWEA Third quarter 2010 Market Report October 2010 - side 2 
http://www.awea.org/documents/2010_third_quarter_report.pdf 
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http://www.sanistaal.dk/nc/da/produkter/staal_og_metal/prisudvikling_staal.html 
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http://www.eof.dk/Priser

http://www.eof.dk/Priser-og-Forbrug/~/media/grafer/Raaoliepriser/Raaoliepriser_3%20r.ashx

 

http://www.eof.dk/Priser-og-Forbrug/~/media/grafer/Raaoliepriser/Raaoliepriser_Fra%201987.ashx
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http://www.ens.dk/da-DK/Info/TalOgKort/Statistik_og_noegletal/Energipriser_og_afgifter/Kulpriser/Sider/Forside.aspx 



 

 
 

Bilag 10 - Korrelation mellem energipriser og oliepriser 
(1 side) 

Beregnet ud fra 15 årlige ultimo observationer.  

 

 

 
Egen tilvirkning ud fra data fra http://www.eia.doe.gov/ 
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Bilag 11 – Korrelation mellem verdens produktion af elektricitet og 
BNP 
(1 side) 

Regressionsanalyse mellem verdens produktion af elektricitet og verdens BNP i faste priser ift. til år 

2000 US$, som er baseret på 29 årlige observationer fra 1980-2008. 

 

 
Egen tilvirkning ud fra International Energy Outlook 2010 highlights og data fra World Bank. 
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Egen tilvirkning ud fra www.nationalbanken.dk 
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Bilag 13 – Segmentering 
(3 sider) 

Segmentering efter onshore og offshore 
Tabel 1 

Installeret offshore vindenergi i verden i 2008 og 2009 

  Installeret Akkumuleret Installeret Akkumuleret 

  MW MW MW MW 

  2008 2008 2009 2009 

Belgien 30 30 0 30 

Kina 0 0 63 63 

Danmark 0 397,9 288 625,9 

Tyskland 0 0 60 60 

Irland 0 25 0 25 

Holland 120 246,8 0 246,8 

Norge 0 0 2,3 2,3 

Sverige 0 133,3 30 163,3 

UK 194 588 306 894 

Total 344 1.421 689 2.110 
BTM World Market Update 2009 – side 20 

 

Investeringer i vindenergi 2000-2030 

Figur 1 

 
The Economics of Wind Energy, marts 2009. A report by the European Wind Energy Association – side 11 
http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/00_POLICY_document/Economics_of_Wind_Energy__Marc
h_2009_.pdf  

 

 



 

 
 

Andel af offshore vindkapacitet under konstruktion  Andel af godkendt offshore 

vindkapacitet 

Figur 2 

 
The European offshore wind industry - key trends and statistics 2009 – side 6 
http://www.ewea.org/fileadmin/emag/statistics/2009offshore/pdf/offshore%20stats%2020092.pdf 

 

 

Kumulativ markedsandel for offshoremarkedet i MW efter 2009 

Figur 3 

 
The European offshore wind industry - key trends and statistics 2009 – side 8 

 

  



 

 
 

Segmentering efter vindmøllekapacitet 
Tabel 2 

Segmentering efter vindmøllernes kapacitet 
      2006 2007 2008 2009 

Total MW 16.007 22.181 20.442  37.003 

Segment Size % af totale MW 

Small < 750 kW 2,4% 1,3% 0,5%  1,1% 

One-MW 750-1499 kW 31,0% 29,8% 13,1%  12,0% 

Mainstream 1500-2500 kW 62,2% 63,7% 80,4% 81,8% 

Multi-MW > 2500 kW 4,3% 5,3% 6,0%  5,1% 
BTM World Market Update 2008 og 2009 

 

Tabel 3 

Førende producenter i de 4 segmentgrupper i 2009 

  Small One-MW Mainstream Multi-MW 

1 Vestas RRB Gamesa GE Vestas 

2 Enercon Goldwind Sinovel Siemens 

3 Vergnet Suzlon Vestas Enercon 

I 2008 
    1 Suzlon Gamesa GE Vestas 

2 Vergnet Goldwind Vestas Siemens 

3 Enercon Mitsubishi Gamesa Enercon 

I 2007 
    1 Suzlon GE Vestas Vestas 

2 Vestas RRB Suzlon Enercon Siemens 

3 Enercon Gamesa Gamesa Repower 
BTM World Market Update 2007, 2008 og 2009 

 

Tabel 4 og 5 

  

 

BTM World Market Update 2009 side 36 

 

  

Andel af leveret kW i 
segmentet større end 
1500 kW i 2009 

GE 14,7% 

Vestas 13,2% 

Sinovel 10,9% 

Enercon 8,8% 

Dongfang 7,8% 

Andre 44,8% 

Andel af leveret kW i 
segmentet større end 
2500 kW i 2009 

Vestas 57,2% 

Siemens 17,7% 

Enercon 12,4% 

Winwind 4,9% 

Sinovel 3,7% 

Andre 4,2% 



 

 
 

Bilag 14 – Prisudvikling på vindmøller 
(1 side) 

Udviklingen i investeringsomkostningerne fra 1989 til 2006 illustreret ud fra danske forhold 

Figur 1 

The Economics of Wind Energy, marts 2009. A report by the European Wind Energy Association – side 42 – Oprindelig kilde: 
Risø DTU 
http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/00_POLICY_document/Economics_of_Wind_Energy__Marc
h_2009_.pdf  

 

Stigning I vindmøllepriser fra 2004 til 2006 for en række udvalgte lande 

Figur 2 

 
The Economics of Wind Energy. A report by the European Wind Energy Association – side 43 – Oprindelig kilde: IEA, 2007 

  



 

 
 

Bilag 15 – Vækstrater for verden og dets 10 største markeder 
(2 sider) 

 

Tabel 1 

Vækstrater for hele verden 
   Årlig Kumuleret   

  installation installation Vækst 

2002 7.227 32.037 
 2003 8.344 40.302 25,80% 

2004 8.154 47.912 18,88% 

2005 11.542 59.399 23,98% 

2006 15.016 74.306 25,10% 

2007 19.791 94.005 26,51% 

2008 28.190 122.158 29,95% 

2009 38.103 160.084 31,05% 
Egen tilvirkning ud fra BTM World Market Update 2007-2009 

 

 

Tabel 2 

De 10 største markeder (årlig installeret MW) 
   

2007 2008 2009 
Andel Kumuleret 

  i % andel i % 

Kina 3.287 6.246 13.750 36,1% 36,0% 

USA 5.244 8.358 9.922 26,0% 62,0% 

Spanien 3.100 1.739 2.331 6,1% 68,0% 

Tyskland 1.667 1.665 1.917 5,0% 73,0% 

Indien 1.617 1.810 1.172 3,1% 76,0% 

Italien 603 1.010 1.114 2,9% 79,0% 

Frankrig 888 1.200 1.104 2,9% 82,0% 

UK 427 869 1.077 2,8% 85,0% 

Canada 386 526 950 2,5% 87,0% 

Portugal 434 679 645 1,7% 89,0% 

Total 17.653 24.102 33.982 89,2% 
 BTM World Market Update 2009 side 24 

  



 

 
 

 

Tabel 3 

De 10 største markeder (installeret MW i alt) 
    

2007 2008 2009 
Andel Kumuleret Vækst 

  i % andel i % 2008-2009 

USA 16.879 25.237 35.159 21,96% 22% 39,3% 

Kina 5.875 12.121 25.853 16,15% 38% 113,3% 

Tyskland 22.277 23.933 25.813 16,12% 54% 7,9% 

Spanien 14.714 16.453 18.784 11,73% 66% 14,2% 

Indien 7.845 9.655 10.827 6,76% 73% 12,1% 

Italien 2.721 3.731 4.845 3,03% 76% 29,9% 

Frankrig 2.471 3.671 4.775 2,98% 79% 30,1% 

UK 2.394 3.263 4.340 2,71% 81% 33,0% 

Portugal 2.150 2.829 3.474 2,17% 84% 22,8% 

Denmark 3.088 3.159 3.408 2,13% 86% 7,9% 

Total 80.414 104.052 137.278 85,75% 
 

31,9% 
BTM World Market Update 2009 side 24 

 

  



 

 
 

Bilag 16 – Den globale udvikling i markedsandele 
(2 sider) 

 
 
 
Tabel 1 

Globale markedsandele 
       2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Vestas 33,4% 27,6% 28,2% 22,8% 19,8% 12,5% 

GE 11,0% 17,5% 15,5% 16,6% 18,6% 12,4% 

Sinovel 0,0% 0,0% 5,0% 3,4% 5,0% 9,2% 

Enercon 15,4% 14,2% 15,4% 14,0% 10,0% 8,5% 

Goldwind 5,0% 1,1% 2,8% 4,2% 4,0% 7,2% 

Gamesa 17,7% 12,8% 15,6% 15,4% 12,0% 6,7% 

Dongfang 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 3,7% 6,5% 

Suzlon 3,9% 6,1% 7,7% 10,5% 9,0% 6,4% 

Siemens 6,1% 5,4% 7,3% 7,1% 6,9% 5,9% 

Repower 3,3% 3,1% 3,2% 3,3% 3,3% 3,4% 

Nordex 2,2% 2,6% 3,4% 3,4% 3,7% 2,8% 
BTM World Market Update 2006-2009 

 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2 

Andel af leveret MW 
          2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Top 10 markedsandele 95,0% 96,7% 96,1% 95,0% 95,7% 90,7% 84,2% 81,0% 

Andre 5,0% 3,3% 3,9% 5,0% 4,3% 9,3% 15,8% 19,0% 
BTM World Market Update 2006-2009 

 

  



 

 
 

 De 10 største vindmølleproducenters markedsposition i 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3 

Markedskoncentration 
       2004 2005 2006 2007 2008 2009 

CR4 77,5% 72,1% 74,7% 68,8% 59,4% 42,6% 

CR5 83,6% 78,2% 82,4% 79,3% 66,3% 49,8% 

CR6 88,6% 83,6% 89,7% 86,4% 71,3% 56,5% 

  
      HHI 1880,16 1517,44 1683,23 1440,87 1178,99 701,05 

Egen tilvirkning ud fra data fra BTM World Market Update 2006-2009 

 
Tabel 4 

  2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Markedsmobilitet 12,90% 8,85% 7,65% 9,40% 17,55% 

       Vestas' mobilitet 5,80% 0,60% 5,40% 3,00% 7,30% 

Andel af samlet mobilitet 44,96% 6,78% 70,59% 31,91% 41,60% 
Egen tilvirkning 

  

BTM Market Update 2009 side 

Figur 1 



 

 
 

Bilag 17 – Lokale markedsandele89 
(2 sider) 

 

Det amerikanske marked 
Tabel 1 

Canada 2006 2007 2008 2009 

1 GE 53,0% Enercon 42,7% Siemens 33,0% Vestas 48,8% 

2 Vestas 44,3% Vestas 29,9% Vestas 31,4% GE Wind 32,8% 

3 Enercon 2,8% GE 27,4% GE Wind 30,3% Enercon 18,4% 
 

Tabel 2 

USA 2006 2007 2008 2009 

1 GE 37,3% GE 40,0% GE Wind 44,4% GE Wind 46,4% 

2 Vestas 21,8% Vestas 19,5% Vestas 12,9% Siemens 12,3% 

3 Siemens 19,1% Siemens 13,1% Gamesa 11,3% Vestas 8,7% 

4 Gamesa 10,0% Suzlon 8,1% Siemens 8,6% Suzlon 8,2% 

5 Suzlon 7,5% Gamesa 7,9% Mitsubishi 6,9% Clipper 6,9% 

6 Mitsubishi 4,3% Mitsubishi 6,1% Suzlon 6,8% Mitsubishi 6,6% 

7     Acciona 2,9% Acciona 4,1% Gamesa 4,5% 

8     Repower 1,7% Clipper 2,3% Repower 3,8% 

 

Det asiatiske marked 
Tabel 3 

Indien 2006 2007 2008 2009 

1 Suzlon 52,3% Suzlon 59,6% Suzlon 69,0% Suzlon 59,7% 

2 Enercon 24,4% Enercon 23,1% Vestas 13,0% Vestas RRB 9,4% 

3 Vestas 22,1% Vestas 8,8% Vestas RRB 9,6% Vestas 8,4% 
 

Tabel 4 

Kina 2006 2007 2008 2009 

1 Goldwind 31,1% Goldwind 23,3% Sinovel 21,9% Sinovel 25,0% 

2 Vestas 28,3% Sinovel 18,8% Goldwind 17,7% Goldwind 19,5% 

3 Gamesa 16,1% Gamesa 15,0% Dongfang 16,4% Dongfang 17,7% 

4 GE 9,9% Vestas 12,8% Vestas 9,3% United Power 5,5% 

5 Acciona 3,7% GE 7,4% Gamesa 7,8% Vestas 4,2% 
 

Tabel 5 

  2006 2007 2008 2009 

Andel af kinesiske producenter 39,0% 50,7% 73,5% 87,7% 

  

                                                           
89 Egen tilvirkning ud fra World Market Update 2005-2009 



 

 
 

Det europæiske marked 
Tabel 6 

Spanien 2006 2007 2008 2009 

1 Gamesa 50,6% Gamesa 48,5% Gamesa 36,6% Gamesa 35,8% 

2 EHN/Ingetur 19,7% Vestas 18,0% Vestas 24,5% Vestas 32,7% 

3 Vestas 8,9% Acciona 15,0% Acciona 10,5% Alstrom Wind 10,2% 

4 GE 7,7% Ecotécnia 7,1% Suzlon 8,8% Suzlon 10,0% 

5 Ecotécnia 6,6% Siemens 4,9% Enercon 6,2% Enercon 7,6% 
 

Tabel 7 

  2006 2007 2008 2009 

Andel af spanske producenter 57,2% 70,6% 52,6% 37,0% 

  

 

Tabel 8 

Tyskland 2006 2007 2008 2009 

1 Enercon 37,4% Enercon 48,3% Enercon 53,5% Enercon 62,4% 

2 Vestas 34,5% Vestas 24,1% Vestas 27,8% Vestas 17,4% 

3 Repower 8,7% Repower 12,8% Repower 5,8% Repower 8,3% 

4 GE 5,6% Nordex 4,6% Fuhrländer 5,4% Andre 6,3% 

5 Siemens 4,6% Siemens 4,2% Nordex 2,3% Fuhrländer 5,7% 
 

Tabel 9 

  2006 2007 2008 2009 

Andel af tyske producenter 53,4% 69,5% 68,7% 76,4% 

  

 

Tabel 10 

UK 2006 2007 2008 2009 

1 Vestas 38,2% Siemens 32,5% Siemens 53,3% Siemens 49,6% 

2 Siemens 30,6% Nordex 27,4% Nordex 26,2% Repower 21,0% 

3 Repower 16,0% Vestas 21,8% Vestas 9,0% Vestas 12,0% 

4 Enercon 8,3% Repower 9,2% Repower 6,4% Nordex 8,6% 

5 Nordex 6,9% Enercon 6,8% Acciona 3,0% Enercon 7,1% 
 

  



 

 
 

Bilag 18 – Boston-modeller90 
(2 sider) 

Boston-modellerne er blevet modificeret en lille smule for, at kunne passe til vindmøllebranchen, da 

2009 har resulteret i enorme vækstrater både globalt og nationalt. Y-aksen er derfor inddelt i 0-50 % i 

stedet for 0-20 %, som Boston-modellen normalt ville være. Alligevel har Kina oplevede så stor 

vækstrate i 2009, at de ligger helt uden for figuren. 

 

Boston-model ift. geografiske markeder: 

Modellen er udarbejdet ud fra vækstraterne i kumuleret installation fra 2008 til 2009 samt de 

relative markedsandele for Vestas ift. deres nærmeste konkurrent.  

 

 

CA = Kina, IT = Italien, ES = Spanien, CA = Canada 

 

                                                           
90Udarbejdet ud fra data fra BTM World Market Update 2009. 
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Boston-model ift. kapacitetssegmentering: 
Væksten indenfor hver kapacitetsstørrelse er udregnet på baggrund af antallet af leveret vindmøller i 

2009 ift. 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 = one-MW (750-1499 kW), M = mainstream (1500-2500kW), Multi = multi-MW (>2500 kW) 

  



 

 
 

Bilag 19 – Officielt regnskab 
(3 sider) 

 

Resultatopgørelse 
 

Officiel resultatopgørelse           
(Mio. Euro) 2009 2008 2007 2006 2005 

            
Nettoomsætning 6.636 6.035 4.861 3.854 3.583 
Produktionsomkostninger -5.195 -4.856 -4.036 -3.393 -3.498 
Bruttoresultat 1.441 1.179 825 461 85 
Forsknings- og udviklingsomkostninger -92 -119 -124 -93 -73 
Salgs- og distributionsomkostninger -232 -181 -99 -70 -43 
Administrationsomkostninger -261 -211 -159 -113 -85 
Andre driftsindtægter 0 0 0 16 0 
Resultat af primær drift 856 668 443 201 -116 
Andel af resultat i associerede virksomheder 1 0 0 0 0 
Finansielle indtægter 14 66 19 10 16 

Finansielle omkostninger -62 -20 -19 -50 -58 
Resultat efter skat 809 714 443 161 -158 
Selskabsskat -230 -203 -152 -50 -33 
Årets resultat 579 511 291 111 -191 

 

 

  



 

 
 

Balance  

Officiel balance           

(Mio. Euro) 2009 2008 2007 2006 2005 

            

Goodwill 320 320 320 320 321,5 

Færdiggjorte udviklingsprojekter 99 60 48 69 89,2 

Software 73 62 34 8 1 

Udviklingsprojekter under udførelse 320 202 105 81 65,6 

Immaterielle aktiver i alt 812 644 507 478 477 

 
          

Grunde og bygninger 661 433 261 230 217 

Produktionsanlæg og maskiner 230 159 143 128 139 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 216 167 116 99 95 

Materielle aktiver under udførelse 354 271 118 33 15 

Materielle aktiver i alt 1.461 1.030 638 490 466 

            

Kapitalandele i associerede virksomheder 1 1 1 0 3 

Andre tilgodehavender 16 25 13 22 5 

Udskudt skat 110 63 154 162 140 

Andre langfristede aktiver i alt 127 89 168 184 148 

            

Langfristede aktiver i alt 2.400 1.763 1.313 1.152 1.091 

            

Varebeholdninger 1.663 1.612 1.107 880 698 

Tilgodehavender fra salg 525 938 660 711 621 

Entreprisekontrakter 1.032 482 260 329 378 

Andre tilgodehavender 234 181 157 123 143 

Selskabsskat 93 49 35 14 19 

Værdipapirer 0 121 0 0 9 

Likvide beholdninger 488 162 764 445 126 

Kortfristede aktiver i alt 4.035 3.545 2.983 2.502 1.994 

            

Aktiver i alt 6.435 5.308 4.296 3.654 3.085 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aktiekapital 27 25 25 25 24 

Øvrige reserver -41 -78 -3 6 0 

Overført resultat 3.378 2.008 1.494 1.231 938 

Egenkapital i alt 3.364 1.955 1.516 1.262 962 

            

Udskudt skat 121 9 3 3 2,9 

Hensatte forpligtelser 82 85 107 99 89 

Pensionsforpligtelser 2 2 2 3 2 

Finansielle gældsforpligtelser 339 14 125 163 441 

Langfristede forpligtelser i alt 544 110 237 268 535 

            

Forudbetaling fra kunder 123 106 82 79 489 

Entreprisekontrakter 598 1.383 1.010 847 0 

Leverandørgæld 1.062 1.030 889 807 520 

Hensatte forpligtelser 151 178 193 160 146 

Finansielle gældsforpligtelser 12 109 25 11 51 

Andre gældsforpligtelser 436 395 271 188 334 

Selskabsskat 145 42 73 32 50 

Kortfristede forpligtelser i alt 2.527 3.243 2.543 2.124 1.589 

            

Forpligtelser i alt 3.071 3.353 2.780 2.392 2.124 

            

Egenkapital og forpligtelser i alt 6.435 5.308 4.296 3.654 3.085 



 

 
 

Bilag 20 – Reformuleret regnskab 
(2 sider) 

Resultatopgørelse 
 

Analytisk resultatopgørelse           
(Mio. Euro) 2009 2008 2007 2006 2005 

            
Nettoomsætning 6.636 6.035 4.861 3.854 3.583 
Produktionsomkostninger -5.073 -4.767 -3.974 -3.325 -3.428 
Bruttoresultat 1.563 1.268 887 529 155 
Forsknings- og udviklingsomkostninger -40 -90 -66 -56 -37 
Salgs- og distributionsomkostninger -207 -180 -92 -67 -39 
Administrationsomkostninger -242 -195 -148 -98 -71 
Andel af resultat i associerede virksomheder 1 0 0 0 0 
Indtjeningsbidrag (EBITDA) 1.075 803 581 308 8 
Af- og nedskrivninger -218 -135 -138 -123 -123 
Driftsresultat før skat (EBIT) 857 668 443 185 -115 
Skat af resultat af primær drift -242 -192 -152 -57 -45 
Ordinært driftsresultat efter skat (NOPAT) 615 477 291 128 -161 
            
Finansielle indtægter 14 66 19 10 16 
Finansielle omkostninger -62 -20 -19 -50 -58 
Skat af finansielle poster, netto 12 -12 0 11 12 
Resultat af ordinær drift efter skat 579 511 291 99 -191 
            
Salg af virksomheder 0 0 0 16 0 
Skat af salg af virksomheder 0 0 0 -4 0 
Årets resultat 579 511 291 111 -191 

 

  



 

 
 

Balance 

 

 

 

 

 

 

 

Analytisk balance           
(Mio. Euro) 2009 2008 2007 2006 2005 
            
Immaterielle anlægsaktiver i alt 812 644 507 478 477 
Materielle anlægsaktiver i alt 1.461 1.030 638 490 466 
Kapitalandele i associerede 
virksomheder 1 1 1 0 3 
Anlægsaktiver i alt 2.274 1.675 1.146 968 947 
            
Varebeholdninger 1.663 1.612 1.107 880 698 
Tilgodehavender fra salg 525 938 660 711 621 
Entreprisekontrakter 1.032 482 260 329 378 
Andre tilgodehavender 250 206 170 145 148 
Driftslikviditet 20 12 14 38 50 
Selskabsskat 93 49 35 14 19 
Udskudt skat 110 63 154 162 140 
Hensatte forpligtelser -233 -263 -300 -259 -235 
Entreprisekontrakter -598 -1.383 -1.010 -847 0 
Pensionsforpligtelser -2 -2 -2 -3 -2 
Forudbetaling fra kunder -123 -106 -82 -79 -489 
Leverandørgæld -1.062 -1.030 -889 -807 -520 
Andre gældsforpligtelser -436 -395 -271 -188 -334 
Selskabsskat -145 -42 -73 -32 -50 
Udskudt skat -121 -9 -3 -3 -2,9 
Arbejdskapital, netto 973 132 -230 61 423 
            
Investeret kapital 3.247 1.807 916 1.029 1.369 
            
Egenkapital 3.364 1.955 1.516 1.262 962 
Koncernegenkapital 3.364 1.955 1.516 1.262 962 
            
Værdipapirer 0 -121 0 0 -9 
Likvide beholdninger -468 -150 -750 -407 -76 
Finansielle gældsforpligtelser 351 123 150 174 492 
Nettorentebærende gæld -117 -148 -600 -233 407 
            
Investeret kapital 3.247 1.807 916 1.029 1.369 



 

 
 

Bilag 21 – Nøgletal91 
(2 sider) 

Rentabilitet og finansiel gearing 

 
2009 2008 2007 2006 2005 

 
          

Afkastningsgrad (AG) 18,94% 26,37% 31,77% 12,47% -11,73% 

NOPAT / investeret kapital eller OG x AOH           

 
          

Overskudsgrad (OG) 9,27% 7,90% 5,99% 3,33% -4,48% 

NOPAT / nettoomsætning           

 
          

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 2,04 3,34 5,31 3,75 2,62 
Nettoomsætning / investeret kapital           

1/AOH 0,49 0,30 0,19 0,27 0,38 

 
          

Egenkapitalforrentning (EKF) 17,21% 26,14% 19,20% 7,88% -19,87% 

Resultat efter skat / egenkapital           

 
          

Finansiel gearing (FGEAR) -0,03 -0,08 -0,40 -0,18 0,42 

Nettorentebærende gæld / egenkapital           

 
          

Netto lånerente (NLR) -41,03%   0,00% -17,17% 10,42% 

Nettofinansielle omkostninger / nettorentebærende gæld           

Afkast på nettofinansielle aktiver (AGNFA) -41,03% 31,08% 0,00% -17,17%   

Nettofinansielle indtægter / nettofinansielle aktiver           

 
          

SPREAD 59,97% -4,71% 31,77% 29,63% -22,14% 

Afkastningsgrad - netto lånerente           
 

 

 

 

 

 

  

                                                           

91 Egen tilvirkning ud fra formler taget fra ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” samt 
”Regnskabsanalyse for beslutningstagere”. 

�.1 = �O + �1O��� × P5���Q� 

�.1 = �O − R31�
�. × ��O − �O�ST�U 

Ved nettorentebærende gæld: 

 

Ved nettofinansielle aktiver: 

  9 mdr. 2010 9 mdr. 2009 

AG -1,01% 9,26% 

OG -1,18% 6,97% 

AOH 0,86 1,33 
 



 

 
 

Gearing af driftsgæld 

 

 

�O = �O�T + �P5���Q × QO���VW + �O�T × QO����VW� 

 

Effekt fra DGEAR 8,13% 16,26% 22,68% 7,67% -7,24% 

Effekt fra FGEAR -1,73% -0,23% -12,57% -4,58% -8,14% 
 

 

 �.1 = �O�T + ��O − �O�T� + ��.1 − �O� 

 

  

 

 

                                                           
92 Årlig gennemsnitlig rente på den danske 10-årige statsobligation. 

  2009 2008 2007 2006 2005 

 
          

Rentebærende driftsgæld 1.185 1.136 971 886 1.009 

Ikke-rentebærende driftsgæld 1.535 2.094 1.659 1.332 623 

 
          

Gearing på driftsgæld (DGEAR) 0,84 1,79 2,87 2,16 1,19 

Driftsgæld / investeret kapital           

DGEAR rentebærende gæld 0,36 0,63 1,06 0,86 0,74 

Rentebærende driftsgæld / investeret kapital           

DGEAR ikke-rentebærende gæld 0,47 1,16 1,81 1,29 0,45 

Ikke-rentebærende driftsgæld / investeret kapital           

 
          

Kortsigtet lånerente før skat92 3,40% 3,81% 4,29% 4,28% 3,59% 

Kortsigtet lånerente efter skat 2,55% 2,86% 3,21% 3,08% 2,58% 

 
          

Implicitte renteomkostninger 30,25 32,48 31,22 27,31 26,04 

Kortsigtet lånerente efter skat x rentebærende driftsgæld           

 
          

AG for driftsaktiver (AGDA) 10,81% 10,10% 9,09% 4,79% -4,48% 

(NOPAT + kortsigtet lånerente efter skat) / driftsaktiver           

 
          

SPREAD på drift 8,26% 7,25% 5,87% 1,71% -7,07% 

AGDA - kortsigtet lånerente efter skat           

Effekt fra DGEAR Effekt fra FGEAR 



 

 
 

Bilag 22 – Common size og Trendanalyse 
(3 sider) 

Common size resultatopgørelse 
 

Common size - Resultatopgørelse 2009 2008 2007 2006 2005 
            
Nettoomsætning 100% 100% 100% 100% 100% 
Produktionsomkostninger -76,45% -78,99% -81,75% -86,27% -95,68% 
Bruttoresultat 23,55% 21,01% 18,25% 13,73% 4,32% 
Forsknings- og udviklingsomkostninger -0,60% -1,49% -1,36% -1,45% -1,02% 
Salgs- og distributionsomkostninger -3,12% -2,98% -1,89% -1,74% -1,10% 
Administrationsomkostninger -3,65% -3,23% -3,04% -2,54% -1,99% 
Indtjeningsbidrag (EBITDA) 16,20% 13,31% 11,95% 7,99% 0,21% 
Af- og nedskrivninger -3,29% -2,24% -2,84% -3,19% -3,43% 
Driftsresultat før skat (EBIT) 12,91% 11,07% 9,11% 4,80% -3,22% 
Skat af resultat af primær drift -3,65% -3,17% -3,13% -1,47% -1,26% 
Ordinært driftsresultat efter skat (NOPAT) 9,27% 7,90% 5,99% 3,33% -4,48% 
            
Finansielle indtægter 0,21% 1,09% 0,39% 0,26% 0,44% 
Finansielle omkostninger -0,93% -0,33% -0,39% -1,30% -1,62% 
Skat af finansielle poster, netto 0,18% -0,19% 0,00% 0,29% 0,33% 
Resultat af ordinær drift efter skat 8,73% 8,47% 5,99% 2,58% -5,33% 

 

Trendanalyse resultatopgørelse 
 

Trendanalyse - Resultatopgørelse 2009 2008 2007 2006 

          

Nettoomsætning 172 157 126 100 

Produktionsomkostninger 153 143 120 100 

Bruttoresultat 295 240 168 100 

Forsknings- og udviklingsomkostninger 71 161 118 100 

Salgs- og distributionsomkostninger 309 269 137 100 

Administrationsomkostninger 247 199 151 100 

Indtjeningsbidrag (EBITDA) 349 261 189 100 

Af- og nedskrivninger 177 110 112 100 

Driftsresultat før skat (EBIT) 463 361 239 100 

Skat af resultat af primær drift 427 338 268 100 

Ordinært driftsresultat efter skat (NOPAT) 479 371 227 100 

          

Finansielle indtægter 140 660 190 100 

Finansielle omkostninger 124 40 38 100 

Skat af finansielle poster, netto 107 -103 0 100 

Resultat af ordinær drift efter skat 582 514 293 100 



 

 
 

Common size balance 
 

Common size - Balance 2009 2008 2007 2006 2005 
            
Immaterielle anlægsaktiver i alt 25,01% 35,64% 55,35% 46,45% 34,86% 
Materielle anlægsaktiver i alt 45,00% 57,00% 69,65% 47,62% 34,06% 
Kapitalandele i associerede virksomheder 0,03% 0,06% 0,11% 0,00% 0,21% 
Anlægsaktiver i alt 70,03% 92,70% 125,11% 94,07% 69,13% 
            
Varebeholdninger 51,22% 89,21% 120,85% 85,52% 51,00% 
Tilgodehavender fra salg 16,17% 51,91% 72,05% 69,10% 45,34% 
Entreprisekontrakter 31,78% 26,67% 28,38% 31,97% 27,63% 
Andre tilgodehavender 7,70% 11,40% 18,56% 14,09% 10,78% 
Driftslikviditet 0,62% 0,66% 1,53% 3,69% 3,67% 
Selskabsskat 2,86% 2,71% 3,82% 1,36% 1,37% 
Udskudt skat 3,39% 3,49% 16,81% 15,74% 10,22% 
Hensatte forpligtelser -7,18% -14,55% -32,75% -25,17% -17,13% 
Entreprisekontrakter -18,42% -76,54% -110,26% -82,31% 0,00% 
Pensionsforpligtelser -0,06% -0,11% -0,22% -0,29% -0,15% 
Forudbetaling fra kunder -3,79% -5,87% -8,95% -7,68% -35,69% 
Leverandørgæld -32,71% -57,00% -97,05% -78,43% -37,96% 
Andre gældsforpligtelser -13,43% -21,86% -29,59% -18,27% -24,37% 
Selskabsskat -4,47% -2,32% -7,97% -3,11% -3,64% 
Udskudt skat -3,73% -0,50% -0,33% -0,29% -0,21% 
Arbejdskapital, netto 29,97% 7,30% -25,11% 5,93% 30,87% 
            
Investeret kapital 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
            
Egenkapital 103,60% 108,19% 165,50% 122,64% 70,26% 
Koncernegenkapital 103,60% 108,19% 165,50% 122,64% 70,26% 
            
Værdipapirer 0,00% -6,70% 0,00% 0,00% -0,66% 
Likvide beholdninger -14,41% -8,30% -81,88% -39,55% -5,55% 
Finansielle gældsforpligtelser 10,81% 6,81% 16,38% 16,91% 35,96% 
Nettorentebærende gæld -3,60% -8,19% -65,50% -22,64% 29,74% 
            
Investeret kapital 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

  



 

 
 

Trendanalyse balance 
  

Trendanalyse - Balance 2009 2008 2007 2006 

          

Immaterielle anlægsaktiver i alt 170 135 106 100 

Materielle anlægsaktiver i alt 298 210 130 100 

Kapitalandele i associerede virksomheder         

Anlægsaktiver i alt 235 173 118 100 

          

Varebeholdninger 189 183 126 100 

Tilgodehavender fra salg 74 132 93 100 

Entreprisekontrakter 314 147 79 100 

Andre tilgodehavender 172 142 117 100 

Driftslikviditet 53 32 37 100 

Selskabsskat 664 350 250 100 

Udskudt skat 68 39 95 100 

Hensatte forpligtelser 90 102 116 100 

Entreprisekontrakter 71 163 119 100 

Pensionsforpligtelser 67 67 67 100 

Forudbetaling fra kunder 156 134 104 100 

Leverandørgæld 132 128 110 100 

Andre gældsforpligtelser 232 210 144 100 

Selskabsskat 453 131 228 100 

Udskudt skat 4033 300 100 100 

Arbejdskapital, netto 1595 216 -377 100 

          

Investeret kapital 316 176 89 100 

          

Egenkapital 267 155 120 100 

Koncernegenkapital 267 155 120 100 

          

Værdipapirer         

Likvide beholdninger 197 987 536 100 

Finansielle gældsforpligtelser 202 71 86 100 

Nettorentebærende gæld 50 64 258 100 

          

Investeret kapital 316 176 89 100 



 

 
 

Bilag 23 – Estimering af den risikofri rente 
(1 side) 

 

 

Egen tilvirkning ud fra nationalbanken.statistikbank.dk 

 

 

RESUMEOUTPUT 
 

  Regressionsstatistik 

Multipel R 0,983200654 

R-kvadreret 0,966683527 

Justeret R-kvadreret 0,966401184 

Standardfejl 0,126489394 

Observationer 120 
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Bilag 24 – Betaberegning 
(1 side) 

 

Regressionsanalyser over en 5-årig 
periode med 60 observation 

  Beta R2 

OMXC20 1,491 0,392 

OMXCGI 1,521 0,386 

OMXC 1,519 0,377 

S&P Global 1200 1,638 0,367 

MSCI EU 1,669 0,335 

DAX 1,465 0,332 

FTSE 100 1,810 0,319 

MSCI Europe AC 1,660 0,318 

S&P 500 1,653 0,304 

S&P Europe 350 1,635 0,296 

MSCI World AC 1,501 0,217 

Egen beregning ud fra data fra www.mscibarra.com, www.standardandpoors.com, www.nasdaqomxnordic.com og 
finance.yahoo.com 

 

Regressionsanalyse af afkast på Vestas Wind System A/S og OMXC20: 

 

Egen tilvirkning ud fra data fra www.nasdaqomxnordic.com1 

 

 

 

y = 1,491x + 0,019
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Bilag 25 – Beregning af lånerente efter skat 
(1 side) 

 

Effektive rentesatser 2009 2008 2007 2006 2005 gns. 

Realkreditinstitutter 4,9% 4,7% 5,3% 4,8% 4,2% 4,8% 

Kreditinstitutter 
2,0% 

4,9% 4,9% 4,5% 3,8% 4,02% 

Banker 4,5% 4,9% 4,5% 4,9% 4,16% 

              

Gæld (mio. euro)             

Realkreditinstitutter 11 13 62 72 72   

Kreditinstitutter 
340 

46 87 100 108   

Banker 64 1 2 313   

I alt 351 123 150 174 493   

              

Andel i %             

real 3,13% 10,57% 41,33% 41,38% 14,60%   

bank og kredit 
96,87% 

37,40% 58,00% 57,47% 21,91%   

bank 52,03% 0,67% 1,15% 63,49%   

  100% 100% 100% 100% 100%   

              

Vægtet gennemsnitsrente             

Effektiv rente 2,09% 4,67% 5,07% 4,62% 4,56% 4,20% 

Årlig gns. risikofri rente 3,58% 4,21% 4,25% 3,81% 3,38% 3,85% 

Risikotillæg -1,49% 0,46% 0,82% 0,81% 1,18% 0,36% 

Egen tilvirkning ud fra Vestas’ årsrapporter fra 2005-2009 

 

  



 

 
 

Bilag 26 – Kapitalstruktur 
(1 side) 

 

  1. halvår           

  2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Kurs ultimo (euro) 34,3 42,6 40,7 74 32 13,9 

Antal aktier ultimo 203.704.103 203.704.103 185.204.103 185.204.103 185.204.103 174.911.173 

Markedsværdien af egenkapitalen (mio. euro) 6.987 8.678 7.538 13.705 5.927 2.431 

Regnskabsmæssig værdi af nettogæld (mio. euro) 914 -117 -148 -600 -233 407 

Virksomhedens samlet værdi (mio. euro) 7.901 8.561 7.390 13.105 5.694 2.838 

              

Andel af egenkapital 88,43% 101,37% 102,00% 104,58% 104,09% 85,66% 

Andel af nettorentebærende gæld 11,57% -1,37% -2,00% -4,58% -4,09% 14,34% 

En tilvirkning ud fra Vestas’ årsrapport 2009 og delrapport 2. kvartal 2010 

  



 

 
 

Bilag 27 – Budgetteret markedsvækst 
(3 sider) 

Basis case scenarie 

 

  



 

 
 

Worst case scenarie 
 

  



 

 
 

Best case scenarie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Bilag 28 – Omsætningsvækst 
(6 sider) 

Basis case scenarie 
Fra 2010-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Basis case scenarie 

Fra 2020-2030 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Worst case scenarie 
Fra 2010-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Worst case scenarie 

Fra 2020-2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Best case scenarie 
Fra 2010-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Best case scenarie 

Fra 2020-2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Bilag 29 – Estimering af NOPAT 
(3 sider) 

Basis case scenarie 

 

  



 

 
 

Worst case scenarie 
 

 

 

  



 

 
 

Best case scenarie 
 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Bilag 30 – Investeret kapital 
(6 sider) 

Basis case scenarie 

1/AOH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Basis case scenarie 

Investeret kapital 
 



 

 
 

Worst case scenarie 

1/AOH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Worst case scenarie 

Investeret kapital 

 

 

  



 

 
 

Best case scenarie 

1/AOH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Best case scenarie 

Investeret kapital 
 

 

 

 



 

 
 

Bilag 31 – Værdiansættelse via FCFF 
(3 sider) 

 

FCFF - Basis case scenarie 
 

År NOPAT Δ Investeret kapital FCFF Diskonteringsfaktor PV af FCFF 

2010 93 345 -252 1,10 -228 

2011 537 203 334 1,22 275 

2012 770 819 -50 1,34 -37 

2013 820 49 771 1,48 521 

2014 897 178 719 1,63 441 

2015 1.034 267 767 1,80 426 

2016 1.124 312 812 1,98 409 

2017 1.219 321 899 2,19 411 

2018 1.328 366 962 2,41 398 

2019 1.393 371 1.022 2,66 384 

2020 1.357 -110 1.468 2,94 500 

2021 1.400 247 1.153 3,24 356 

2022 1.428 131 1.297 3,57 363 

2023 1.479 240 1.239 3,94 314 

2024 1.498 89 1.409 4,35 324 

2025 1.552 255 1.297 4,79 271 

2026 1.586 160 1.426 5,29 270 

2027 1.624 183 1.442 5,83 247 

2028 1.662 179 1.483 6,43 231 

2029 1.640 -108 1.747 7,09 246 

2030 1.662 105 1.557 7,82 199 

Terminalværdi     16.999 7,82 2.174 

      Virksomhedsværdi       8.494 

Netto rentebærende gæld       -117 

Værdi af egenkapital       8.611 

      Værdi af egenkapital i mio. euro   8.610.785.239 

Antal aktier         203.704.103 

Kurs (Euro)         42 

Kurs (Dkk.)         315 
 

 

  



 

 
 

FCFF - Worst case scenarie 
 

År NOPAT Δ Investeret kapital FCFF Diskonteringsfaktor PV af FCFF 

2010 75 402 -327 1,10 -296 

2011 482 42 440 1,22 362 

2012 666 704 -38 1,34 -29 

2013 673 -123 797 1,48 538 

2014 700 1 699 1,63 429 

2015 754 -9 763 1,80 424 

2016 759 -28 787 1,98 396 

2017 754 -78 833 2,19 380 

2018 744 -108 852 2,41 353 

2019 778 287 492 2,66 185 

2020 749 -126 875 2,94 298 

2021 738 -32 770 3,24 238 

2022 719 -110 828 3,57 232 

2023 710 -49 759 3,94 193 

2024 684 -147 831 4,35 191 

2025 677 -38 715 4,79 149 

2026 680 14 666 5,29 126 

2027 687 39 648 5,83 111 

2028 698 64 634 6,43 99 

2029 678 -113 791 7,09 111 

2030 675 -19 694 7,82 89 

Terminalværdi     6.574 7,82 841 

      Virksomhedsværdi       5.419 

Netto rentebærende gæld       -117 

Værdi af egenkapital       5.536 

      Værdi af egenkapital i mio. euro   5.536.078.218 

Antal aktier         203.704.103 

Kurs (Euro)         27 

Kurs (Dkk.)         202 
 

  



 

 
 

FCFF - Best case scenarie 
 

År NOPAT Δ Investeret kapital FCFF Diskonteringsfaktor PV af FCFF 

2010 156 591 -434 1,10 -394 

2011 670 170 500 1,22 411 

2012 1.076 1762 -686 1,34 -511 

2013 1.229 175 1.054 1,48 713 

2014 1.415 431 983 1,63 603 

2015 1.675 685 990 1,80 550 

2016 1.930 663 1.268 1,98 639 

2017 2.087 714 1.373 2,19 627 

2018 2.263 808 1.455 2,41 603 

2019 2.449 864 1.585 2,66 595 

2020 2.560 545 2.015 2,94 686 

2021 2.682 579 2.103 3,24 649 

2022 2.745 266 2.479 3,57 694 

2023 2.832 363 2.469 3,94 627 

2024 2.855 95 2.760 4,35 635 

2025 2.948 389 2.559 4,79 534 

2026 3.051 432 2.619 5,29 495 

2027 3.157 446 2.711 5,83 465 

2028 3.263 443 2.820 6,43 439 

2029 3.267 19 3.248 7,09 458 

2030 3.319 214 3.105 7,82 397 

Terminalværdi     36.452 7,82 4.661 

      Virksomhedsværdi       14.574 

Netto rentebærende gæld       -117 

Værdi af egenkapital       14.691 

      Værdi af egenkapital i mio. euro   14.691.339.320 

Antal aktier         203.704.103 

Kurs (Euro)         72 

Kurs (Dkk.)         537 
 

 

  



 

 
 

Bilag 32 – Værdiansættelse via EVA 
(3 sider) 

 

EVA - Basis case scenarie 
 

År NOPAT Investeret kapital EVA Diskonteringsfaktor PV af EVA 

2009   3.247       

2010 93 3.592 -241 1,10 -218 

2011 537 3.795 168 1,22 138 

2012 770 4.614 379 1,34 283 

2013 820 4.664 345 1,48 233 

2014 897 4.842 417 1,63 256 

2015 1.034 5.109 535 1,80 297 

2016 1.124 5.421 599 1,98 302 

2017 1.219 5.741 662 2,19 302 

2018 1.328 6.107 737 2,41 305 

2019 1.393 6.478 765 2,66 287 

2020 1.357 6.368 691 2,94 235 

2021 1.400 6.615 745 3,24 230 

2022 1.428 6.746 748 3,57 209 

2023 1.479 6.987 785 3,94 199 

2024 1.498 7.075 779 4,35 179 

2025 1.552 7.330 824 4,79 172 

2026 1.586 7.490 831 5,29 157 

2027 1.624 7.673 854 5,83 146 

2028 1.662 7.852 873 6,43 136 

2029 1.640 7.745 832 7,09 117 

2030 1.662 7.849 865 7,82 111 

Terminalværdi     9.150 7,82 1.170 

      MVA       5.247 

Investeret kapital primo       3.247 

Virksomhedsværdi       8.494 

Netto rentebærende gæld       -117 

Værdi af egenkapital       8.611 

      Værdi af egenkapital i mio. euro     8.610.785.239 

Antal aktier         203.704.103 

Kurs (Euro)         42 

Kurs (Dkk.)         315 
 

  



 

 
 

EVA - Worst case scenarie 
 

År NOPAT Investeret kapital EVA Diskonteringsfaktor PV af EVA 

2009   3.247       

2010 75 3.649 -259 1,10 -235 

2011 482 3.691 107 1,22 88 

2012 666 4.395 286 1,34 213 

2013 673 4.272 221 1,48 149 

2014 700 4.272 260 1,63 160 

2015 754 4.263 314 1,80 175 

2016 759 4.236 320 1,98 161 

2017 754 4.157 319 2,19 145 

2018 744 4.050 316 2,41 131 

2019 778 4.337 362 2,66 136 

2020 749 4.211 303 2,94 103 

2021 738 4.178 305 3,24 94 

2022 719 4.068 289 3,57 81 

2023 710 4.019 291 3,94 74 

2024 684 3.872 270 4,35 62 

2025 677 3.834 279 4,79 58 

2026 680 3.848 285 5,29 54 

2027 687 3.887 291 5,83 50 

2028 698 3.952 298 6,43 46 

2029 678 3.839 272 7,09 38 

2030 675 3.820 280 7,82 36 

Terminalværdi     2.754 7,82 352 

      MVA       2.172 

Investeret kapital primo       3.247 

Virksomhedsværdi       5.419 

Netto rentebærende gæld       -117 

Værdi af egenkapital       5.536 

      Værdi af egenkapital i mio. euro     5.536.078.218 

Antal aktier         203.704.103 

Kurs (Euro)         27 

Kurs (Dkk.)         202 
 

  



 

 
 

EVA - Best case scenarie 
 

År NOPAT Investeret kapital EVA Diskonteringsfaktor PV af EVA 

2009   3.247       

2010 156 3.838 -178 1,10 -161 

2011 670 4.008 275 1,22 226 

2012 1076 5.770 663 1,34 495 

2013 1229 5.944 636 1,48 430 

2014 1415 6.376 803 1,63 492 

2015 1675 7.061 1.018 1,80 566 

2016 1930 7.723 1.204 1,98 607 

2017 2087 8.437 1.292 2,19 590 

2018 2263 9.246 1.395 2,41 578 

2019 2449 10.110 1.498 2,66 563 

2020 2560 10.655 1.519 2,94 517 

2021 2682 11.234 1.586 3,24 489 

2022 2745 11.500 1.589 3,57 445 

2023 2832 11.864 1.649 3,94 418 

2024 2855 11.959 1.634 4,35 376 

2025 2948 12.347 1.717 4,79 358 

2026 3051 12.779 1.780 5,29 337 

2027 3157 13.225 1.842 5,83 316 

2028 3263 13.668 1.902 6,43 296 

2029 3267 13.687 1.861 7,09 262 

2030 3319 13.901 1.910 7,82 244 

Terminalværdi     22.551 7,82 2.883 

      MVA       11.327 

Investeret kapital primo       3.247 

Virksomhedsværdi       14.574 

Netto rentebærende gæld       -117 

Værdi af egenkapital       14.691 

      Værdi af egenkapital i mio. euro     14.691.339.320 

Antal aktier         203.704.103 

Kurs (Euro)         72 

Kurs (Dkk.)         537 
 

  



 

 
 

Bilag 33 – Følsomhedsanalyse 
(1 side) 

 

WACC 
 

%-point ændring -1,00% -0,50% 0,00% 0,50% 1,00% 

Risikofri rente 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 

WACC 9,35% 9,82% 10,29% 10,77% 11,24% 

Basis kurs (Dkk) 365 338 315 294 275 

      Ændring -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 

Beta 1,29 1,39 1,49 1,59 1,69 

WACC 9,30% 9,80% 10,29% 10,78% 11,28% 

Basis kurs (Dkk) 368 339 315 293 273 

      %-point ændring -2,00% -1,50% -1,00% -0,50% 0,00% 

Risikopræmie 4,16% 4,66% 5,16% 5,66% 6,16% 

WACC 7,91% 8,50% 9,10% 9,69% 10,29% 

Basis kurs (Dkk) 469 421 380 345 315 

      %-point ændring -1,00% -0,50% 0,00% 0,50% 1,00% 

Lånerente efter skat 1,74% 2,24% 2,74% 3,24% 3,74% 

WACC 10,10% 10,20% 10,29% 10,40% 10,50% 

Basis kurs (Dkk) 324 319 315 310 305 

      Kapitalstruktur 70/30 75/25 80/20 85/15 90/10 

WACC 9,35% 9,82% 10,29% 10,76% 11,23% 

Basis kurs (Dkk) 365 338 315 294 275 
 

 

Kurspåvirkning 
 

%-point ændring -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 

WACC 8,29% 9,29% 10,29% 11,29% 12,29% 

Basis case (Dkk) 438 368 315 273 239 

Worst case (Dkk) 262 229 202 181 163 

Best case (Dkk) 787 644 537 455 390 
 

  



 

 
 

Bilag 34 – Multipler93 
(1 side) 

 

Antal aktier benævnt i 1. Mio. stk. og priser i 1. Mio. euro/dkk. 

Markedskursen på Vestas-aktien var pr. 02.11.10 på 167 kr. 

 

 P/E   

Gamesa 10,55   

Nordex 19,34   

Repower 19,41   

Suzlon -8,68   

Goldwind 32,69   

Gennemsnit 14,66   

    

Vestas 7,91   

    

  2009 2010 2011 

Resultat efter skat 579 70 537 

Antal aktier 203,70 203,70 203,70 

EPS 2,84 0,34 2,64 

Estimeret kurs:       

Kurs (euro) 41,67 5,04 38,65 

Kurs (dkk) 310,48 37,54 287,95 

 

 

 P/S   

Gamesa 0,54   

Nordex 0,52   

Repower 1,02   

Suzlon 0,48   

Goldwind 3,86   

Gennemsnit 1,284   

    

Vestas 0,91   

    

  2009 2010 2011 

Vestas' omsætning 6.636 6.021 6.783 

Estimeret værdi af 
EK 

8.521 7.731 8.709 

Antal aktier 203,70 203,70 203,70 

Kurs (euro) 41,83 37,95 42,76 

Kurs (dkk) 311,62 282,74 318,52 

 

 

                                                           
93 Egen tilvirkning ud fra Thomson Financial 


