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1 Indledning  
Danmark har i mange år haft ry for at være foregangsland indenfor udvikling af vindenergiteknologi 

og anvendelse af denne. Bæredygtighed og vedvarende energi er dog for alvor kommet i det inter-

nationale søgelys i de senere år, og det politiske fokus på netop dette har aldrig været større. Årsa-

gerne til dette skal hovedsageligt søges i overordnede temaer som økonomi, sikkerhed og miljøbe-

vidsthed. Grundet den øgede politiske interesse går tendensen derfor mod, at vedvarende energi 

kommer til at spille en større rolle i den samlede energiproduktion i fremtiden. 

  

1.1 Problemfelt 

Det øgede fokus har medført, at vindenergimarkedet har oplevet ekstremt høje vækstrater de senere 

år, og langsomt er ved at modnes. Spådommene om, hvor stort det fremtidige marked vil blive, er 

mange, men generelt er forventningerne høje. Samtidigt øges konkurrenceintensiteten på markedet, 

og nye typer af konkurrenter kommer til i disse år, hvilket stiller nye krav til vindproducenternes 

omstillingsevne. 

 

Danske Vestas er verdens førende virksomhed inden for vindenergi, men har dog mistet markeds-

andele igennem de senere år. Vestas’ nuværende miljø er præget af stor usikkerhed. På den ene side 

har den historisk politiske velvilje aldrig været større, hvilket burde give Vestas gode mulighed for 

vækst, på den anden side skal virksomheden forholde sig til en ny og mere intens konkurrencesitua-

tion.  

 

Jeg finder det derfor interessant at analysere Vestas’ muligheder fremadrettet, og har derfor valgt at 

lave en værdiansættelse af Vestas. Dette giver mulighed for at demonstrere basale færdigheder in-

den for en række teoretiske områder inden for finansieringsdisciplinen, samt muligheden for en 

dybdegående strategisk analyse. 
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1.2 Problemformulering 

Jeg agter derfor at besvare de overordnede spørgsmål: 

 

• Hvad er værdien af Vestas? 

• Er Vestas fair prissat? 

 

For at kunne besvare dette spørgsmål, kræves svar på følgende: 

 

• Hvad driver vindenergimarkedet, og hvordan forventes det at udvikle sig? 

• Hvor stor er konkurrencen på vindenergimarkedet? 

• Hvilke konkurrencefordele er Vestas i besiddelse af? 

• Hvor stor er Vestas’ kapitalomkostning? 

 

1.3 Metode 

Problemformuleringen vil blive besvaret løbende gennem rapporten. Den overordnede struktur for 

rapporten ses her: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 - struktur for rapport 
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Teoriafsnittet danner fundamentet for den resterende del af opgaven. Her argumenteres for fra- og 

tilvalg af teori, og de vigtigste elementer af teorien gennemgås kort.   

 

Resultatet af PEST-analysen og Porters Five Forces-analysen forventes primært at være et overblik 

over de vigtigste interne og eksterne elementer i Vestas’ strategiske univers. Dette vil blive brugt til 

at lave en vurdering af markedets estimater for udviklingen i vindenergimarkedet i de kommende 

år. Derudover vil de vigtigste konklusioner fra disse analyser, indgå som et hovedelement i budget-

teringsprocessen. Det gælder såvel interne som eksterne faktorer, som den strategiske analyse måtte 

afsløre som værende relevante.  

 

Disse analyser suppleres med en regnskabsanalyse af Vestas’ historiske performance samt en 

benchmarkinganalyse. Regnskabsanalysen skal primært komplementere de øvrige analyser, og for-

søge at afdække Vestas’ hidtidige evne til at agere i deres strategiske univers. Derudover danner den 

en del af grundlaget for, hvorledes den praktiske værdiansættelsesmodel er opbygget i Excel. Kon-

klusioner fra regnskabsanalysen sammenholdes med konkurrenternes performance i benchmarking-

analysen. Dermed fås en ide om, hvorledes Vestas klarer sig i den nuværende konkurrencesituation. 

Begge dele udgør derfor et vigtigt input til budgetteringen. 

 

Inden værdiansættelsen følger et afsnit om fastsættelsen af kapitalomkostningerne i Vestas. Som te-

oriafsnittet vil afsløre, er denne parameter et vigtigt input i værdiansættelsen. Fastlæggelsen af kapi-

talomkostningerne er dog ikke uproblematisk, og afsnittet vil derfor beskrive de overvejelser, der er 

gjort for at imødegå disse hindringer.  

 

Budgetteringen vil herefter være udgangspunktet for den efterfølgende kapitalværdibaserede værdi-

ansættelse, og suppleres af værdiansættelse med multipler, samt en følsomhedsanalyse af værdi-

estimatet. Dette danner grundlaget for opsamling og konklusion på rapporten. 

 

1.4 Afgræsning 

Flere steder i de kommende kapitler har jeg valgt at benytte data fra Bloomberg. Da disse opdateres 

kontinuerligt og denne rapport er forfattet over en længere tidsperiode, kan opgørelsestidspunktet 

for forskellige data afvige en smule. Dette er ikke 100 % konsistent. Eksempelvis vil en kapitalvær-

dibaseret værdiansættelse med udgangspunkt i en betaværdi pr. 01.10.2009 ikke være 100 % sam-
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menlignelig med en tilsvarende værdiansættelse ved brug af multipler opgjort 15.10.2009. Da der 

primært er tale om relativt beskedne forskelle, har jeg valgt at afgrænse mig fra dette. Ydermere har 

jeg valgt at afgrænse mig fra nyheder efter 15.10.2009, for på den måde at kunne fastfryse den stra-

tegiske analyse og foretage en budgettering på baggrund af denne. Endeligt har jeg afgrænset mig 

fra at benytte historiske transaktioner i værdiansættelsen, da virksomheder næppe handles på sam-

me multipler i dag grundet den økonomiske krise.  

 

Udover ovenstående eksplicitte afgrænsninger vil der løbende blive foretaget afgræsninger gennem 

rapporten. Det er gjort for sikre, at de antagelser og afgrænsninger, der ligger til grund for mine di-

spositioner, fremstår tydeligt for læseren og ikke kræver opslag til dette afsnit. 
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2 Teori  

For at kunne give et kvalificeret svar på problemformuleringen kræves en række analytiske værktø-

jer og et teoretisk fundament. Derfor vil de kommende afsnit omhandle de teoretiske modeller, der 

danner grundlag for den resterende del af opgaven. Her vil være tale om en kort redegørelse for til-

valg og fravalg af de enkelte modeller og teorier, samt en kort præsentation af hovedelementerne i 

modellerne.  

 

2.1 Strategisk analyse  

Den strategiske analyse skal afsløre de forhold, der gør det muligt for Vestas at skabe et merafkast1. 

Såvel interne som eksterne forhold påvirker Vestas’ mulighed for dette. Den strategiske analyse 

skal overordnet afdække følgende faktorer: 

 

• Makrofaktorer 

• Industrifaktorer 

• Virksomhedsfaktorer 

 

Deres indbyrdes sammenhæng fremgår af bilag 30. Figuren på bilag 30 forsøger at illustrere, at de 

enkelte lag ikke er uafhængige af hinanden, men derimod er indbyrdes afhængige og tilsammen ud-

gør det forretningsmiljø, som Vestas opererer i2. Samtidigt muliggør det en forholdsvis let operati-

onalisering af den strategiske analyse, i og med der findes veldefinerede analysemodeller til de en-

kelte lag. 

 

Makroanalysen vil blive lavet med udgangspunkt i en PEST-analyse3 for at sikre, at alle aspekter af 

Vestas’ makroforhold afdækkes. PEST-modellen dækker over områderne: 

 

• Politiske faktorer 

                                            

 
1 Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 18 
2 Jf. Johnson, Gerry og Scholes Kevan, s. 98 
3 Jf. Johnson, Gerry og Scholes Kevan, s. 102 
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• Økonomiske faktorer 

• Sociokulturelle faktorer 

• Teknologiske faktorer 

 

Jeg mener, at PEST-analysen skaber rammen for en grundig analyse af de makrofaktorer, der måtte 

have indflydelse på Vestas’ marked, industri eller direkte på virksomheden. Dette sikrer, at de ind-

byrdes afhængigheder mellem lagene i det overordnede analyseframework fanges. 

 

Til analyse af industrielle faktorer har jeg valgt at benytte Porters Five Forces-modellen: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2 - Porters Five Forces4

Denne model er valgt, da den struktureret beskriver de elementer, som påvirker konkurrencesituati-

onen i branchen. Samtidigt er modellen med til at skabe sammenhæng til PEST-modellen, og hjæl-

per dermed til at afdække, hvorledes elementer i makromiljøet påvirker konkurrencesituationen. 

Eksempelvis kan teknologiske faktorer både skabe eller fjerne indgangsbarrierer på Vestas’ marked. 

Endeligt kan det tænkes, at Porters Five Forces-analysen også vil afdække nogle af de stærke og 

svage sider i virksomheden. 

 

PEST-analysen afdækker de vigtigste muligheder og trusler i omverdenen, mens Porters Five For-

ces-analysen identificerer kilderne til konkurrencen på markedet5. Dette giver tilsammen et overblik 

over, hvilke egenskaber en virksomhed i vindenergimarkedet skal besidde for at skabe et merafkast. 

                                            

 
4 Jf. Johnson, Gerry og Scholes Kevan, s. 113 
5 Jf. Johnson, Gerry og Scholes Kevan, s. 112 

 

 

10



Konklusionerne fra disse 2 analyser skaber derfor udgangspunktet for en fokuseret analyse af virk-

somhedens svage og stærke sider.  

 

Til identifikation af de svage og stærke sider har jeg valgt at lave en regnskabsanalyse af den histo-

riske performance i Vestas. Dette suppleres med en benchmarkinganalyse mod de nærmeste kon-

kurrenter på udvalgte regnskabsposter. Begge analyser er for så vidt muligt forsøges koncentreret 

mod de konkurrencemæssige egenskaber til skabelse af merafkast, som måtte være identificeret i 

PEST- og Porters Five Forces-analysen. Dermed sikres det, at den interne analyse af virksomhedens 

egenskaber fokuseres på de værdiskabende stærke og svage sider.  

 

2.2 Værdiansættelsesmodeller 

Der eksisterer en lang række værdiansættelsesmodeller, men grundlæggende kan de inddeles i 4 ka-

tegorier6: 

 

• Kapitalværdibaserede  

• Relative vurderinger 

• Likvidation 

• Realoptioner 

 

2.2.1 Begrundelse for valg af værdiansættelsesmodeller 

Likvidationsmodellerne er fravalgt i denne opgave, da det må forventes, at Vestas er en going kon-

cern og derfor bør værdiansættes ud fra dette princip. Realoptionsmodellerne anvendes som hoved-

regel til værdiansættelse af oliefelter og virksomheder med stor usikkerhed på forsknings- og udvik-

lingsprojekter, og anvendes derfor sjældent i praksis7. Disse modeltyper er derfor ligeledes fravalgt.  

 

Jeg har valgt at benytte både en kapitalværdibaseret model og en relativ model til værdiansættelsen. 

Den kapitalværdibaserede tilgang er valgt som den primære model, idet den har sit udgangspunkt i 

estimater for den fremtidige indtjening. Estimaterne kan udarbejdes med udgangspunkt i valuedri-
                                            

 
6 Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 16 
7 Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 17 
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vers, hvormed der skabes mulighed for at binde den strategiske analyse sammen med værdiansæt-

telsen. På den måde sikres det, at den strategiske analyse indgår direkte i værdiansættelsen og sam-

tidigt er det muligt at identificere, hvorledes værdien i virksomheden skabes.  

 

Jeg har valgt at benytte 2 forskellige kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller. Dels benyttes 

tilbagediskonterede cash flow-modellen (DCF-modellen), dels benyttes Economic Value Added-

modellen (EVA-modellen). Jeg har valgt at bruge 2 modeller, for at undgå fejl af teknisk karakter i 

værdiansættelsen. De 2 modeller er ækvivalente og bør derfor under de samme budgetforudsætnin-

ger give ens resultater, hvilket betyder, at en eventuel fejl vil blive synliggjort8. Desuden kan EVA-

modellen bruges til at vurdere den implicitte forventning til rentabiliteten med udgangspunkt i mar-

kedets prissætning af Vestas. 

 

Den relative tilgang til værdiansættelsen er valgt som et supplement til den kapitalbaserede værdi-

ansættelse. Den relative værdiansættelse har en række svagheder og bør ikke stå alene, men er et 

glimrende værktøj til kontrol af resultatet fra den kapitalværdibaserede værdiansættelse. Såfremt re-

sultaterne af de 2 forskellige metoder afviger meget, kan det være med til at afsløre eventuelle fejl i 

den kapitalbaserede værdiansættelse, eller synliggøre behovet for en yderligere revision af de esti-

mater, der ligger til grund for denne.  

 

2.2.2 DCF-modellen 

Den valgte DCF model ser således ud: 

( ) ( )n
n

n

t
t

t

WACCgWACC
FCF

WACC
FCF

EV
+

⋅
−

+
+

= +

=
∑ 1

1
1

1

1
0

 

 
 

DCF-modellen (ligning 1)9

I den valgte DCF-model tilbagediskonteres det frie cashflow (FCF) til selskabet og ikke ejerne. Det 

betyder, at der i diskonteringen skal tages højde for såvel långivernes som ejernes afkastkrav. Der-

for benyttes de vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) som diskonteringsrente10. Li-

                                            

 
8 Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 82 
9 Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 43 
10 WACC behandles i selvstændigt afsnit 
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geledes er det et krav, at eventuel overskudslikviditet enten udloddes eller investeres i projekter, der 

er lig med WACC11. Resultatet af formlen er værdien af virksomheden inklusiv gæld, dvs. enterpri-

se value (EV). 

 

For at kunne bruge ovenstående model kræves det, at man estimerer FCF i al evig fremtid. Dette er 

næppe realistisk, hvorfor modellen kan operationaliseres i form af nedenstående formel: 

( ) ( )n
n

n

t
t

t

WACCgWACC
FCF

WACC
FCF

EV
+

⋅
−

+
+

= +

=
∑ 1

1
1

1

1
0

 

 

 
DCF modellen med terminalled (ligning 2)12

Denne tilgang opdeler værdiansættelsen i henholdsvis en eksplicit budgetperiode og en terminalpe-

riode. Den eksplicitte budgetperiode er kendetegnet ved, at det stadig er muligt for virksomheden at 

opnå atypiske vækstrater13. Derfor budgetteres eksplicit for hvert regnskabsår med udgangspunkt i 

de relevante valuedrivers, og FCF findes på denne baggrund.  

 

På lang sigt tilskriver økonomisk teori dog, at markedsvæksten finder et mere realistisk niveau, i 

takt med at konkurrencen øges14. Dette vil gøre det umuligt at opretholde atypiske vækstrater for 

virksomheden, hvorfor væksten må forventes at nå et stabilt, realistisk niveau. Indtjening og FCF i 

terminalleddet skal afspejle dette vækstniveau. Derfor er det en forudsætning, at alle underlæggende 

budgetvariabler udvikler sig konstant (steady state)15. Hvis dette er tilfældet, kan værdien af termi-

nalleddet beregnes ved Gordons vækstmodel og udtrykkes ved: 

 

gWACC
FCF

rdiTerminalvæ T
t −
= +1  

 

Voksende frit cash flow-modellen (ligning 3)16

                                            

 
11 Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 46 
12 Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 44 
13 Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 44 
14 Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 44 
15 Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 44 
16 Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 70 
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Det betyder, at det kun er nødvendigt at estimere et enkelt FCF i terminalleddet. Dermed findes ni-

veauet for FCF i første år af terminalleddet. Dette er det normaliserede cash flow som, qua steady 

state, derefter forudsættes at vokse konstant i al fremtid.  
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Jeg har valgt at supplere ovenstående formel for beregning af terminalværdien med valuedriver-

formlen: 

( )
gWACC

ROICgNOPAT
rdiTerminalvæ T

t −
−⋅

= + /11

 

 

 
Figur 3 – valuedriverformlen (ligning 4)17

Ved at bruge den formel sikres det, at der er konsistens i modellen, og at de underlæggende budget-

variabler udvikler sig konstant. Hvis dette er tilfældet, vil de 2 formler nemlig give samme resultat. 

Derudover synliggør valuedriverformlen det forventede afkast på nye nettoinvesteringer, som deref-

ter kan vurderes i forhold til kapitalomkostningerne. Dette medfører, at der skal tages aktiv stilling 

til virksomhedens evne til at skabe et merafkast, og dermed opnås et direkte link over til den strate-

giske analyse18. 

 

2.2.3 EVA-modellen 

EVA-modellen tager, ligesom DCF-modellen, sit udgangspunkt i en budgettering af den fremtidige 

udvikling i virksomhedens indtjening. Modellen ses udledt her: 

 

( )∑
∞

=

−

+

⋅−
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t
tt
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kapWACCNOPAT

kapEV 
 

EVA modellen (ligning 5)19

EVA modellen estimerer nutidsværdien af de fremtidige merafkast, som defineres som afkastet på 

den investerede kapital fratrukket afkastkravet20. Denne værdi er Economic Value Added (EVA), 

og kan betragtes som den præmie, en investor er villig til at betale ekstra udover den bogførte værdi 

af egenkapitalen. Den investerede kapital er defineret som aktiver i alt, fratrukket ikke-

driftsmæssige aktiver og driftsgæld. 

 

                                            

 
17 Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 75 
18 Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 75 
19 Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 82 
20 Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 83 
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Som tilfældet var for DCF-modellen, kan man dele værdiansættelsen ved EVA-modellen op i en 

eksplicit budgetperiode og en terminalperiode, for at undgå at skulle budgettere frem i uendeligt 

mange år. Terminalleddet i EVA-modellen kan bestemmes ved følgende formel: 
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EVA-modellen med terminalled (ligning 6)21

Tælleren i ovenstående formel er lig med EVA eller merafkast. Som beskrevet tidligere, vil det over 

tid ikke være muligt at skabe et merafkast i forhold til kapitalomkostningen. Derfor burde man prin-

cipielt budgettere indtil EVA er lig med 0.  

 

2.2.4 Multipler 

Multipler stiller store krav til sammenlignelighed mellem virksomheder, når de måles på brancheni-

veau, hvilket betyder, at usikkerheden på værdiansættelsen ved denne metode er stor. Derfor er mit 

primære formål med anvendelse af multipler en validering af resultatet fra DCF-modellen og EVA-

modellen. Jeg har valgt benytte følgende multipler i forbindelse med værdiansættelsen 

 

• Price / earning (P/E) 

• EV / EBITDA 

 

Jeg har valgt disse multipler, da det muliggør sammenligning af værdier på 2 forskellige niveauer i 

resultatopgørelsen.  P/E viser, hvor meget man skal betale for at få del i én indtjeningskrone efter 

skat, og tager derfor højde for alle omkostninger i resultatopgørelsen, men stiller store krav til regn-

skabspraksis. EV / EBITDA derimod indeholder ikke omkostninger til afskrivninger, skat og finan-

sielle omkostninger. Dette multipel er derfor relevant, da regnskabspraksis kan variere på tværs af 

landegrænser22. 

 

                                            

 
21 Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 8 
22 Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 96 
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2.3 Kapitalomkostninger  

Kapitalstrukturen i en virksomhed udgøres af forholdet mellem fremmedkapital og egenkapital. 

Modigliani og Miller grundlagde i 2 artikler den moderne kapitalstrukturteori, opsummeret i 2 pro-

positions23: 

 

1. Værdien af en virksomhed er uafhængig af dens kapitalstruktur. 

2. Virksomhedens ejerafkastkrav er en positiv lineær funktion af dens kapitalstruktur. 

 

Under antagelse af24: 

 

• Perfekt kapitalmarked 

• Given investeringspolitik 

• Udlodningspolitik er irrelevant 

 

Proposition 2 kan omskrives til som: 

 ( ) ( )
ll V

D
DV

D
E rrWACC ⋅+⋅=

 
WACC (ligning 7)25

Formlen udtrykker de vejede kapitalomkostninger (WACC) for virksomheden under hensyntagen til 

de forskellige kapitalindskyders afkastkrav26. Antagelsen om et perfekt kapitalmarked betyder, at 

det udelukkende er investeringsbeslutninger, der kan påvirke værdien af virksomheden. Eksempel-

vis vil effekten af en øget gældsætning ikke ændre WACC, da en stigning i ejerafkastkravet vil neu-

tralisere dette.  

                                            

 
23 Jf. Ross, Steven A. m.fl., s. 475-476 
24 Jf. Parum, Claus, s. 14 
25 Jf. Ross, Steven A. m.fl., s. 475-476 
26 Jf. Petersen, Christian V. og Plenborg, Thomas, s. 239 

 

 

17



Introduktionen af selskabsskatter medfører dog, at kapitalmarkedet ikke er perfekt27. Renteudgifter 

kan fratrækkes i indkomsten, hvorved der opstår et skatteskjold. WACC kan justeres således, at der 

tages højde for dette: 

 ( ) ( ) )1( cV
D

DV
D

E TrrWACC
ll

−⋅⋅+⋅=
 

WACC efter skat (ligning 8)28

Denne formel udtrykker den kapitalomkostning, som benyttes i værdiansættelsen i denne opgave. 

Fælles for den valgte DCF-model og den valgte EVA-model er, at kapitalomkostningen skal afløn-

ne såvel fremmed- som egenkapital, som er præcis det WACC efter skat udtrykker. Samtidigt in-

kluderes værdien af skatteskjoldene i værdiansættelsen gennem en lavere WACC, da skatten indgår 

i formlen. Dette er vigtigt, da opgørelsen af FCF og resultat af primær drift efter skat (NOPAT) ikke 

tager højde for de skattemæssige påvirkninger af rentefradragsretten. 

 

Til EVA-modellen benyttes WACC også som kapitalomkostning, når merafkastet skal bestemmes, 

da afkastningsgraden (ROIC) beregnes på baggrund af NOPAT. NOPAT fokuserer på den primære 

drift, og tager derfor ikke højde for finansielle udgifter og indtægter. Dermed skal ROIC dække bå-

de forretning af fremmed- og egenkapitalen, hvorfor WACC benyttes i beregningen af EVA. 

 

De grundlæggende elementer i WACC gennemgås kort i de følgende afsnit. 

 

2.3.1 Kapitalstruktur 

Når skatteskjold tillægges en værdi, betyder det samtidigt, at virksomhedens kapitalstruktur får be-

tydning for den endelige værdiansættelse, hvorfor fastlæggelsen af denne er vigtig. For at denne 

realistisk afspejler de faktiske forhold, bør egenkapital og fremmedkapital opgøres på markedsvær-

dier og ikke på bogførte værdier29. Dette er problematisk, da det netop er markedsværdien af egen-

kapitalen, som værdiansættelsen forsøger at fastsætte.  

 

                                            

 
27 Jf. Brealey, Richard A. m.fl., s. 470 
28 Jf. Brealey, Richard A. m.fl., s. 503 
29 Jf. Petersen, Christian V. og Plenborg, Thomas, s. 271 
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Problematikken omkring markedsværdien af egenkapitalen kan imidlertid imødegås ved at forsøge 

at estimere virksomhedens langsigtede targetkapitalstruktur, og benytte denne til fastsættelse af 

WACC30. Dette er også konsistent med, at det i praksis ofte forudsættes, at WACC er konstant over 

tid, hvilket igen forudsætter, at kapitalstrukturen er konstant i al fremtid. Derfor bør WACC også 

afspejle en form for steady state i kapitalstrukturen, hvorfor det er mere korrekt at benytte den lang-

sigtede targetkapitalstruktur frem for den nuværende. 

 

Egentligt burde man estimere en kapitalstruktur for hvert enkelt budgetår, således at WACC løben-

de ville blive tilpasset de nye kapitalvægte31. Medmindre man forventer en stor ændring i kapital-

strukturen i fremtiden, er betydningen at de løbende afvigelser dog så lille, at det af praktiske hen-

syn godt kan forsvares at benytte en konstant, langsigtet targetkapitalstruktur32.  

 

Der findes ikke nogen optimal kapitalstruktur, men der findes en række teorier, som forsøger at for-

klare forskellene på kapitalstrukturerne mellem forskellige virksomheder og brancher33. Det ligger 

ikke indenfor denne opgaves rammer at gengive disse, men de vil blive inddraget i diskussionen af 

kapitalstrukturen i Vestas, i det omfang det skønnes værende relevant. Ordnet set er der tale om 2 

teorier, som forklarer disse forskelle: 

 

• Trade off mellem værdien af skatteskjold i forhold til omkostninger ved finansielle vanske-

ligheder. 

• Hakkeorden – betydning af asymmetrisk information 

 

2.3.2 Fremmedkapitalomkostningen 

Fremmedkapitalomkostningen er givet ved: 

 )( sfD rrr +=
 

                                            

 
30 Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 52 
31 Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 52 
32 Jf. Brealey, Richard A. m.fl., s. 519 
33 Jf. Brealey, Richard A. m.fl., s. 495 
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Fremmedkapitalomkostning (ligning 9)34

Denne er ikke beregnet efter skat, da dette indgår i formlen for WACC. 

 

2.3.3 Egenkapitalomkostningen 

Afkastkravet fra ejerne estimeres i langt de fleste tilfælde ved brug af Capital Asset Pricing-

modellen (CAPM), og i sjældnere tilfælde ved en fundamental analyse af virksomhedens risikofor-

hold35. CAPM er givet ved: 

 
( )[ ]fmefe rrErr −+= β  

CAPM (ligning 10)36

Ifølge ovenstående, kan egenkapitalomkostningen udtrykkes som en funktion af den risikofrie rente, 

markedsporteføljens risikopræmie og virksomhedens relative risiko i forhold til markedsporteføljen. 

βe er givet ved: 
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Beta (ligning 11)37

Estimeringen af βe for den enkelte virksomhed repræsenterer dog en række målingsvanskeligheder. 

I praksis sker fastsættelse af beta ved brug af ovenstående formel ofte med udgangspunkt i histori-

ske data, som ikke nødvendigvis udtrykker den fremtidige udvikling. Derudover kan længden af da-

taperiode, tidsperiode for afkastmåling, stabiliteten i afkast, ændring i virksomhedens risikoprofil og 

manglende likviditet i virksomhedens aktier, påvirke resultatet38.  

 

For at imødegå nogle af disse målingsproblemer, kan det ofte være nødvendigt at estimere βe for en 

række sammenlignelige virksomheder. Dermed opnås et gennemsnit af βe, der alt andet lige, må væ-

re mindre fejlbehæftet. Dette kræver, at der tages højde for de individuelle virksomheders kapital-

struktur, da afkastkravet og dermed βe påvirkes af denne. Dette ses ved: 
                                            

 
34 Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 53 
35 Jf. Petersen, Christian V. og Plenborg, Thomas, s. 217 
36 Jf. Petersen, Christian V. og Plenborg, Thomas, s. 217 
37 Jf. Brealey, Richard A. m.fl., s. 519 
38 Jf. Petersen, Christian V. og Plenborg, Thomas, s. 220 
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duue ⋅−+= ββββ
 

 
βe udtrykt ved betarelationer (ligning 11)39

βu udtrykker den driftsmæssige risiko ved et 100 % egenkapital finansieret selskab, mens andet led i 

formlen udtrykker den finansielle risiko, og derved kapitalstrukturens indvirkning på βe. Da et β for 

en branche eller sammenlignelige virksomheder skal afspejle den driftsmæssige risiko, bør βe korri-

geres for gearingen. På den måde findes βu, hvormed sammenligneligheden opnås. Det sker ved 

følgende relation40: 
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βu (ligning 12)41

Forudsætningen for ovenstående er en konstant kapitalstruktur i form af konstante andele42 af 

fremmedkapital og egenkapital, hvilket kræver en løbende rebalancering af kapitalstrukturen. Dette 

skal gøres kontinuerligt, hvis egenkapitalomkostningen, bestemt ved ovenstående formel, skal indgå 

i WACC beregningen og stadig være teoretisk konsistent43.  

 

                                            

 
39 Jf. Petersen, Christian V. og Plenborg, Thomas, s. 225 
40 Jf. Petersen, Christian V. og Plenborg, Thomas, s. 224 
41 Jf. Petersen, Christian V. og Plenborg, Thomas, s. 224 
42 I modsætning til konstante niveauer 
43 Jf. Petersen, Christian m.fl., s. 165 
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3 Strategisk analyse 

Den strategiske analyse har til formål at afdække, hvorledes et eventuelt merafkast kan skabes på 

Vestas’ marked. Analysen består af følgende 4 elementer: 

 

• PEST-analyse 

• Porters Five Forces-analyse 

• Regnskabsanalyse 

• Benchmarkinganalyse 

 

3.1 PEST-analyse 

Inden gennemgangen af de enkelte elementer i PEST-modellen, vil jeg kort definere Vestas’ mar-

ked. Dette sker med henblik på at sikre, at analysen bliver tilstrækkelig bred i sit fokus i forhold til 

de makroelementer, der påvirker Vestas’ marked og dermed i sidste ende virksomhedens strategiske 

muligheder. 

 

3.1.1 Vestas’ marked 

Vestas sælger vindmølleparker og vindmøller til produktion af vindkraft. Derudover sælges også 

serviceydelser til eksisterende vindmølleparker. Virksomhedens marked kunne derfor på denne 

baggrund umiddelbart synes at være markedet for produktion og salg af vindmøller. Vindenergi an-

vendes imidlertid primært til produktion af elektricitet, og konkurrerer således både med andre ved-

varende energiformer og traditionelle energiformer, som måtte anvendes til produktion af elektrici-

tet. Derfor bredes analysen ud til at afdække makrofaktorer, der kan tænkes at påvirke udbuddet og 

efterspørgslen på elektricitet.  
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Dette har betydning for Vestas’ vækstpotentiale fremadrettet af 2 årsager: 

 

• En øget efterspørgsel på elektricitet vil alt andet lige betyde en stigning i efterspørgslen på 

Vestas’ produkter qua et større marked  

• Størrelsen og sammensætningen af udbuddet af elektricitet vil alt andet lige have en afgø-

rende betydning for, hvor stor markedsandel vindenergi udgør af det samlede elektricitets-

marked. Eksempelvis vil subsidieordninger kunne ændre prisforholdet mellem de enkelte 

energityper, og dermed gøre vindenergi mere eller mindre attraktiv ved produktion af elek-

tricitet. Dette vil alt andet lige ændre Vestas’ markedsforhold  

 

Dette fokus skal ikke hindre, at andre relevante makrofaktorer, som ikke umiddelbart falder ind un-

der ovenstående kategorisering, behandles i den kommende gennemgang. Makrofaktorer, der har 

mere direkte indflydelse på Vestas’ manøvremuligheder, men falder uden for disse kategorier, vil 

naturligvis også behandles, i det omfang det skønnes relevant. Fokus er blot lagt på disse 2 punkter, 

da det synes at være de områder, der i sidste ende betyder mest for Vestas’ fremtidige muligheder 

for værdiskabelse.  

 

Inden PEST-analysen påbegyndes, skal dog kort beskrives 2 essentielle områder af elektricitetsmar-

kedet: 

 

• Fordeling af energikilder til produktion af elektricitet 

• Omkostningsstruktur ved produktion af elektricitet 

 

Disse beskrives i selvstændige afsnit, således, at de kan fungere som referencepunkter i forhold til 

PEST-analysen, idet de har indvirkning på mange makrofaktorer på tværs af PEST-analysens del-

elementer. Derudover kan de også have relevans i forhold til andre elementer af den samlede strate-

giske analyse. 

 

3.1.1.1 Fordeling af energikilder til produktion af elektricitet 

For at kunne vurdere forskellige makrofaktorers potentielle indflydelse på Vestas’ strategiske spille-

rum, er det nødvendigt at fastlægge hvilke typer af råvarer, der kan benyttes i produktionen af elek-

tricitet. De primære energikilder udover vedvarende energi er kul, naturgas og atomkraft, hvoraf kul 
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og naturgas udgør kilderne til produktion af ca. 60 % af verdens elektricitetsproduktion44. Olie ud-

gør kun 5 % af denne produktion, men er stadig af afgørende betydning, da prisen på naturgas del-

vist er afhængig af prisen på råolie45. Bilag 31 viser fordelingen af energikilder for den samlede 

produktion af elektricitet i verden: 

 

Vind-, sol- og anden vedvarende energi udgør kun ca. 2 % af det samlede energiinput til produktion 

af elektricitet på verdensplan. Den resterende vedvarende energiproduktion hidrører vandkraft og 

biomasse46. Overordnet set må vindenergis rolle som energikilde i elektricitetsproduktionen siges at 

være meget begrænset i dag. De traditionelle produktionsformer i form af fossile brændstoffer spil-

ler med 70 % af produktionen stadig en stor rolle i det nuværende marked.  

 

3.1.1.2 Omkostninger ved produktion af elektricitet 

Fordelingen af energikilder til produktion af elektricitet er dog kun den ene side af historien. En for-

ståelse af omkostninger ved produktion af elektricitet ved brug af de forskellige energikilder spiller 

en vigtig rolle, for de muligheder og trusler Vestas imødegår. Omkostninger ved konventionel pro-

duktion af elektricitet ved kan inddeles i 4 komponenter47: 

 

• Omkostninger til brændstof 

• Omkostninger til CO2 udledning 

• Operationelle (forsikring, administration, ect.) - og vedligeholdelsesomkostninger. 

• Kapitalomkostninger 

 

Omkostningsfordelingen ved projekter til traditionel elektricitetsproduktion er fordelt således, at 40-

60 % af de totale omkostninger over et projekts løbetid afholdes ved projektstart48. Til sammenlig-

ning er denne procentsats 80 % ved opførelse af vindmølleprojekter. De variable omkostninger for 

                                            

 
44 Jf. EIA, International Energy Outlook 2009 
45 Jf. Krohn, Søren m.fl., s. 69 
46 Setterberg, Patrick, 9. januar 2009: Vestas Wind Systems, s. 4 
47 Jf. Krohn, Søren m.fl., s. 12 
48 Jf. Krohn, Søren m.fl., s. 144 
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traditionelle produktionsformer udgør derfor relativt mere af de totale omkostninger i forhold til 

produktion ved vindenergi. 

 

Udover fordelingen mellem faste og variable omkostninger, er det også nødvendigt at estimere den 

absolutte størrelse på omkostningerne. Forskere på Risø har forsøgt at beregne omkostningen ved 

produktion af elektricitet ved forskellige energikilder. Beregningen fremgår af bilag 32. 

 

Beregningen viser, at vindenergi stadig har større absolutte omkostninger end traditionelle energi-

kilder. Beregningen er naturligvis ikke en eksakt videnskab, og beror på en lang række forudsæt-

ninger. Formålet med at se på omkostningsstrukturen og den absolutte størrelse på omkostningerne 

er at illustrere, at alternativ energi stadig er dyrere end traditionel elektricitetsproduktion. Det kan 

dog medvirke til at belyse hvilke elementer af prisen, der kan tænkes påvirket af de forskellige ma-

krofaktorer, som analyseres i det følgende. 

 

3.1.2 Økonomiske faktorer 

De økonomiske faktorer kan have indvirkning i Vestas’ strategiske muligheder på flere planer. Ef-

terspørgslen på elektricitet kan tænkes at øges i takt med en stigende økonomisk vækst, målt ved 

BNP. En større efterspørgsel på varer vil øge den industrielle produktion, som igen vil aflede en 

øget efterspørgsel på elektricitet. Samtidigt må det formodes, at priserne på olie, gas og kul har be-

tydning for vindenergis potentiale i forhold til produktion af elektricitet. En stigning i priserne vil 

potentielt kunne gøre vindkraft mere konkurrencedygtig i forhold til andre energikilder, som anven-

des ved elektricitetsproduktion. Endeligt kan det tænkes, at den nuværende økonomiske krise har 

direkte indflydelse på Vestas’ omsætningsmuligheder. De kommende afsnit vil derfor forsøge at 

analysere betydningen og potentialet af disse sammenhænge i forhold til udbuddet og efterspørgslen 

af elektricitet. 

 

3.1.2.1 Efterspørgsel på elektricitet 

Bilag 50 viser en indekseret årlig udvikling i henholdsvis efterspørgslen på elektricitet, og den øko-

nomiske vækst i verdensøkonomien målt ved BNP (faste priser). Som det fremgår af bilaget, er der 

en meget klar sammenhæng mellem den samlede økonomiske vækst på verdensplan og verdens 
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samlede produktion af elektricitet. Det afspejles også i en korrelationskoefficient på 0,9949. Forkla-

ringen skal søges i, at BNP bl.a. er en funktion af output fra industrien og niveauet for den disponib-

le indkomst hos private50. Begge dele har en høj korrelation med forbruget af elektricitet, og derfor 

vil en stigning i BNP alt andet lige kunne aflæses i elektricitetsforbruget, idet forbruget og efter-

spørgslen på elektricitet næsten har en korrelationskoefficient på 151. 

 

3.1.2.2 Prisudvikling i råvarer 

Endvidere kan prisudviklingen på råvarer muligvis ændre udbuddet af energi til produktion af elek-

tricitet. Mht. Vestas’ strategiske spillerum tænkes især på kul, naturgas og olie, da disse gør kilder-

ne til produktion af ca. 70 % af verdens elektricitetsproduktion52. Ved en tilpas stor stigning i råva-

repriserne må man formode, at prisen på elektricitetsproduktion ved fossile brændstoffer når samme 

niveau som produktion ved vindenergi.  

 

Et stigende prisniveau på fossile brændstoffer kan dog nok ikke undgå også at påvirke prisen på 

vindenergi i opadgående retningen. Dels er produktionsomkostninger for vindmøller afhængige af 

prisudviklingen på bl.a. stål og kobber, som også må forventes at stige ved et øget aktivitetsniveau 

på verdensplan. Dels vil stigende priser på råvarer, som benyttes i produktionen af halvfabrikata, i 

sidste ende øge prisen på vindenergi53. Med baggrund i tallene for fordeling mellem faste og variab-

le omkostninger for produktion af elektricitet54, må det dog være rimeligt at antage, at marginalom-

kostningen ved elektricitet produceret med vindkraft er mindre end selvsamme omkostning ved 

produktion af elektricitet med fossile energikilder. I et scenarie med stigende økonomisk vækst vil 

vindenergis konkurrenceevne derfor øges. 

 

Med dette udgangspunkt har jeg set på, hvorledes priserne på olie, gas og kul historisk har udviklet 

sig i takt med kursudviklingen for Vestas. Derudover har jeg gennemført en række beregninger af 

                                            

 
49 Jf. bilag 13 for regressionsanalyse 
50 Jf. The Drivers of Electricity Demand and Supply, s. 4 
51 Jf. bilag 14 
52 Jf. afsnit 3.1.1.1 
53 Jf. Rammer, Stephen, s. 2 
54 Jf. afsnit 3.1.1.2 

 

 

26



korrelationen mellem Vestas’ merafkast og afkastet på de 3 råvarer i form af olie, gas og kul. Disse 

beregninger er detaljeret beskrevet i bilag 1. 

 

Resultatet af disse beregninger er, at udviklingen i Vestas’ aktiekurs tilsyneladende ikke kan forkla-

res med stigende priser på substituerende energiformer. Udover ovenstående beregninger har jeg 

desuden forsøgt at lave samme beregninger i perioder, hvor olieprisen har oversteget et bestemt ni-

veau ud fra betragtningen om, at olieprisen får stor betydning, når den når et tilstrækkeligt højt ni-

veau. Det har ikke været muligt at påvise en højere korrelation ved forskellige prisniveauer.  

 

Disse resultater forekommer overraskende, men tidligere undersøgelser har vist lignende resultater. 

Henriques og Sadorsky (2007) har undersøgt sammenhængen mellem aktiekurser på virksomheder 

indenfor alternativ energi og olieprisen i perioden 2001-2007. De fandt ingen betydende korrelation 

mellem den stigende oliepris og de udvalgte aktiers bevægelse55.  

 

Man kan ikke konkludere, at prisen på de fossile brændstoffer er ligegyldige, men det er ikke muligt 

at påvise en historisk sammenhæng i forhold til prissætningen af Vestas. Derfor vil den ikke blive 

betragtet som en vigtig driver af elektricitetsmarkedet i denne værdiansættelse. 

 

3.1.2.3 Lånemuligheder og renteniveau 

Finanskrisen og især kreditkrisen har generelt gjort det både sværere og dyrere for virksomhederne 

at låne penge. Vestas’ omsætning afhænger naturligvis af, hvor mange vindenergiprojekter der 

igangsættes, samt typer af investorer. Bilag 33 viser udviklingen i fordelingen af investortyper i 

vindenergi i USA. 

 

Heraf ses det, at investorer, som er afhængige af eksterne lånemuligheder (tier 2 & tier 3), udgjorde 

63 % i 2006 men kun små 30 % i 2009. Dette kan tolkes som om, at Vestas er blevet mindre sårbar 

over for investorernes lånemuligheder og derfor ikke vil blive påvirket væsentligt, såfremt virksom-

hedernes lånemuligheder forbliver relativt dårlige i en længere periode. Omvendt kan det også dæk-

ke over, at en række investorer ikke længere kan opnå lån i samme grad som tidligere, og en række 
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planlagte projekter derfor ikke gennemføres. Hvis dette er sandt, betyder det samtidigt, at væksten i 

vindenergimarkedet ville være endnu større end tilfældet er i dag. Sidstnævnte tolkning bekræftes af 

Vestas selv56, og derfor har udviklingen i investorernes lånemuligheder og renteniveau en væsentlig 

betydning for Vestas fremadrettet.  

 

3.1.3 Politiske faktorer 

I Vestas’ makromiljø optræder mange politiske faktorer, der kan få indflydelse på vækstmulighe-

derne. Disse faktorer optræder på 2 planer. Dels er der politiske faktorer, som påvirker efterspørgsel 

og udbud af elektricitet og dermed indirekte Vestas’ vækstmuligheder. Dels tænkes også på politi-

ske tiltag, der har direkte indflydelse på vindenergimarkedet. De politiske faktorer, som menes at 

have indflydelse ses her: 

 

• Protektionisme  

• Geopolitik  

• Miljøaftaler    

• Subsidieordninger  

 

3.1.3.1 Protektionisme 

En politisk faktor, som har direkte indflydelse på vindenergisektoren er protektionisme. Der har væ-

ret en tendens til, at hjemlige producenter af vindmøller tildeles ordrer i hjemlandet på bekostning 

af udenlandske producenter. Det protektionistiske element opstår eksempelvis ved opstilling af for-

skellige krav om dokumentation, som de udenlandske producenter ikke kan leve op til. Måden, 

hvorpå man beregner prisen for projekterne, kan også have denne effekt. Det kan også ske mere di-

rekte ved at det besluttes, at en vis andel af de udbudte ordrer skal tilgå hjemlige producenter. 

 

Protektionisme er især et problem på det kinesiske marked for vindenergi. Eksempelvis er der krav 

om, at de vindmøller som anvendes i Kina skal være produceret med minimum 70 % kinesiske rå-

varer. Derudover skal 80 % af alt udstyr i kinesiske kraftanlæg være produceret af hjemlige produ-
                                            

 
56 Understøttes af Vestas egne udtalelser omkring finansiering. Jf. bestyrelsens beretning – jf. Vestas, Års-

rapport 2008 

 

 

28



center, mens 70 % af de råvarer, der anvendes i produktion af vindmøllerne, ligeledes skal være ki-

nesiske57. Desuden strikkes udbuddene ofte sammen således, at prisen på turbinen i vindmøllen er 

afgørende. Omkostningerne i hele møllens levetid til bl.a. vedligeholdelse tages ikke i betragtning. 

Dette forfordeler de udenlandske producenter, idet kinesisk producerede vindmøller som hovedre-

gel er billigere, men ofte koster mere i hele levetiden pga. større vedligeholdelsesomkostninger58. 

Resultatet af denne protektionisme kan ses i udviklingen i markedsandele fordelt på producenter på 

det kinesiske marked. Dette fremgår af bilag 34. Heraf fremgår det tydeligt, at de udenlandske aktø-

rers andel af det kinesiske marked har været kraftigt faldende. Ovenstående har naturligvis stor ind-

flydelse på Vestas’ muligheder for at ekspandere på det kinesiske marked. 

 

3.1.3.2 Geopolitiske udfordringer 

De geopolitiske forhold kan få væsentlig indflydelse på vindenergimarkedet, da et ønske om en øget 

selvforsyning kan øge støtten til alternative energiformer. I øjeblikket er især Europa meget afhæn-

gig af andre lande i deres energiforsyning. Bilag 2 viser efterspørgslen på naturgas i forhold til 

egenproduktionen i en række lande. Det fremgår af bilaget, at EU-landene forbruger mere end dob-

belt så meget naturgas i forhold til deres produktion. I dag kommer 42 % af EU’s samlede naturgas-

import fra Rusland, og EU-kommissionen forventer, at tallet stiger til 60 % i 203059. Dette gør na-

turligvis EU meget afhængig af Rusland. Specielt fordi det er svært at skifte leverandør af naturgas i 

modsætning til olie, da naturgas ikke kan transporteres på mange forskellige måder, men er afhæn-

gig af infrastruktur60. Samtidigt kommer 40 % af EU’s samlede udbud af olie fra OPEC61. Situatio-

nen er langt fra unik for EU. USA’s nettoimport af råolie har været støt stigende siden starten af 

1980’erne62. Ydermere udgør importeret naturgas ca. 15 % af det samlede forbrug af naturgas i 

USA63. 
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Med tanke på den store afhængighed af fossile brændstoffer i elektricitetsproduktionen, som blev 

beskrevet tidligere, er der et politisk ønske om at diversificere energiporteføljen. Det vil ændre ud-

budssiden af elektricitet og repræsentere en potentiel mulighed for Vestas, da andelen af fossile 

brændstoffer i den samlede elektricitetsproduktion dermed vil blive reduceret. 

 

3.1.3.3 Internationale miljøaftaler 

De geopolitiske forhold er ikke det eneste område, der kan tænkes at øge fokus på de alternative 

energikilder, og dermed indvirke på Vestas’ markedssituation. Det øgede fokus på global opvarm-

ning har resulteret i et langt større på fokus miljøet og især CO2 udledningen. Kyotoaftalen fra 1997 

er en bindende aftale landende imellem, hvori der er aftalt reduktioner i udslippet af drivhusgasser i 

perioden 2005-201264.  

 

Kyotoaftalen følges op af det stort anlagte FN klimatopmøde i København i december i år, hvor 

formålet er at indgå en fremadrettet aftale for klimaet fra 201265 som afløser for Kyotoaftalen. Det 

særligt interessante ved dette er, at der denne gang er forhåbninger om, at USA og måske også Kina 

vil medvirke til en bindende aftale om en reduktion af CO2 udledningen66. For at opnå reduktioner 

må man alt andet lige formode, at alternative energikilder kommer til at spille en større rolle frem-

adrettet sammenlignet med i dag. 
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3.1.3.4 Subsidier og afgifter 

Diverse støtteordninger af mere eller mindre direkte karakter, er den sidste politiske faktor, som 

skal beskrives her. Disse må formodes at have direkte indflydelse på vindenergiindustrien, og i det 

følgende analyseres effektiviteten af de enkelte instrumenter for at kunne vurdere den fremtidige 

indflydelse fra denne faktor på vindenergimarkedet. Følgende instrumenter til støtte af vindenergi 

ses anvendt67: 

 

• Renewable Energy Feed In Tariffs (REFITS) – Faste tariffer for elektricitet produceret ved 

vindkraft (højere end markedspriserne) 

• Renewable Portfolio Standards (RPS) – Lovgivning som angiver andelen af energi, der skal 

komme fra vedvarende energi 

• Offentlige udbud af vindenergiprojekter 

• Tillæg til afregningspris eller skatteordninger til fordel for vindenergi 

• Direkte tilskud og favorable låneordninger til vindenergiprojekter 

• Marked for grønne certifikater – relateret til RPS 

 

Empirisk har REFITS ordningen i Danmark, Spanien og Tyskland vist sig yderst effektiv gennem 

det sidste årti68. Ligeledes har skattefordelsordninger udvist lovende resultater. I USA har Produc-

tion Tax Credit (PTC)-ordningen, der giver 2,1 USD cent pr. kWh i skattefradrag, fungeret siden 

1992 med undtagelse af årene 1999, 2001 og 200369.  Bilag 35 viser den årlige installation af vind-

kapacitet i USA i samme periode. 

 

Det fremgår tydeligt af bilaget, at installation af vindenergi har været meget lav i året efter et år 

uden PTC-ordningen. På denne baggrund synes det rimeligt at antage, at ordningen har stor effekt. 

Ydermere har USA indført RPS-ordninger i 29 stater70. 
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Udover dette, har politikkerne indført afgifter for CO2-udledning ved produktionen af elektricitet. 

Dette giver en indirekte støtte til vindindustrien. Her skal opmærksomheden henledes til bilag 32, 

der viste at vindenergi ikke rammes i samme grad af CO2-afgifter, og derved ligefrem kan blive bil-

ligere end fossile brændstoffer ved produktion af elektricitet. Afgifterne er forsøgt kombineret med 

forskellige RPS-ordninger, som burde ændre udbudssiden således, at energityper med mindre CO2-

udledning, alt andet lige, vil udgøre en større del af produktionen af elektricitet. Effekten af dette 

har dog ikke entydigt kunne registreres, bl.a. fordi prisen på CO2 har fluktueret meget historisk71. 

 

3.1.4 Sociokulturelle faktorer 

De sociokulturelle faktorer spiller tæt sammen med de økonomiske faktorer. En forøgelse af leve-

standarden øger købekraften og efterspørgslen efter elektriske apparater, og øger dermed forbruget 

af elektricitet72.  

 

Sammensætningen af industrien har også stor betydning for elektricitetsforbruget. Eksempelvis ud-

gør servicesektoren en større del af de europæiske økonomier, hvilket har gjort dem mindre ener-

giintensive73. Dette foregår i samspil med graden af teknologispredning, som dermed ligeledes har 

indflydelse. De mest velstillede lande vil ofte være bedre til at sprede ny teknologi. Den nyeste tek-

nologi vil kunne være energibesparende og dermed også nedsætte energiintensiteten74.  

 

Endeligt vil miljøbevidstheden i befolkningen i de enkelte lande også spille en rolle på 2 planer. 

Dels kan man forestille sig, at befolkningen vil forsøge at spare på elektriciteten og dermed reduce-

re efterspørgslen på elektricitet. Dels kan man forestille sig, at befolkningen efterspørger mere mil-

jøvenlig elektricitet, og dermed ændrer udbudsfordelingen af energi til produktion af elektricitet.  

 

En høj levestandard i de velstillede lande, vil alt andet lige betyde, at energiforbruget vil øges mest 

her i takt med den økonomiske vækst. Dog trækker andre faktorer, såsom bedre teknologispredning, 
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i modsat retning, hvilket har resulteret i, at energiintensiteten er størst i mindre velstillede lande75. 

Ud fra denne betragtning vil vækst i disse lande have større betydning for Vestas’ muligheder frem-

adrettet. Befolkningstilvæksten i de enkelte lande vil ligeledes have indflydelse, da den historisk set 

har vist sig som medvirkende årsag til at øge energiefterspørgslen76.  

 

3.1.5 Teknologiske faktorer 

Teknologien kan påvirke elektricitetsmarkedet på mange måder. Det kan være teknologiske frem-

skridt der: 

 

• Gør traditionelle energikilder billigere 

• Substituerer behovet for elektricitet 

• Gør alternative energikilder billigere 

• Udvikler helt nye energikilder 

• Gør vindenergi billigere 

 

Som det blev fremhævet under de økonomiske faktorer, så kan sammensætningen af udbudssiden 

komme til at afhænge af prisen på fossile brændstoffer. Denne pris forventes at stige i takt med at 

oliereserverne bliver mindre. Den teknologiske udvikling gennem tiderne har dog gjort, at man i 

dag kan udvinde olie, steder det ikke var muligt tidligere. Hvis der sker teknologiske gennembrud, 

der gør, at man kan udvinde nye oliereserver til en langt billigere pris, er det muligt, at prisen på 

fossile brændstoffer ikke stiger med samme hastighed som forventet. Derved vil det stadig være at-

traktivt at producere elektricitet med traditionelle energikilder. Derudover kan elektricitetsefter-

spørgslen også blive påvirket ved teknologiske forbedringer hos slutbrugeren, der kan betyde, at 

denne ikke længere efterspørger elektricitet men derimod helt andre energiformer. Et eksempel på 

dette er en substitution fra elvarme til fjernvarme.  

 

I forlængelse heraf er muligheden for, at behovet for elektricitet mindskes som følge af teknologi-

ske forbedringer. En forbedring af eksempelvis isolering af huse vil kunne reducere behovet for 
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elektrisk opvarmning. Samtidigt kan teknologiske fremskridt øge outputtet fra industrien, uden sam-

tidigt at forøge elektricitetsforbruget. Denne mindskning af energiintensiteten kræver dog, at tekno-

logien spredes, som omtalt under de sociokulturelle faktorer. En forbedret effektivitet vil derfor gø-

re, at korrelationen mellem vækst og elektricitetsforbrug alt andet lige vil mindskes. 

 

Vindenergi er i dag blandt de billigste former for vedvarende energi77. Dette kan dog tænkes at æn-

dre sig, hvis andre vedvarende energiformer udvikler sig således, at omkostningerne ved disse 

mindskes. Et af de største problemer ved mange af de vedvarende energiformer er deres stokastiske 

natur i produktionen, som nødvendiggør lagring af energi. Der findes endnu ingen idéel form for 

lagring78. Hvis en vedvarende energiform bliver i stand til at løse denne udfordring, kan det ændre 

vindenergis konkurrencedygtighed drastisk. Dette er derfor en reel trussel for vindenergi og dermed 

for Vestas. 

 

3.1.6 Konklusioner på PEST-analysen 

Gennemgangen af de forskellige områder af PEST-modellen afslørede, at vindenergimarkedet po-

tentielt kan påvirkes af en lang række makrofaktorer. Jeg mener dog, at analysen afslørede, at især 2 

områder må forventes at være de store drivkræfter bag vindenergimarkedet: 

 

• Økonomiske faktorer 

• Politiske faktorer 

 

De økonomiske faktorer vil i høj grad påvirke markedet fremadrettet qua den tætte sammenhæng 

mellem elektricitetsforbrug og økonomisk vækst. De politiske faktorer påvirker i forskellig grad, 

men specielt diverse subsidieordninger, miljøaftaler og geopolitiske forhold må forventes at spille 

en stor rolle for størrelsen af det fremtidige vindenergimarked. Fælles for de politiske faktorer er 

dog, at de indgår i et indbyrdes samspil og derfor skal analyseres i sammenhæng, når udviklingen 

fremadrettet skal vurderes.  
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3.2 Porters Five Forces-analyse 

Formålet med nedenstående gennemgang er at afdække konkurrencesituationen på Vestas’ marked. 

Dette gøres med henblik på at identificere Vestas’ styrker og svagheder inden for de forskellige 

elementer, som udgør konkurrencesituationen. Dette danner i sidste ende et vigtigt grundlag for at 

kunne udarbejde en velbegrundet budgettering, som er afgørende for den endelige værdiansættelse. 

 

3.2.1 Adgangsbarrierer 

Vindmøllebranchen er meget kapitalintensiv, hvilket gør det sværere for nye konkurrenter at kom-

me ind på markedet. Vindmøller kræver fabrikker til produktion af turbiner, som medfører store op-

startsomkostninger. Samtidigt er vedligeholdelse ofte en del af kontrakterne, hvorfor der skal hen-

sættes penge til reparationer på projekter i 2 år, og i specielle tilfælde i op til 5 år79. 

 

Den primære konkurrencedriver er stadig møllernes pris pr. kWh. Derfor er der gennem årene ble-

vet produceret større og større møller, da disse har den laveste pris pr. kWh set over møllernes leve-

tid80. Samtidigt er der begyndt at opstå en vis form for produktdifferentiering, hvorfor producenter-

ne fokuserer på områder såsom teknologi, overvågning af møllens performance, udvikling af nye 

materialer, indstillinger af møllen og møllens slidstyrke. Derudover er kravene til omfanget af tests 

steget, for på den måde at reducere vedligeholdelsesomkostningerne på vindmøllerne81.  

 

Disse forhold vil alt andet lige gøre det sværere for nye konkurrenter at komme ind på markedet. 

Dels stiller det store krav til udvikling og research og heraf følgende store omkostninger. Dels kræ-

ver det viden og knowhow, som en ny spiller ikke vil være i besiddelse af. Dette er især vigtigt i det 

nuværende finansieringsmiljø, idet banker og investorer foretrækker leverandører med et solidt 

økonomisk fundament, og som samtidigt har haft en god track record over en årrække82. 

 

Hvis man ser isoleret på det vigtige kinesiske marked, spiller lokal produktion også en stor rolle, 

pga. deres meget protektionistiske tilgang til tingene. Kravet om at minimum 70 % af vindmøllen 
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35



skal produceres i Kina udgør en væsentlig barriere, da dette kræver etablering af lokal produktion, 

som naturligvis øger kapitalkravet. 

 

Produktionsfaciliteter i flere lande er ikke kun en nødvendighed for at kunne omgås protektionistisk 

lovgivning. Vindmøller er fysisk meget store, og er derfor dyre at transportere rundt omkring i ver-

den. Det anslås, at logistikomkostninger udgør omkring 10-15 % af de samlede omkostninger83. 

Dette faktum, kombineret med det store behov for forskning og udvikling, gør derfor, at der er tale 

om en branche med væsentlige muligheder for at opnå stordriftsfordele, hvorfor en ny konkurrent 

får svært ved at trænge ind på markedet. 

 

Ovenstående faktorer peger alle i retning af en branche, hvor adgangsbarriererne er store. Bilag 37 

viser den historiske udvikling i de 10 største producenters andel af vindmøllemarkedet. Af bilaget 

fremgår det, at top 10’s markedsandel har været faldende gennem de sidste 6 år. Adgangsbarrierer-

ne er altså ikke større, end at nye konkurrenter er kommet til, i takt med at markedet for vindturbi-

ner er vokset. En af årsagerne til dette er dog, at vindmølleproducenterne ikke har kunnet følge med 

efterspørgslen, hvilket har gjort det lettere for andre at komme ind på markedet. Derudover skal 

man heller ikke undervurdere de protektionistiske udfordringer, de udenlandske producenter møder 

på det kinesiske marked, som udgør en stor del af den samlede vækst i vindenergi. Det ses ved, at 

der i 2009 er 2 nye producenter i top 10, der begge er kinesiske84. 

 

Vestas er den eneste globale spiller på markedet og den største aktør på vindenergimarkedet målt på 

markedsandel85. De har bl.a. åbnet et forsknings- og udviklingscenter i Boston, fabrikker i Spanien 

og produktionsfaciliteter i Colorado og 3 steder i Kina i løbet af det sidste år for at vedligeholde 

denne strategiske position86. Det gør det muligt at opnå stordriftsfordelene i forhold til forsknings- 

og udviklingsudgifter, og gør dem i stand til at tackle de store udfordringer, der udgør adgangsbar-

riererne i markedet. Ydermere vil de være de eneste med lokal produktion på de 3 store markeder, 

hvorved de kan reducere distributionsomkostningerne. Endeligt har Vestas lanceret en vindmølle 
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specielt rettet mod det kinesiske marked, hvoraf 90 % af komponenterne leveres af kinesiske under-

leverandører for på den måde at undgå nogle af de protektionistiske barrierer87. 

 

3.2.2 Kundernes forhandlingskraft 

Gennem de senere år har væksten i vindenergimarkedet været så stor, at udbuddet ikke har kunnet 

følge med efterspørgslen. Det har betydet, at den gennemsnitlige leveringstid for vindturbiner steg 

fra 6 måneder til mellem 24-36 måneder i midten af 200888. Det har naturligvis bevirket, at det har 

været sælgers marked, hvormed kundernes forhandlingskraft har været relativt lille. Dette illustreres 

også ved, at Vestas historisk har krævet forudbestillinger og bankgarantier af kunderne89. 

 

I den sidste tid har markedsforholdene dog ændret sig for Vestas. Som følge af den økonomiske kri-

se er efterspørgslen faldet. Det har bl.a. resulteret i, at Vestas har mindsket deres kapacitet i Europa 

i forbindelse med Q1 regnskabet90. Samtidig er priserne på vindmøller faldende, og vilkår for for-

udbetalinger langt mindre attraktive, som må tolkes i retning af, at kundernes forhandlingskraft 

øges91. 

 

Endeligt har karakteren af efterspørgslen ændret sig. Som det blev påpeget i forbindelse med analy-

sen af de økonomiske makrofaktorer, så udgør de store energiselskaber en større del af kundeporte-

føljen. Dette gælder også i Vestas’ tilfælde92. Dette forhold kan både styrke og svække kundernes 

forhandlingsstyrke. De store energiselskaber må kunne forventes at presse prisen på vindmøllerne. 

Både i kraft af ordrernes størrelse og som følge af den nedadgående efterspørgsel. Omvendt er 

mange af energiselskaberne ramt af politiske krav, om at levere elektricitet produceret med vedva-

rende energi, som tvinger dem til at investere i eksempelvis vindkraft. Dette svækker deres forhand-

lingsevne.  
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Vestas har en stigende andel af kunder i store energiselskaber. Projekter med store energiselskaber 

har ifølge analyser en større andel af forudbetalinger, og er dermed med til at styrke arbejdskapita-

len93. Derudover står Vestas med 25 års erfaring relativt godt i konkurrencen i forhold til, at der i 

krisetider efterspørges solide brands med god track record94. Det styrker Vestas’ forhandlingsstyrke 

over kunderne, da bankerne foretrækker erfarne aktører i det nuværende marked. Derfor bør de alt 

andet lige kunne opnå en større andel af nye ordrer på bekostning af mindre erfarne producenter. 

Endeligt er Vestas’ omsætning fordelt på 228 kunder, således at risikoen for afhængigheden til en-

kelte kunder mindskes95. 

 

3.2.3 Leverandørernes forhandlingskraft 

En vindmølle består af flere forskellige dele. Bilag 36 viser antallet af leverandører i vindmølle-

branchen i de forskellige led af værdikæden. Det fremgår af bilaget, at antallet af leverandører er re-

lativt begrænset. Dette vil andet lige øge leverandørernes forhandlingsstyrke. Ligeledes vil den store 

efterspørgsel på vindmøller og forventningen om vækst i markedet afspejles i efterspørgslen hos le-

verandørerne, og dermed yderligere øge leverandørernes forhandlingsstyrke. Samtidigt har det øge-

de fokus på at optimere performance af møller gjort, at den teknologiske udvikling foregår i tættere 

samarbejde mellem leverandører og producenter96. Dette, kombineret med at kvaliteten af det leve-

rede har stor indflydelse på producenternes hensættelser til reparation af vindmøller, har igen været 

med til at øge forhandlingsstyrken for leverandørerne. Et samlet overblik over de største producen-

ters outsourcingstrategi ses her: 

                                            

 
93 Jf. Jung, Eva 
94 Jf. http://www.vestas.com  
95 Jf. Vestas, Årsrapport 2008, s. 23 
96 Jf. Turbine Industry Steps Up to Global Demand, s. 2 
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Figur 4 – oversigt over outsourcingstrategier hos de største vindmølleproducenter97

Figuren afslører flere væsentlige forhold. Først og fremmest har Vestas en høj grad af vertikal inte-

gration, som mindsker afhængigheden af leverandører. Vestas er desuden afhængig af underleve-

randører i produktionen af gearkasser. Derudover fremgår det, dels at der er ganske få producenter 

af gearkasser, dels at henholdsvis Siemens og Suzlon har store ejerandele i 2 af Vestas’ leverandø-

rer af gearkasser, Hansen og Winenergy. Afhængigheden til især Hansen er stor, da de er Vestas’ 

største leverandør af gearkasser98. Dette stiller leverandørerne af gearkasser i en stærk forhandlings-

situation i forhold i Vestas, og konkurrenternes ejerandele udgør samtidigt et væsentligt risikoele-

ment.  

 

Med en mindre efterspørgsel som følge af den finansielle krise, vil styrkeforholdet ændre sig til Ve-

stas’ fordel. Vestas har historisk set haft problemer med underleverandører, som har haft svært ved 

at følge med den øgede efterspørgsel, men har iværksat en række tiltag for at forbedre samarbej-

det99. Dette kombineret med en yderligere vertikal integration vil også kunne reducere leverandø-

rernes forhandlingsstyrke, og dermed fremadrettet mindske behovet for lagre og heraf arbejdskapi-

tal. 

 

                                            

 
97 Jf. Setterberg, Patrick, 29. juni 2009: Vestas Wind Systems 
98 Jf. Børsen, RB: Vestas/ HSBC: Hansen-køb kan mindske afhængighed af konkurrent 
99 Jf. Vestas, Årsrapport 2008, s. 23 
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3.2.4 Substitution 

I PEST-analysen blev der afdækket en lang række teknologiske fremskridt, der kan substituere 

vindenergi hos såvel slutbrugeren som i selve elektricitetsproduktionen. I forbindelse med de omtal-

te RPS-ordninger, er der som oftest ikke angivet andet, end at en vis procentdel af det samlede ener-

giforbrug skal komme fra alternativ energi. Dette er ikke nødvendigvis vindenergi. 

 

PEST-analysen fastlagde, at vindenergi er forholdsmæssigt billigere end de øvrige modne alternati-

ve energiformer. Så længe denne relative forskel er til stede, er der ikke noget, der tilsiger, at vind-

energi vil blive substitueret af andre alternative energiformer, medmindre en anden alternativ ener-

giform får løst lagringsproblematikken. Med baggrund i de beregnede korrelationer til de fossile 

brændstoffer udgør disse ikke en substitutionstrussel på nuværende tidspunkt.  

 

Atomkraft er en anden substitutionstrussel, der ikke har været nævnt tidligere. Denne er måske i 

virkeligheden den største trussel. Elektricitet produceret ved atomkraft udleder forholdsvis få driv-

husgasser i forhold til fossile brændstoffer, og er billigere end vindkraft. Dog taler affaldsbyrden og 

de potentielle risici mod denne energiform. Forestiller man sig imidlertid et scenario, hvor der fra 

politisk side er et stærkt ønske om at reducere udslippet af CO2, men hvor vindenergi anses for væ-

rende for dyr, vil atomkraft udgøre et stærkt alternativ.  

 

3.2.5 Konkurrenceintensitet 

Konkurrenceintensiteten kan sige at være en funktion af de øvrige 4 forces. Et godt udgangspunkt 

for at forstå konkurrencesituationen er livscyklusmodellen100. Hvor i forløbet, produktet befinder 

sig, har nemlig stor betydning for konkurrencesituationen. Vindenergimarkedet må siges at have 

været i udviklingsstadiet i en årrække. De senere år har det bevæget sig ind i vækstfasen, og befin-

der sig i starten / midten af denne fase. Dette er normalt forbundet med tilgang af nye konkurrenter, 

hård kamp om markedsandele og en begyndende grad af produktdifferentiering101. Det afspejles i 

Vestas’ nuværende konkurrencesituation.  

 

                                            

 
100 Jf. bilag 15 
101 Jf. Johnson, Gerry og Scholes Kevan, s.119 
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Den nuværende fordeling af markedsandelene for de 10 største producenter fremgår af bilag 54. 

Heraf ses det, at der eksisterer en hel række udbydere med lige store markedsandele, som ofte vil 

medføre en hård konkurrence om markedsandele. Det underbygges også af, at alle virksomheder i 

top 10, med undtagelse af GE Wind og Nordex, mistede markedsandele i 2008102. Vestas’ er stadig 

lige akkurat nr. 1, men er gået fra at have haft en markedsandel på 28,2 % i 2006 til 19,8 % i 2008. 

Igen en understregning af en tiltagende konkurrence. 

 

Derudover ses det samtidigt, at typen af producenter ændres. Store industrikonglomerater som GE 

og senest Samsung har holdt deres indtog på markedet103. Det skal ses som et tegn på, at markedet 

er attraktivt, men det betyder også, at konkurrencen øges, og at typen af konkurrence diversificeres. 

Endeligt har man set en tendens til konsolidering i branchen, og alle topleverandører arbejder hen 

imod globaliseringsstrategier.104  

  

For at få et dybere indblik i den nuværende konkurrenceintensitet er det dog nødvendigt at se på fle-

re aspekter af vindenergimarkedet: 

 

• Markedssegmenter 

• Prisudviklingen 

 

3.2.5.1 Markedssegmentering 

Udviklingen er gået imod en øget differentiering af produkterne, hvilket er et tegn på, at markedet 

langsom er ved at modnes. Størrelsen på vindmøllerne spiller dog stadig en stor rolle, da produktio-

nen af energi typisk bliver billigere, i takt med at denne forøges. Vindmøllemarkedet kan opdeles i 

3 segmenter fordelt efter størrelsen af den mængde MW, turbinerne kan levere. Segmenteringen er 

vigtig af 2 årsager. Dels er konkurrenceforholdene ikke ens indenfor segmenterne, dels er det typisk 

et bestemt segment, som dominerer de forskellige slutmarkeder. Størrelsen og omsætningen på seg-

menterne fremgår af bilag 55. 

 
                                            

 
102 Jf. BTM: International wind energy development: World market update 2008, s. viii 
103 Jf. Dagbladet Børsen, Vestas konkurrent har afsat første møller i USA 
104 Jf. BTM: International wind energy development: World market update 2008, s. 5 
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Konkurrencen er ikke helt så intens, i takt med at størrelsen på turbinerne øges. Dette skyldes, at 

adgangsbarriererne øges grundet en øget produktdifferentiering, som må forventes fortsat at stige 

med udviklingen af nye, større vindmøller. De større møller stiller yderligere krav til teknologi og 

kvalitet. Ikke alle producenter vil have ressourcer til at kunne følge med i denne udvikling, bl.a. 

fordi den stigende produktdifferentiering stiller store krav til integration i værdikæden og logistik-

ken. Derfor må det formodes, at en række producenter fokuserer på de mindre størrelser, og antallet 

af producenter mindskes, i takt med størrelsen øges. 

 

Efterspørgslen på de forskellige mølletyper varierer fra marked til marked. Derfor vil der også være 

forskel i konkurrenceintensiteten. På de mere modne markeder som Europa og til dels USA forven-

tes en efterspørgsel på større møller, bl.a. som følge af et ønske om at skifte eksisterende, mindre 

vindmøller ud105. I de hastigt voksende markeder som Kina og Indien forventes stadig en del efter-

spørgsel efter små og medium store vindmøller. Dette skyldes, at elektricitetsnetværket ikke er gea-

ret til at transportere outputtet fra store vindmøller videre ud til slutbrugerne, ligesom infrastruktu-

ren mange steder forhindrer transport og opsætning af de større vindmøller106. 

 

3.2.5.2 Priser 

Prisniveauet er god indikator for, hvor hård konkurrencen i branchen er. Jo mere markedet modnes, 

desto større pres vil der komme på priser og i sidste ende på marginalerne. Som en konsekvens af 

de dårlige finansieringsforhold, er priserne på kontrakter underskrevet i sidste del af 2008 og 2009 

til levering i 2010H1, faldet 18 % 107. Udover de dårlige finansieringsforhold kan dette også være 

de første tegn på, at konkurrenceintensiteten er øget. Man må formode, at det især er i segmentet for 

små og mellemstore vindmøller, at prispresset har været størst.  

 

På det kinesiske marked er konkurrencen ekstra hård, fordi de udenlandske konkurrenter kun kan 

kæmpe om en lille del af det samlede marked grundet protektionismen108. Til gengæld er kvaliteten 

af de kinesiske møller ikke i stand til at konkurrere med de vestligt producerede endnu, og derfor 

                                            

 
105 Jf. Turbine Industry Steps Up to Global Demand 
106 Jf. Barclays s. 61 
107 Jf. http://www.newenergyfinance.com   
108 Jf. Almer, Claus, s. 7 
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eksporteres kun en meget lille del af den kinesiske produktion109. De kinesiske producenter er der-

for ikke store konkurrenter på de øvrige hovedmarkeder. Det kan dog ændre sig, efterhånden som 

de kinesiske producenter opnår et bedre kvalitetsniveau. 

 

Kontrakter underskrevet i 2009 til levering i 2010H2 har dog vist, at priserne er på vej opad igen. 

Frem til 2011 ventes da også kun et fald på 1 % i priserne110. Selvom prisfaldet er begrænset på kort 

sigt, må det forventes, at priserne vil blive yderligere presset på længere sigt som følge af tiltagende 

konkurrence. Dette vil især være gældende i segmentet for små og mellemstore vindmøller, hvor 

marginalerne allerede er under pres. Segmentet for større møller kan måske opretholde højere priser 

længere, men må også forventes at blive ramt af prisfald på længere sigt, og konkurrenceintensite-

ten er derfor tiltagende. 

 

Det forventede prispres bekræftes i en analyse fra Macquarie Research. De har forsøgt at estimere 

det forventede produktionsudbud fremadrettet. Analysen tager udgangspunkt i de 10 største produ-

centers specifikke mål for udvidelse af produktionskapaciteten fra 2010-2012, og fastsætter på den-

ne baggrund det totale udbud111. Sammenholdes dette med selv de mest aggressive vækstscenarier 

for vindenergimarkedet, vil der være et signifikant overudbud frem til 2013, hvorefter det forventes 

at aftage112. Analysen påpeger, at eksempler på overudbud har medført en så lav kapacitetsudnyttel-

se hos GE Wind, som i visse tilfælde har medført prisreduktioner på op mellem 20-40 % 113. Dette 

er naturligvis kun enkelt-tilfælde, men det bekræfter, at overudbuddet alt andet lige vil være med til 

at forværre prissætningen i branchen.  

 

Vestas har en markedsandel på 16,5 % i segmentet 1500-2500 kW og 73,8 % i segmentet >2500 

kW. Derfor er de godt positioneret i forhold til en kommende vækst på de modne markeder, og vil 

kunne undgå prispresset noget længere end i det mindre segment. Offshore markedet forventes især 

at efterspørge de store møllestørrelser, fordi vindhastighederne er større og mere stabile offshore114. 

                                            

 
109 Jf. Barclays, s. 61 
110 Jf. http://www.newenergyfinance.com
111 Jf. Bhatia, Inderjeetsingh og Agarwal, Somesh, s. 20 
112 Jf. Bhatia, Inderjeetsingh og Agarwal, Somesh, s. 22 
113 Jf. Bhatia, Inderjeetsingh og Agarwal, Somesh, s. 23 
114 Jf. Hanluain, Daithi Ò, s. 2 
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Vestas har en kæmpeandel af det største segment og er sammen med Siemens de eneste aktører, der 

har erfaring med offshore installationer i skrivende stund115. Offshore vind er dog stadig lige så dyr 

som landmøller116. På sigt vil det dog kunne spille en lidt større rolle, og Vestas vil stå stærkere her. 

 

3.3 Regnskabsanalyse 

Med henblik på den kommende budgettering er det nødvendigt at vurdere, hvorledes Vestas histo-

risk har været i stand til at udnytte sine styrker og begrænse omfanget af virksomhedens svagheder. 

Dette kan bl.a. ske ved en analyse af Vestas’ historiske performance. Dette gør det muligt at vurdere 

ledelsens evne til at implementere den udstukne strategi, og kan være en øjenåbner til regnskabs-

mæssige valuedrivers. Dermed dannes et mere solidt fundament for at kunne vurdere udviklingen 

fremadrettet og i sidste ende værdien af Vestas. 

 

3.3.1 Regnskabspraksis 

For at sikre at tallene i de enkelte regnskabsår er sammenlignelige, har jeg undersøgt om regnskabs-

praksis har ændret sig i analyseperioden 2004-2008. Vestas har siden 2005 aflagt regnskab i over-

ensstemmelse med IFRS standarden117, og har således ændret regnskabspraksis i forhold til 2004. 

Overgangen har haft betydning for opgørelsen af en række regnskabsposter, herunder håndteringen 

af goodwillafskrivninger. Vestas oplyser imidlertid tallene fra 2004 både efter den nye og gamle 

standard, hvorfor der ikke kræves yderligere korrektioner på denne baggrund.  

 

Derudover er regnskaberne tjekket for tilkøb, fusioner og frasalg af virksomheder. I hele analysepe-

rioden har der kun været tale om én betydelig begivenhed, da Vestas fusionerede med NEG Micon 

A/S i 2004118.  NEG Micon A/S’ regnskabstal er konsolideret i koncernopgørelsen fra samme år, 

men indgår dog kun med 10 måneders drift119. Med tanke på at der kun er tale om et enkelt analy-

                                            

 
115 Jf. BTM: International wind energy development: World market update 2008, s. 14 
116 Jf. Vestas, Årsrapport 2008, s. 4 
117 Jf. Vestas, Årsrapport 2006, s. 60 
118 Jf. Vestas, Årsrapport 2008, s. 67 
119 Jf. Vestas, Årsrapport 2004, s. 11 
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seår, og NEC Micon A/S ikke udgør hele omsætningen, skønnes det ikke at få betydning for kon-

klusioner i den kommende regnskabsanalyse. 

 

3.3.2 Reformulering af resultatopgørelse og balance 

For at kunne vurdere Vestas’ historiske performance er det nødvendigt først at reformulere resultat-

opgørelsen og balancen. Dette gøres for at sikre, at der kun måles og vurderes på regnskabstal, der 

har relation til virksomhedens primære drift. Samtidigt danner denne analytiske resultatopgørelse og 

balance også udgangspunkt for den fremadrettede budgettering. I bilag 3 redegøres for de poster, 

som berøres af denne reformulering. Derudover gennemgås i samme bilag en række poster, hvor der 

kunne foretages korrektioner, men hvor dette er undladt, da det ikke skønnes at have betydning for 

analysens konklusioner.  
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3.3.3 Rentabilitetsanalyse 

På baggrund af ovenstående korrektioner og reformulering, har jeg beregnet rentabiliteten for Ve-

stas i analyseperioden. Den investerede kapital er beregnet som gennemsnitstal. Neden for ses ren-

tabiliteten for Vestas i perioden 2005-2008: 

 
Figur 5 – Rentabilitet for Vestas i perioden 2005-2008 

Det fremgår, at Vestas har formået at forbedre deres rentabilitet betragteligt. En forbedring af af-

kastningsgraden kan skyldes en forbedring af marginalen på driften, en forbedring af kapitaltilpas-

ningen eller en kombination af disse faktorer120. I Vestas’ tilfælde skyldes den forbedrede rentabili-

tet begge dele. Man har både formået at fordoble overskudsgraden i løbet af de sidste 3 år, og sam-

tidigt løbende at tilpasse kapitalbindingen i virksomheden.  

 

Vestas oplyser, hvorledes omsætningen fordeler sig på henholdsvis det europæiske, amerikanske og 

asiatiske marked, dog kun tilbage til 2005121. Det gør det muligt at beregne afkastningsgraden på de 

3 markeder, samt hvor stor andel de enkelte markeder udgør af den samlede omsætning. I analyse-

perioden har fordelingen ligget rimelig konstant. Europa udgør ca. 60 % af den samlede omsætning, 

mens Amerika og Asien udgør henholdsvis 25 % og 15 % 122.  

 

På bilag 51 ses udviklingen i afkastningsgraden på de 3 markeder. Det fremgår, at det især er på det 

europæiske og amerikanske marked, at det er lykkedes at forbedre afkastningsgraden, mens det asi-

atiske marked kun har kunnet opretholde en høj lønsomhed i et enkelt år. I og med Europa og Ame-

rika udgør størstedelen af den samlede omsætning, kan forbedringen af den samlede afkastnings-

grad tilskrives udviklingen på disse 2 markeder. Hvorledes forbedringerne er skabt, analyseres i de 

følgende afsnit.  

 

                                            

 
120 Jf. Petersen, Christian V. og Plenborg, Thomas, s. 165 
121 Oceanien indgår i de tal for Asien 
122 Jf. bilag 16 
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3.3.3.1 Analyse af omsætningshastigheden  

Porters Five Forces-analysen afslørede, at vindenergibranchen er forholdsvis kapitalkrævende. Det-

te medfører som oftest en lav omsætningshastighed men en tilsvarende høj overskudsgrad. Vestas 

har alligevel formået næsten at fordoble deres omsætningshastighed på bare 4 år. For at finde årsa-

gen til dette er omsætningshastighederne for hver enkelt balancepost blevet beregnet og udtrykt i 

antal dage for på den måde at se, hvorledes sammensætningen af den samlede kapitalbinding har 

udviklet sig. Samtidigt er de enkelte balanceposters andel af den investerede kapital og andel i for-

hold til omsætningen beregnet, for at vurdere den enkelte posts betydning for den samlede kapital-

binding. Disse beregninger fremgår af bilag 4. 

 

Af bilaget fremgår det, at det er lykkedes Vestas at reducere omsætningshastigheden på den investe-

rede kapital fra 147 dage til 84 dage. Det er en reduktion på 63 dage, hvilket må siges isoleret set at 

være imponerende. Reduktionen skyldes hovedsageligt en nedgang i arbejdskapitalen, som er blevet 

reduceret med 51 dage i analyseperioden. Bilag 52 viser en opgørelse af arbejdskapitalen. 

  

Af opgørelsen fremgår det tydeligt, at det især er på passivsiden, at Vestas har haft succes med at 

forberede arbejdskapitalen. Man er lykkedes med at øge kredittiden på leverandørgælden med 11 

dage, mens den helt store gevinst er opnået ved at øge forudbetalingerne fra kunderne123. Dette har 

medvirket til at reducere omsætningshastigheden med 37 dage. På aktivsiden er også opnået små 

forbedringer, men forklaringen på den forbedrede arbejdskapital og kapitalbinding for hele Vestas 

stammer primært fra forudbetalingerne fra kunderne.  

 

3.3.3.1.1 Omsætningshastigheden på segmentbasis 

Vestas’ balance er ikke deltaljeret i en grad, der gør det muligt at beregne den investerede kapital og 

deraf omsætningshastigheden på de enkelte segmenter. Det er dog muligt at beregne omsætningsha-

stigheden som en funktion af afkastningsgraden og overskudsgraden. Dette giver imidlertid ingen 

ekstra informationer, da fordelingen af investeret kapital på segmenter er bestemt ved segmentets 

andel af omsætningen. Dermed bliver omsætningshastigheden ens for alle segmenter. Dette er der 

                                            

 
123 Entreprisekontrakter = forudbetalinger fra kunder, jf. Vestas, Årsrapport 2007, s. 48 
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også en vis fornuft i, da man må formode, at kapitaltilpasningen i virksomheden er af mere central 

natur i forhold til overskudsgraden. 

 

3.3.3.1.2 Konklusioner på analyse af omsætningshastigheden 

Analysen viser, at Vestas har været i stand til at udnytte en øget forhandlingsstyrke i forhold til 

kunderne, da forbedringen af omsætningshastigheden hovedsageligt kan tilskrives de øgede forud-

betalinger fra kunderne. Samtidigt viser det også, at leverandørernes forhandlingsstyrke er for-

holdsvis stor, hvis den manglende reduktion i omsætningshastigheden kan tolkes som et udtryk for 

dette. Hvorvidt denne kan opretholdes fremadrettet er et åbent spørgsmål. Som Porters Five Forces-

analysen viste, ses nu en tendens mod en større forhandlingsstyrke hos kunderne, da de i højere grad 

udgøres at de store energiselskaber. Samtidigt har nedgangen i efterspørgslen rykket balancen, såle-

des at Vestas ikke vil kunne stille samme krav til kunderne, når betalingsbetingelserne forhandles. I 

hvert fald ikke på kort sigt.  

 

Leverandørsiden kan tænkes at påvirke arbejdskapitalen både negativt og positivt fremadrettet. For-

handlingsstyrken hos leverandørerne er som nævnt stor, qua den tætte kobling til producenterne og 

den beskedne mængde aktører. Det kan begrænse Vestas’ manøvremuligheder i forhold til at øge 

kredittiden på leverandørgælden og måske ligefrem mindske kredittiden med forværret arbejdskapi-

tal til følge. Omvendt har Vestas iværksat et omfattende kvalitetsprogram124 med sine leverandører 

for at knytte disse tættere på virksomheden, og har derudover allerede foretaget en vertikal integra-

tion, som gør dem mindre sårbare. Dette kan også medvirke til, at nødvendigheden af lageropbyg-

ning mindskes, hvis leverandørerne bliver mere stabile, hvilket ikke altid er tilfældet i skrivende 

stund125. 

 

Disse ting sammenholdt med den stigende konkurrenceintensitet gør, at jeg ikke umiddelbart tror, 

Vestas vil være i stand til at reducere arbejdskapitalen yderligere i forhold til omsætningen, og man 

må påregne, at den kommer under pres i de kommende år pga. stigende konkurrence. 

 

                                            

 
124 Six Sigma programmet, jf. Vestas, Årsrapport 2008, s. 16 
125 Jf. Vestas, Årsrapport 2008, s. 16 
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3.3.3.2 Analyse af overskudsgraden 

Vestas har formået at øge overskudsgraden væsentligt. I 2005 lancerede Vestas en strategiplan, 

”The Will to Win”, som netop havde til formål at forbedre lønsomheden. To af initiativerne var, 

dels at reducere hensættelser til garantiforpligtelser ved tættere samarbejde med leverandører, dels 

at øge priserne på Vestas’ produkter og services og sige nej til ordrer, der ikke lever op til koncer-

nens målsætning for lønsomhed126. Forklaringen kan derfor søges i: 

 

• En reduktion af omkostningerne 

• En bedre prissætning 

 

En indeksering af udviklingen af posterne på resultatopgørelsen sammenholdt med de enkelte po-

sters andel af den samlede omsætning fremgår af bilag 5. Det ses, at produktionsomkostningerne 

ikke vokser i samme takt som omsætningen. De øvrige omkostningsposter vokser mere end omsæt-

ningen, men udgør stadig en relativ lille størrelse i forhold til omsætningen. Et fald i omkostninger-

nes andel af omsætningen afklarer dog ikke, hvorvidt forbedringen skyldes en bedre prissætning el-

ler en reduktion i omkostningerne. 

 

Bilag 27 viser udviklingen i omsætningen i såvel EUR som MW og kan derfor medvirke til dette. 

Bilaget viser, at omsætningen i EUR er steget væsentligt mere end antallet af leverede MW i analy-

seperioden. Dette må alt andet lige betyde, at Vestas har været i stand til at øge priserne på deres 

produkter. Det har i høj grad medvirket til den øgede rentabilitet i virksomheden. Dette stemmer 

også fint overens med, at der har været et udbudsunderskud, der har gjort det muligt at øge priserne.  

 

Omkostningernes udvikling kan analyseres i forhold til antallet af leverede MW. De 2 største ud-

giftsposter i produktionen er vareforbruget og personaleomkostningerne. Vestas har udspecificeret 

begge poster i noterne til deres årsrapport. Udviklingen ses nedenfor: 

                                            

 
126 Jf. http://www.vestas.com, The Will to Win, s. 1-2 
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Figur 6 – udvikling i udvalgte omkostningsposter 

Vestas’ produktionsomkostninger har været stigende i analyseperioden. Dette er på trods af, at det 

rent faktisk er lykkedes Vestas at reducere vareforbrugets andel af den samlede omsætning. En for-

klaring på det reducerede vareforbrug kan være en øget effektivitet i produktionen, som gør dem i 

stand til at fremstille mere for den samme mængde råvarer. Effektiviteten kan tænkes at været steget 

som følge af det tættere samarbejde med leverandørerne.  

 

Da vareforbruget udgør en forholdsvis stor andel af de totale produktionsomkostninger, må det be-

tyde, at de øvrige produktionsomkostninger har udviklet sig negativt i forhold til overskudsgraden. 

Personaleomkostningerne er da også steget med 14 %, ligesom øvrige omkostninger på samme vis 

må have udvist en vækst, som er højere end væksten i antallet af leverede MW. En stor del af den 

forbedrede lønsomhed må derfor konkluderes at være kommet fra den forbedrede prissætning, mens 

Vestas har haft svært ved at styre produktionsomkostningerne. 

 

En anden forklaring på den forbedrede lønsomhed kan søges i den omtalte strategiplan, der har 

medvirket til en forbedring af samarbejdet med leverandørerne. Dette har øget robustheden af 

vindmøllerne. Dette har i kombination med en øget overvågning af vindmøllernes præstation gjort, 

at Vestas nu kan nøjes med at hensætte 4 % af omsætningen i 2008 mod tidligere 5 % til garantifor-

pligtelse127.  

 

3.3.3.2.1 Overskudsgrad på segmentbasis 

Bilag 6 viser overskudsgraden fordelt på segmenter. Det fremgår, at forbedringerne i overskudsgra-

den ikke er distribueret ens udover segmenterne. Det europæiske marked fylder mest i omsætningen 

og kan derfor tilskrives en stor del af forbedringen i overskudsgraden. Det amerikanske marked har, 

dog med undtagelse af 2008, udvist særdeles fine tendenser, hvad overskudsgraden angår. Udvik-
                                            

 
127 Jf. Vestas, Årsrapport 2008, s. 25 
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lingen på disse markeder skal nok tilskrives den store efterspørgsel, som har gjort det muligt at hæ-

ve priserne.  

 

Det asiatiske markeds overskudsgrad forringes væsentligt i 2008. Det skal nok ses som en reaktion 

på den kraftige konkurrence, som findes på det kinesiske marked. Selvom der har været en markant 

vækst på det kinesiske marked de senere år, har de protektionistiske barrierer givetvis betydet, at 

den andel, de udenlandske producenter har kunnet få del i, har været begrænset. Derfor må man an-

tage, at det ikke på samme måde har været muligt at sætte priserne højere på dette marked.  

 

3.3.3.2.2 Konklusioner på analyse af overskudsgraden 

Forbedringer i overskudsgraden viser, at Vestas har været i stand til at gennemføre dele af deres 

strategiplan. De er især lykkedes med en bedre prissætning på deres produkter. Derudover har de 

gennemført en vertikal integration i værdikæden, som dog ikke forbedrede omsætningshastigheden 

gennem ændringer i leverandørgældens omsætningshastighed. Denne vertikale integration har til 

gengæld medført et forbedret samarbejde, som har øget kvaliteten af Vestas’ produkter og dermed 

gjort det muligt at lave mindre garantihensættelser med forbedring af overskudsgraden til følge. 

 

Den historiske analyse afslører dog også, at Vestas har haft svært ved at opretholde en høj over-

skudsgrad i markeder med stor konkurrenceintensitet. Dette ses ved udviklingen på det asiatiske 

marked, som hovedsageligt udgøres af det stærkt konkurrenceprægede kinesiske marked. Man kan 

derfor frygte, at overskudsgraden vil komme under pres i de kommende år, i takt med at udbuddet 

stiger og priserne dermed presses. Vestas mangler stadig at bevise, at de er i stand til at udnytte de-

res globale position og kan opnå stordriftsfordele på produktions-, udviklings- og forskningsom-

kostninger. De har ej heller været i stand til at styre udviklingen i administrationsomkostningerne, 

ligesom produktionsomkostningerne er blevet øget i analyseperioden. 

 

3.4 Benchmarkinganalyse 

Den foregående analyse af den historiske performance viste, hvilke områder af virksomheden Ve-

stas havde været i stand til at forbedre. Det muliggjorde samtidigt en vurdering af Vestas’ evne til, 

dels at identificere kritiske indsatsområder, dels at udarbejde og implementere strategiplaner til for-

bedring af disse indsatsområder.  
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Det overordnede indtryk var blandet, da analysen viste en kraftig forøgelse af rentabiliteten men 

hovedsageligt med baggrund i en bedre prissætning. Vestas’ performance blev dog kun vurderet i 

absolutte størrelser. For at opnå et mere helstøbt billede af hvorledes Vestas klarer sig i konkurren-

cen, er det nødvendigt at se på konkurrenternes udvikling i samme periode. De kommende afsnit vil 

derfor beskrive Vestas’ relative performance i forhold til de nærmeste konkurrenter.  

 

3.4.1 Forudsætninger for benchmarking mod peergroup 

Hvis en benchmarkinganalyse skal være meningsfyldt, kræver det, at virksomhederne er sammen-

lignelige, således at risikoprofilerne er nogenlunde ens. Derudover kræves det naturligvis, at regn-

skaberne er offentligt tilgængelige. På denne baggrund har jeg, som repræsentanter for Vestas’ kon-

kurrenter, udvalgt selskaber, som udelukkende beskæftiger sig med vindkraft128, er børsnoterede og 

blandt de 10 største producenter på vindenergimarkedet. Det har ikke været muligt at inkludere sel-

skaber, der ikke er børsnoteret pga. manglende data. Ligeledes er fravalgt selskaber, der ikke ude-

lukkende er repræsenteret i vindenergimarkedet, da risikoprofilen og dermed data ikke matcher Ve-

stas’129. 

 

Jeg har antaget, at de udvalgte selskaber rent faktisk er sammenlignelige, forstået på den måde, at 

de har samme driftmæssige risiko. Denne risiko kan godt være forskellig de enkelte selskaber imel-

lem på trods af, at alle udelukkende beskæftiger sig med produktion af vindmøller. Eksempelvis kan 

graden af vertikal integration i de enkelte virksomheder betyde store forskelle i den driftmæssige ri-

siko.  

 

Foruden kravene om at konkurrenterne skal være i samme branche og have samme risikoprofil, fin-

des en række praktiske udfordringer, som også besværliggør sammenligningen130: 

 

• Forskelle i regnskabspraksis 

• Ekstraordinære eller usædvanlige regnskabsposter 

                                            

 
128 Gamesa har netop fået solenergi ind som indtjeningsområde, men skønnes stadig at have en risikoprofil 

der minder om Vestas’ 
129 Et eksempel på dette er GE Wind, som er en del af en koncern, der også sælger biler etc. 
130 Jf. Petersen, Christian V. og Plenborg, Thomas, s. 118 
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• Køb og salg af forretningsområder 

• Introduktion af nye produkter 

 

En 100 % teoretisk korrekt benchmarkinganalyse vil derfor kræve en selvstændig regnskabsanalyse 

af alle konkurrenter, inklusiv korrektion af regnskabsposter, korrektion af støj fra ekstraordinære 

poster, samt reformulering af resultatopgørelse og balance. Derudover kræves kendskab til regn-

skabsreglerne i de pågældende lande, hvor virksomhederne aflægger regnskaber.  

 

Jeg mener ikke, at det ligger indenfor omfanget af denne opgave at foretage ovenstående, og har 

derfor valgt at benytte tal fra Bloomberg til benchmarkinganalysen. Bloomberg tilbyder regnskabs-

tal, som er tilpasset en standardiseret resultatopgørelse og balance, der samtidigt korrigeres for eks-

traordinære poster. Ydermere er det i et vist omfang muligt at isolere driften fra øvrige indkomstpo-

ster i Bloombergs univers. Dette løser delvist problemerne omkring kontinuiteten i tallene, forskelle 

i regnskabspraksis, og reformulering af resultatopgørelse og balance.  

 

For at opnå sammenlignelighed i det standardiserede setup, genberegnes Vestas’ tal i Bloomberg 

universet. Standardiseringen gør, at detaljegraden mindskes, og det er ikke muligt at lave samme re-

formulering af balancen, som sås i regnskabsanalysen. Ydermere er Bloombergs beregning af ek-

sempelvis investeret kapital og arbejdskapital forskellig fra tilgangen i regnskabsanalysen. Disse 

forhold medfører derfor, at de beregnede nøgletal ikke vil være identiske med regnskabsanalysens 

tal.  

 

Afvigelserne og forbehold kunne medføre en begrundet bekymring om udbyttet af benchmarking-

analysen. Jeg har derfor udført en række kontrolberegninger i forhold til resultaterne af regnskabsa-

nalysen131. Da NOPAT og omsætningshastigheder ikke berøres af standardiseringen, får de øvrige 

forbehold kun betydning for det absolutte niveau af nøgletallene. Derfor er tendensen i de beregne-

de nøgletal den samme, hvorfor tallene kan bruges til sammenligning. Alle balancetal beregnes som 

gennemsnitstal. 

 

                                            

 
131 Jf. bilag 17 
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3.4.2 Benchmarking af vækst 

Vindenergimarkedet har været i kraftig vækst de senere år132. På samme tid har Vestas oplevet en 

kraftig forøgelse af omsætningen. For at kunne vurdere Vestas’ evne til at bibeholde markedsandele 

i et scenarie med vækst ses her en indekseret udvikling i omsætningen for peergruppen: 

 
Figur 7 – sammenligning af omsætningsvækst 

Sammenligningen viser, at Vestas ikke er i stand til at opretholde deres markedsandel. De øvrige 

konkurrenter har øget omsætningen lang mere end Vestas. Især Goldwin har oplevet en ekstrem 

vækst, men kommer dog også fra et meget lavt udgangspunkt, hvorfor man må formode, at de har 

nemmere ved opnå vækstrater i denne størrelsesorden.  

 

3.4.3 Rentabilitet 

Vækst er dog ikke nødvendigvis positiv, hvis rentabiliteten ikke bibeholdes. Denne ses sammenlig-

net her: 

 
Figur 8 - sammenligning af rentabilitet133

Oversigten viser, at alle med undtagelse af Goldwin har været i stand til at fastholde rentabilitetsni-

veauet i takt med en stigning i omsætningen. Konkurrenterne matcher dog langt fra Vestas’ forbed-

ring af indtjeningen i perioden i såvel absolutte termer som relative termer. Kun Repower udviser 

store relative forbedringer af rentabiliteten, men har stadig gruppens laveste afkastningsgrad. Alt i 

alt må Vestas siges at være best practice på rentabiliteten, men dette er opnået på bekostning af om-

sætningsvæksten.  

                                            

 
132 Beskrives detaljeret i afsnit 4.2.1 
133 Værdierne i 2005 har negativ fortegn, hvorfor de ikke kan udgøre basisåret i indekseringen  
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3.4.3.1 Analyse af omsætningshastigheder 

Som i regnskabsanalysen, har jeg dekomponeret afkastningsgraden i henholdsvis overskudsgraden 

og omsætningshastigheden. Dette gøres for at identificere best practice i branchen. Standardisering 

af regnskaberne på tværs af landegrænser gør dog, at informationsniveauet mindskes. Bilag 38 viser 

omsætningshastigheden for de udvalgte virksomheder. Tallene viser, at omsætningshastigheden er 

blevet forbedret i Vestas, dog ikke på samme niveau som tallene fra regnskabsanalysen. Det frem-

går yderligere, at udviklingen ikke er unik i branchen. Vestas har hverken den bedste relative eller 

absolutte performance i dette nøgletal. 

 

Regnskabsanalysen viste, at forbedringen i omsætningshastigheden primært skyldtes en reduktion i 

arbejdskapitalen. Hvorvidt dette er unikt for Vestas, kan ses ved sammenligning af arbejdskapitalen. 

En sådan fremgår af bilag 39. Bilaget viser, at kun Vestas og Gamesa har været i stand til at reduce-

re arbejdskapitalen i analyseperioden. Det er bemærkelsesværdigt, da det samtidigt er de 2 virk-

somheder, som har haft den laveste omsætningsvækst. Dette indikerer, at virksomhederne i bran-

chen umiddelbart har svært at styre størrelsen på arbejdskapitalen ved meget høj vækst. Vestas har 

desuden den laveste absolutte arbejdskapital, og er også den virksomhed, der har reduceret arbejds-

kapitalen mest.  

 

Den foregående regnskabsanalyse viste, at reduktionen hovedsageligt var foranlediget af en øget 

andel af forudbetalinger fra kunderne. Bloombergs standardiserede regnskabstal inkluderer en lang 

række balanceposter i opgørelsen af arbejdskapitalen. Desværre gives kun beskedne muligheder for 

at dekomponere arbejdskapitalen i disse balanceposter. Det er dog muligt at se udviklingen i leve-

randørgæld, tilgodehavender og lagerbeholdning i opgørelsen af arbejdskapitalen. Denne fremgår af 

bilag 7. 

 

Omsætningshastigheden på tilgodehavender er faldende for alle virksomhederne, med undtagelsen 

af Goldwin. Det er ikke overraskende med tanke på det manglende udbud fra producenternes side, 

som Porters Five Forces-analysen påpegede. Derfor har det været muligt for vindenergibranchen at 

reducere kundernes kredittider. Vestas har været blandt de bedste i branchen til at gøre dette, men 

ikke i en grad, hvor man kan tale om en decideret unik konkurrencefordel. Derudover må det for-

ventes, at dette område vil komme under pres pga. den stigende konkurrenceintensitet.   
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Udviklingen i varelagerets omsætningshastighed er forholdsvis ens for virksomhederne. Vestas og 

Gamesa viser dog igen den bedste evne til at styre dette forhold, og koblingen til en lavere omsæt-

ningsvækst synes igen oplagt.  

 

Omsætningshastigheden på leverandørgælden har været stigende for Vestas, Gamesa og Goldwin, 

mens Nordex og Repower har oplevet en kraftig reduktion. Sidstnævnte virksomheder har da også 

markant lavere omsætningshastigheder, og har dermed forværret arbejdskapitalen. Det er påfalden-

de, at Nordex er den virksomhed i gruppen, som har den største grad af outsourcing i værdikæden 

og den laveste omsætningshastighed på leverandørgælden. 

 

Man aner en sammenhæng mellem graden af vertikal integration og omsætningshastigheden på le-

verandørgælden. Alt andet lige har leverandørerne kunnet presse kredittiderne set i lyset af deres 

øgede forhandlingskraft grundet efterspørgselspresset. Et tættere samarbejde burde reducere sand-

synligheden for dette. Nordex rammes af leverandørernes pres i hele værdikæden, da intet af pro-

duktionen foregår helt eller delvist inhouse, ligesom leverandørernes incitament til forhandlingsvil-

lighed må anses for at være mindre end ved hel eller delvis insourcing.  

 

3.4.3.2 Analyse af overskudsgraden 

Vestas’ omsætningshastighed var i toppen af branchen, men ikke bedre end de bedste konkurren-

ters. Derfor må det høje rentabilitetsniveau i Vestas, relativt til de sammenlignelige selskaber, kun-

ne tilskrives overskudsgraden. Denne ses her: 

 
Figur 9 - sammenligning af overskudsgrad134

Vestas har en overskudsgrad, som kun overgås af Goldwin. Samtidigt er de, sammen med Repower, 

den virksomhed, som har forbedret sig mest igennem perioden. I Bloombergs data er mulighederne 

                                            

 
134 Værdierne i 2005 har negativ fortegn, hvorfor de ikke kan udgøre basisåret i indekseringen  
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for dekomponering af omkostningerne relativt begrænset. Bilag 8 viser udviklingen i de omkost-

ningsposter, som tilbydes som selvstændige regnskabsposter.  

 

Det fremgår af bilaget, at Vestas har en af branchens bedste omkostningsstrukturer mht. produkti-

onsomkostningernes forholdsmæssige andel af omsætningen. Det er desværre ikke muligt at se va-

reforbruget i datamaterialet, men man må antage, at Vestas’ vareforbrug udgør en mindre del af 

omsætningen sammenlignet med konkurrenterne for at kunne opretholde en bedre overskudsgrad 

end disse. Dette kan skyldes implementeringen af deres kvalitetsstyringssystem, således at produk-

tionen er mere effektiv.  

 

At Vestas har en bedre omkostningsstruktur i forhold til omsætningen kan ikke nødvendigvis kon-

kluderes på baggrund af ovenstående. Som regnskabsanalysen viste, havde udviklingen i Vestas’ 

priser været det, der drev omsætningen og omkostningernes andel af denne. Sagt med andre ord, 

kan Vestas for så vidt godt anvende den samme absolutte størrelse af eksempelvis råvarer til pro-

duktion af en enhed, som en konkurrent, men sælge denne til en højere pris. Dermed vil Vestas op-

nå et lavere råvareforbrug relativt til omsætningen, uden at det nødvendigvis betyder, at Vestas har 

en større effektivitet end konkurrenterne.  

 

En sammenligning af udviklingen i omsætningen målt på MW, ville muligvis kunne afklare dette. 

Bloomberg tilbyder desværre ikke dette, og en kort gennemgang af regnskaberne fra konkurrenterne 

har ikke vist sig værende tilstrækkelig135. Dels er opgørelsesmetoden af MW salget forskellig fra 

producent til producent, dels tages der ikke højde for eventuelle kontinuitetsbrud i data, som 

Bloomberg ellers håndterer. Jeg har afgrænset mig fra en egentlig regnskabsanalyse af samtlige 

konkurrenter, og har derfor valgt at ikke at benytte data. Jeg mener usikkerheden på disse tal er så 

stor, at det ikke vil tilføre analysen værdi. Med baggrund i resultatet af regnskabsanalysens gen-

nemgang af netop omkostningsudviklingen i forhold til solgte MW for Vestas, mener jeg dog, det er 

rimeligt at antage, at Vestas’ høje overskudsgrad i forhold til konkurrenternes især skyldes en høje-

re prissætning. Dette har muligvis medvirket til den lavere vækst i Vestas. 

 

                                            

 
135 Derudover oplyser Goldwin ikke omsætning i MW 
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Hvis konkurrenterne har investeret kraftigt i løbet af analyseperioden, vil afskrivningerne stige og 

forværre overskudsgraden. Derfor kunne den høje overskudsgrad i Vestas være et tegn på, at de ik-

ke har investeret i samme grad som de øvrige selskaber. Bilag 8 afkræfter dog dette. Dels har Ve-

stas det næsthøjeste niveau af afskrivning, dels er deres CAPEX stort set på niveau eller større end 

konkurrenternes. Det er kun få af virksomhederne, som viser udviklingsomkostninger i en separat 

post, hvorfor de må antages at være kapitaliseret og indgå i afskrivninger på hele aktivmassen. 

 

Dekomponeringen af omkostninger viser desuden, at Vestas har markant højere personaleomkost-

ninger end de øvrige virksomheder. En højere prissætning betyder, at Vestas har behov for en højt 

kvalificeret arbejdsstyrke til skabelse af kvalitetsprodukter, så det er muligt at vedblive med at sætte 

en høj pris på deres produkter. Det kan medvirke til de høje personaleomkostninger, men det kan 

også signalere, at Vestas har ledigkapacitet, når forskellen til konkurrenterne trods alt er så stor, 

som tilfældet er. Derfor ligger der sandsynligvis et forbedringspotentiale her.  

 

En høj pris indikerer, at Vestas’ produkter er blandt de bedste i branchen. Derfor virker det også 

fornuftigt, at der foretages investeringer i fremtiden. Disse investeringer er tilsyneladende også stør-

re end konkurrenternes, hvorfor man med rimelighed kan forvente, at Vestas også et stykke ude i 

fremtiden vil kunne bevare denne konkurrencefordel. Samtidigt betyder investeringerne også, at 

Vestas har kapacitet til at imødegå en større vækst på markedet end konkurrenterne.  
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4 Budgettering  

Budgetteringen er styrende for Vestas’ fremtidige økonomiske præstation og i sidste ende for vær-

dien af virksomheden. Til værdiansættelse og budgettering har jeg udviklet en excelmodel med mu-

lighed for at justere udvalgte valuedrivers’ udvikling. Derfor indledes med en kort gennemgang af 

modellens opbygning og forudsætninger. Dette følges op af en gennemgang af vindenergimarkedet 

historiske udvikling og forventninger til markedets udvikling fremadrettet. Afslutningsvis beskrives 

den forventede udvikling i de vigtigste valuedrivers, med udgangspunkt i den strategiske analyses 

hovedpointer. Strukturen for kapitlet ses her: 

 

• En beskrivelse af excelmodellen  

• En fremskrivning af vindenergimarkedet 

• Budgettering af udvalgte valuedrivers 

 

4.1 Excelmodel 

Excelmodellen er opbygget med udgangspunkt i den analytiske balance og resultatopgørelse, der 

blev introduceret i forbindelse med regnskabsanalysen. Dette er gjort for at sikre, at der kun fokuse-

res på den primære virksomhedsdrift. For hvert budgetår opstilles desuden en fuld balance, resultat-

opgørelse og pengestrømsopgørelse. Dette gør det muligt at sikre, at der ikke begås fejl af teknisk 

karakter, såsom fortegnsfejl eller en balance, der ikke stemmer136. 

 

4.1.1 Valuedrivers 

Jeg har valgt at bygge modellen op omkring en overordnet valuedriver i form af omsætningsvæk-

sten. Denne parameter bestemmer den fremtidige omsætning, og har sit udgangspunkt i niveauet for 

omsætningen i Vestas i 2008. Alle øvrige valuedrivers afhænger direkte eller indirekte af omsæt-

ningens størrelse. Eksempelvis styres produktionsomkostninger direkte gennem valuedriveren 

”produktionsomkostninger i % af omsætningen”. Et eksempel på indirekte relation ses ved va-

luedriveren ”Afskrivninger i % af anlægsaktiver primo”. Afskrivningerne er nok afhængige af an-

                                            

 
136 Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 38 
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lægsaktivernes størrelse primo, men anlægsaktiverne er bestemt i forhold til omsætningens størrel-

se, hvorved sammenhængen til omsætningen opnås indirekte.  

 

4.1.2 Antal budgetår 

Som nævnt i den teoretiske gennemgang af DCF-modellen, behøves den eksplicitte budgettering 

kun at ske indtil steady state nås, hvorefter det følgende budgetår kan benyttes til at beregne termi-

nalværdien. Det stiller imidlertid krav til en vurdering af, hvor lang den eksplicitte budgetperiode 

skal være, førend det er realistisk, at Vestas når i steady state.  

 

Jeg har valgt at lave en lang eksplicit budgetperiode. Som de kommende afsnit vil vise, er vækstfor-

ventningerne til vindenergimarkedet ekstremt høje, hvorfor det er rimeligt at antage, at det er muligt 

at opnå høje vækstrater i en længere periode. Får at få en jævn overgang fra en periode med høj 

vækst, er det nødvendigt med en lang budgetperiode. Derfor budgetteres frem til 2025. 

 

4.2 Fremtidsudsigter for vindenergimarkedet 

Da omsætningen er udgangspunktet for hele budgetteringsmodellen, fortjener det område særlig 

opmærksomhed. Ved at estimere størrelsen af det fremtidige vindenergimarked, opnås et vigtigt in-

put til budgetteringen af den fremtidige omsætning og indtjening for Vestas. Som input til fastsæt-

telse af det fremtidige vindenergimarked, vil jeg indledningsvis se på den historiske udvikling in-

denfor dette område. Ydermere har jeg valgt at lave en analyse af 2 af de vigtigste drivers af vækst i 

vindenergimarkedet. De kommende afsnit omhandler derfor analyser af følgende 3 områder: 

 

• Den historiske udvikling på vindenergimarkedet 

• Fremtidig økonomisk vækst 

• Fremtidige politiske tiltag 

 

4.2.1 Vindenergimarkedet historisk 

Formålet med dette afsnit er dels at se på niveauet for væksten historisk, dels at identificere, hvorle-

des væksten har været fordelt på de forskellige regioner. Vindenergimarkedet har udviklet sig eks-

plosivt over de sidste 5 år. Bilag 53 viser udvikling fra 2003-2008. 

 

 

 

60



Det ses, at størrelsen af det årlige marked næsten er steget med 250 % på bare 5 år, svarende til en 

gennemsnitlig årlig vækst på ca. 27,5 %. Samtidig er den samlede sum af installerede MW mere 

end fordoblet. 

 

Væksten fordelt på markeder fremgår af bilag 40. Det fremgår tydeligt af bilaget, at den samlede 

vækst især kommer fra Nord-, Syd- og Centralamerika og Syd- og Østasien, som alle vokser relativ 

meget i forhold til deres nuværende installationer af vindenergi. Dekomponeres tallene yderligere, 

afsløres det, at væksten især kommer fra USA og Kina, som har installeret henholdsvis 8.358 MW 

og 6.246 MW i 2008137. Dette svarer til vækstrater på ca. 60 % og 90 %. Samtidigt fremgår det og-

så. at de europæiske og indiske markeder stadig er store i absolutte størrelser, om end væksten ikke 

er lige så stor som i USA og Kina. Driverne bag disse store vækstrater i 2008 har primært været138: 

 

• Geopolitiske overvejelser og øget fokus på global opvarmning 

• Økonomisk vækst og efterspørgsel efter elektricitet 

 

Dette er samtidigt 2 af de vigtigste drivers, som PEST-analysen identificerede. Derfor beskrives de-

res forventede udvikling i de følgende afsnit 

 

4.2.2 Politiske tiltag 

Som en konsekvens af de geopolitiske udfordringer, et ønske om øget diversifikation af energiporte-

føljen, og en forventning om en øget tilslutning til en ny international miljøaftale, forventes de poli-

tiske tiltag at blive en væsentlig vækstdriver fremadrettet. Den følgende gennemgang af de vigtigste 

tiltag på hovedmarkederne giver et kvalitativt grundlag for at vurdere udviklingen på vindenergi-

markedet. 

 

                                            

 
137 Jf. BTM: International wind energy development: World market update 2008, s. 7 
138 Jf. BTM: International wind energy development: World market update 2008, side X 
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4.2.2.1 USA 

USA har vedtaget, at 20 % af deres elektricitetsproduktion skal komme fra vedvarende energi i 

2020139. Dette vil de bl.a. opnå ved fortsat at støtte vindenergi via PTC-ordningen. Denne ordning 

er netop blevet forlænget frem til ultimo 2012 som en del af den amerikanske hjælpepakke til stimu-

lering af den økonomiske vækst. Udover forlængelsen af ordningen, indeholder planen også direkte 

støtte i form 6 mia. USD i lånegarantier. Ydermere er der tilsagn om tilskud på op til 30 % af om-

kostningerne til opførelse af projekter for vedvarende energiformer140. Som en del af hjælpepakken 

bliver det muligt at konvertere PTC-ordningen til det omtalte tilskud på 30 %. Dette er en vigtig 

fornyelse, da mange private investorer ikke længere kan udnytte skattefordelen i PTC-ordningen, 

pga. tab på investeringer i forbindelse med den finansielle krise.  

 

Der findes allerede RPS-ordninger i 29 stater141. Derudover kan man forestille sig, at der bliver ind-

ført en central RPS-ordning. Ellers er det svært at se, hvorledes USA skal nå målet om, at 20 % af 

elektriciteten skal komme fra vedvarende energi. Med de hidtidige resultater for PTC-ordningen 

samt stimuleringspakkens øvrige indhold synes det rimeligt at antage, at de politiske tiltag er en vig-

tig driver af vækst i Vestas’ afsætningsmuligheder i USA. I hvert fald på den korte bane. På længere 

sigt vil effekten af en evt. central RPS-ordning, have stor betydning for Vestas og vindenergimarke-

det.  

 

4.2.2.2 Europa 

EU-kommissionen har fremlagt en køreplan for vedvarende energi, der har som mål, at 20 % af det 

samlede energiforbrug i EU skal komme fra vedvarende energi inden udgangen af 2020142. Det er 

dog meget forskelligt, hvor meget de enkelte lande hver især skal bidrage, for at EU samlet når det-

te mål, ligesom måden hvorpå det sker, er lagt ud til de enkelte lande at beslutte143.  

 

                                            

 
139 Jf. Commitee of Energy And Commerce 
140 Jf. Dogget, Tom 
141 Jf. Bhatia, Inderjeetsingh og Agarwal, Somesh, s. 15 
142 Jf. Europa, Køreplan for vedvarende energi 
143 De enkelte landes mål fremgår af http://www.eu-oplysningen.dk/emner/energiklima/VE/
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Flere europæiske lande har, som tidligere beskrevet, allerede indført en række REFITS-ordninger 

med gode historiske resultater. Man må formode, at disse fortsætter fremadrettet og evt. indføres i 

medlemslande, der ikke allerede har indført dette. Samtidigt kan det også tænkes, at CO2-

kvotesystemet fortsætter fremadrettet og måske revideres, så det i højere grad afspejler den faktiske 

omkostning ved forurening. 

 

4.2.2.3 Kina & Indien 

Kina har fastlagt et mål om, at 15 % af deres energiforbrug skal komme fra vedvarende energi i 

2020144. Hvis vandenergi holdes ude af dette tal, er målet, at andelen af vedvarende energi skal gå 

fra at udgøre 1,5 % til at udgøre 6 % af landets energiforsyning145. Vindenergis andel af denne stig-

ning må forventes at være anseelig. De officielle målsætninger blev sidst revideret i 2007, hvor må-

let for den akkumulerede mængde vindenergi blev fastlagt til 10 GW i 2010 og 30 GW i 2020146. 

Førstnævnte mål er allerede opnået, og idet der er planlagt 6 projekter med en samlet kapacitet på 

102 GW, forventes det, at målsætningen for 2020 revideres til op imod 100 GW147. 

 

Til opnåelse af disse mål har Kina allerede indført RPS-ordninger for de største energiselskaber148. 

Kina understøtter endvidere planen i form af en økonomisk hjælpepakke, hvori der er afsat 2.350 

mia. DKK til investeringer i bæredygtig energi149. Her ventes det, at både solenergi og vindenergi 

støttes, om end det endnu ikke er klart, hvorledes støtten implementeres. Ydermere er de kinesiske 

myndigheder ved at se på muligheden for at implementere skatter på udledning af drivhusgasser150. 

Endeligt har Kina netop ændret deres udbudssystem i forbindelse med nye projekter således, at der 

nu ikke længere ensidigt fokuseres på turbineprisen151. Dermed fjernes en af de protektionistiske 

barrierer, som udenlandske vindmølleproducenter tidligere har mødt. 

 
                                            

 
144 http://www.vestas.com  
145 Jf. Politikken, Kina vil firedoble vedvarende energi, 25. maj 2009  
146 Jf. Bhatia, Inderjeetsingh og Agarwal, Somesh, s.12 
147 Jf. Bhatia, Inderjeetsingh og Agarwal, Somesh, s.12 
148 Jf. BTM: International wind energy development: World market update 2008, s. 39 
149 Jf. Nielsen, Jørgen Steen 
150 Jf. http://da.cop15.dk  
151 Jf. Euroinvestor 
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Indien forventes ikke at underskrive en kommende international miljøaftale, men har til gengæld 

besluttet ikke at lade udledning af drivhusgasser pr. indbygger overstige udledning af drivhusgasser 

pr. indbygger i industrilandene152. Ydermere har Indien vedtaget en national handlingsplan for kli-

maforandring, som bl.a. sætter fokus på vedvarende energi. En del af planen forventes iværksat alle-

rede i år153. Intentionerne i Indien synes reelle, idet markedet allerede er verdens 4. største inden for 

vindenergi154. 

 

4.2.3 Estimering af økonomisk vækst 

Energy Information Administration (EIA) laver hvert år et bud på, hvorledes energiforbruget vil 

udvikle sig155. De forventer, at elektricitetsproduktionen på verdensplan vil øges med 77 % i perio-

den 2006-2030. Den øgede elektricitetsproduktion forventes foranlediget af en stigende efterspørg-

sel, forankret i en gennemsnitlig årlig økonomisk vækst i hele perioden på 3,5 % på verdensplan. 

For samlet at kunne vurdere udviklingen i vindenergimarkedet på regionsniveau er det dog nødven-

digt at vide, hvor stor den økonomiske vækst forventes at blive på hovedmarkederne. Dette fremgår 

af bilag 26. 

 

Det fremgår tydeligt af bilaget, at forventninger til den økonomiske vækst i Kina og Indien er for-

holdsvis store. Det gælder især på 10 års sigt. Med til historien hører dog, at Kinas og Indiens vækst 

på kort sigt ikke forventes at udgøre en lige så stor andel af den samlede økonomiske vækst, som 

Europa og USA. Derfor vil de andet lige skulle opnå højere økonomisk vækst for at opnå samme 

absolutte tilvækst i elektricitetsforbruget som i USA og Europa, under antagelsen af en lineær sam-

menhæng mellem økonomisk vækst og elektricitetsforbrug. 

 

På længere sigt forventes det, at Kina og Indien vil udgøre en større andel af den samlede økonomi-

ske vækst, idet deres vækstrater langsomt nærmer sig det samlede gennemsnit. Med antagelsen om 

sammenhængen mellem vækst og elektricitetsforbrug gør det det rimeligt at antage, at ikke-OECD 

                                            

 
152 Jf. Gupta, Yogesh 
153 Jf. Gupta, Yogesh 
154 Jf. Gupta, Yogesh 
155 Afsnittet om økonomisk vækst baserer sig på oplysninger fra EIA: International Energy Outlook 2009, 

kap. 5  
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landene i fremtiden vil komme til at stå for over halvdelen af verdens elektricitetsproduktion. Det 

forstærkes yderligere af, at energiintensiteten er større i disse lande, hvor elektricitetsmarkederne og 

forbrugsmønstrene er mindre modne. Det vil alt andet lige øge efterspørgslen på vindenergi mere i 

disse lande på længere sigt.  

 

Af figuren ses også, at den økonomiske vækst i Europa næppe vil overstige 3 % i analyseperioden. 

Det betyder, at elektricitetsforbruget i disse lande næppe vil stige meget, hvilket også er EIA’s for-

ventning. Her spiller energiintensiteten ind, da denne er lavere i Europa og USA, således at sam-

menhængen mellem den økonomiske aktivitet og elektricitetsforbruget svækkes. Dermed vil efter-

spørgslen på vindenergi på lang sigt ikke øges i samme grad i disse regioner. Disse forhold gør, at 

man i fremtiden må forvente, at det kinesiske/indiske marked vil vokse mere end de øvrige marke-

der, og dermed udgøre en større andel af det totale marked for vindenergi. 

 

4.2.4 Model for udvikling i vindenergimarkedet 

De geopolitiske politiske overvejelser og det øgede fokus på global opvarmning, er vigtige drivere 

for vindenergimarkedet, men er mere kvalitative i deres natur på nuværende tidspunkt. De økono-

miske estimater er mere håndgribelige, men giver heller ikke noget egentligt bud på størrelsen af 

vindenergimarkedet i fremtiden. Derfor suppleres de 2 foregående afsnit her med en mere kvantita-

tiv tilgang i form af en lineær model til bestemmelse af størrelsen af vindenergimarkedet156.  

 

Tanken er, at man ved bestemmelse af den økonomiske vækst kan finde størrelsen på den fremtidi-

ge elektricitetsproduktion qua den tætte korrelation. Den samlede elektricitetsproduktion kan deref-

ter sammenholdes med mængden af installerede MW fra vind, hvorved vinds andel af den samlede 

elektricitetsproduktion kan estimeres. Modellen muliggør vurdering af estimater af 2 typer af input: 

 

• Vindenergis andel af den samlede elektricitetsproduktion kan bestemmes ved input af 

estimater for den absolutte størrelse af vindenergimarkedet i budgetårene 

• Den absolutte størrelse af vindenergimarkedet i budgetårene kan bestemmes ved input af 

vindenergis andel af den samlede elektricitetsproduktion 

                                            

 
156 De lineære sammenhænge er fundet på baggrund af data for perioden 1980-2006. 
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Modellens basale trin består i at kortlægge: 

 

• Sammenhængen mellem elektricitetsproduktion og økonomisk vækst 

• Sammenhængen mellem elektricitetsproduktion, den total mængde installerede MW fra 

vind og vinds andel af den samlede elektricitetsproduktion 

 

4.2.4.1 Sammenhæng mellem elektricitetsproduktion og økonomisk vækst 

PEST-analysen fastslog, at korrelationen mellem økonomisk vækst og elektricitetsproduktionen var 

enormt høj. Jeg har derfor bestemt sammenhængen mellem BNP og den samlede elektricitetspro-

duktion ved lineærregression. Derved kan man ved angivelse af en given økonomisk vækst be-

stemme fremtidige BNP-tal, og dermed fremtidige størrelser på elektricitetsproduktionen. Nedenfor 

ses resultaterne af modellens estimat af den samlede elektricitetsproduktion sammenholdt med 

EIA’s bud på dette157: 

 

                                            

 
157 Tallene sammenholdes med EIA’s tal, som er beregnet på baggrund af en langt mere kompleks model. 

Dette gøres for at tjekke, hvorvidt modellens forudsigelser er markant anderledes  
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Figur 10 – modelforudsigelse for elektricitetsproduktionen158

Den økonomiske vækst som gives som input til modellen er baseret på baggrund af EIA’s forvent-

ninger, dog med undtagelse af estimaterne for 2009 og 2010, hvor IMF’s nyeste tal er benyttet159. 

Resultaterne viser, at modellens simple lineære sammenhæng er i stand til ramme de historiske tal 

indenfor et rimeligt interval. Dette gælder også ved fremtidige estimater, hvis det antages, at EIA’s 

estimater er valide bud på fremtiden. I den sidste del af analyseperioden øges afvigelsen dog kraftigt 

i forhold til EIA’s estimater. Dette kan skyldes, at energiintensiteten forventes at falde fremadrettet. 

Dette fanges ikke i en fremskrivning af den historiske sammenhæng. Overordnet set vurderes resul-

taterne af modellen som værende fornuftige, og de benyttes derfor til at beskrive efterspørgselssiden 

af elektricitetsforbruget i det følgende160. 

 

4.2.4.2 Sammenhængen mellem elektricitetsproduktion, den total mængde installerede MW 

fra vind og vinds andel af den samlede elektricitetsproduktion 

Det fremtidige elektricitetsforbrug siger i sig selv ikke noget om vindenergimarkedets udvikling. 

Derfor er den akkumulerede mængde af installerede MW fra vindenergi blevet sammenholdt med 

den samlede elektricitetsproduktion for hvert år. Dermed kan akkumulerede mængde af installerede 

MW fra vindenergi udtrykkes som en procentsats af den samlede elektricitetsproduktion for hvert 

år. Dette er gjort for at se, hvorvidt dette tal kan fungere som en proxy i forhold til hvor stor en del 

af den samlede elektricitetsproduktion, der faktisk udgøres af vind. Tanken er, at et øget akkumule-

ret antal installerede MW fra vindenergi må resultere i en øget mængde elektricitetsproduktion med 

vind som energikilde.  

 

Den beregnede andel, som proxyen udtrykker, er blevet sammenholdt med den faktiske andel af 

elektricitetsproduktionen, skabt ved vindenergi. Dette viser, at proxyen rammer en lavere andel end 

den faktiske andel. Laver man imidlertid en lineær regression mellem de 2 datasæt, er det muligt at 

finde en ligning, der kan korrigere for dette og samtidigt har en stor forklaringsgrad161. I bilag 57 

                                            

 
158 Jf. bilag 18 for korrelationsligning 
159 Jf. IMF 
160 Produktion bruges som proxy for forbrug og dermed efterspørgsel. Efterspørgslen er normalt lidt mindre, 

men dette fanges i modellen da udviklingen i produktion og efterspørgsel har korrelation tæt på 1, jf. bilag 13 
161 R2 = 0,99 jf. bilag 19 
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ses vindenergis andel af den samlede elektricitetsproduktion beregnet ved proxyen og regressions-

ligningen, sammenholdt med de faktiske andele: Vindforhold spiller naturligvis ind i ovenstående 

forhold, men med resultaterne af regressionsanalysen synes det er at være en fair antagelse, at der er 

en sammenhæng mellem den samlede mængde af installerede MW fra vindenergi og vinds andel af 

den totale elektricitetsproduktion.  

 

Ovenstående betyder, at man dels kender den samlede elektricitetsproduktionen, dels kender enten 

den samlede mængde akkumulerede MW fra vindkraft eller vinds andel af den samlede elektrici-

tetsproduktion. Den samlede elektricitetsproduktion findes gennem estimater af den økonomiske 

vækst. Andelen af den samlede elektricitetsproduktion eller den absolutte størrelse på vindenergi-

markedet, gives som input og muliggør en vurdering af realismen. Modellen anvendes i praksis i de 

kommende afsnit.  

 

4.2.5 Vækst på vindenergimarkedet 2009-2013 

Til bestemmelse af væksten i det samlede vindenergimarked i perioden 2009-2013 har jeg valgt at 

tage udgangspunkt i estimater for vindenergimarkedet. Disse anvendes i modellen, hvorefter rea-

lismen kan vurderes i forhold til de politiske og økonomiske drivers.  

 

Bilag 56 viser konsensusestimatet af udviklingen på vindenergimarkedet på verdensplan. Der synes 

at være bred enighed om, at markedet vil opleve pæne vækstrater de kommende 5 år, ligesom for-

ventningerne til 2009 er relativt lave, hvilket kan skyldes finansieringsforholdende og den økono-

miske krise i det hele taget. Opgørelsen afslører, at de 3 regioner indbyrdes forventes at spille om-

trent samme rolle i forhold til den samlede vækst i vindenergimarkedet over de næste 5 år. Det for-

ventes, at der i gennemsnit installeres ca. 38.500 MW pr. år de kommende 5 år. 

 

Laves samme opgørelse for Europa, Kina & Indien og USA, installeres i gennemsnit ca. 35.000 

MW i perioden, svarende til 90 % af væksten de næste 5 år. Derfor synes det rimeligt, at analysen 

fokuseres på disse markeder. Estimaterne ses anvendt i modellen her: 
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Figur 11 – vurdering af estimater i modellen 

Forskellen mellem det akkumulerede antal MW i mellem to årstal, anses for at være den mængde 

MW, der installeres i året. Estimaterne for vindenergimarkedet, som skal vurderes, udtrykker netop 

denne størrelse. Konsensusestimatet for 2009 på 28.660 installerede MW tillægges derfor den ak-

kumulerede mængde fra 2008 på 122.158 MW for at få den akkumulerede mængde for 2009 på 

150.818 MW. Vindenergis andel af den samlede elektricitetsproduktion i 2009 findes derefter ved 

først at beregne den akkumulerede mængdes andel af den samlede produktion (150.818 / 

18.816.783 = 0,80 %). Derefter indsættes denne i regressionsligningen162, og vindenergis andel af 

den samlede elektricitetsproduktion skal derfor udgøre 1,35 % for at konsensusestimatet holder. De 

øvrige andele er beregnet ved samme princip 

 

Outputtet fra modellen anslår, at vindenergimarkedet går fra at udgøre 1,06 % af den samlede elek-

tricitetsproduktion i 2009, til 2,53 % i 2013, for at estimaterne skal holde. Dette er på baggrund af 

en økonomisk vækst, som er relativ konservativ. Dette skal sammenholdes med, at der fra politisk 

side er taget en lang række tiltag for at fremme alternativ energi og i særdeleshed vindenergi. Jeg 

mener derfor, at estimaterne for vindenergimarkedet for perioden 2009-2013 overordnet set ligger 

indenfor et realistisk interval. 

 

4.2.6 Vækst på vindenergimarkedet 2014 og frem 

Der er kun få offentligt tilgængelige estimater for vindenergimarkedet i perioden efter 2013. Konsu-

lentvirksomheden BTM har givet et bud på udviklingen fra 2014-2018. Disse fremgår af bilag 41. 

BTM forudser en gennemsnitlig, akkumulerende vækst på over 20 % om året i den kommende peri-

                                            

 
162 Jf. bilag 18 
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ode, hvis man tager udgangspunkt i konsensusestimatet for 2013. Dette svarer til, at vinds andel af 

den totale elektricitetsproduktion går fra at udgøre ca. 2,5 % til knap 5,25 %, ud fra modellens esti-

mater163. 

 

BMT har dog samtidigt nogle af de mest aggressive vækstestimater, når man sammenholder deres 

estimater fra 2009-2013 med konsensusestimaterne. Derfor har jeg forsøgt at finde en kilde, som 

ikke er involveret direkte eller indirekte i vindenergimarkedet, som tilfældet er for BTM.  Jeg har 

igen valgt at benytte data fra EIA. De estimerer imidlertid ikke vindenergimarkedet, men derimod 

hvor meget elektricitet der produceres ved brug af vindenergi. Det gør det muligt at beregne, hvor 

stor en andel vind udgør af den samlede elektricitetsproduktion.  

                                            

 
163 Jf. bilag 20 
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Den fremtidige samlede elektricitetsproduktion kan enten bestemmes ved brug af modellen og den 

økonomiske vækst, eller man kan vælge at benytte EIA’s egne estimater for elektricitetsproduktio-

nen. Jeg har foretaget beregningen af vinds andel med begge input: 

 
Figur 12 - EIA forecasts for elektricitetsproduktionen 

Som det fremgår af ovenstående, vil vindkrafts andel af den totale elektricitetsproduktion ikke vok-

se meget efter EIA’s overbevisning, uanset hvilket estimat der benyttes for den samlede elektrici-

tetsproduktion. Heraf følger det, at væksten på vindenergimarkedet ikke vil være meget større end 

væksten i elektricitetsproduktionen. Man kunne forsøge at estimere størrelsen på vindenergimarke-

det ved hjælp af modellen, men da ændringerne i vinds andel allerede er givet, og usikkerheden på 

modellen er betydelig, mener jeg ikke, det giver yderligere informationsværdi. Man kan dog få en 

approksimativ indikation af vækstraten i vindenergimarkedet ved at se på den gennemsnitlige, ak-

kumulerende vækst i MW fra vind164. Disse vækstrater ligger noget lavere end BMT’s forudsigel-

ser.  

 

Samlet set bliver billedet af den fremtidige vækst på vindenergimarkedet ikke entydigt. BTM forud-

ser meget høje vækstrater i de kommende år, og antager derfor, at vindenergi vil indgå i elektrici-

tetsproduktionen i langt større grad, end tilfældet er i dag. EIA derimod, forventer kun en langsom 

forøgelse af vindenergis andel af elektricitetsproduktionen og dermed en mindre vækst i vindener-

gimarkedet. 

 

Sammenholdes estimaterne med udviklingen i de vigtigste drivers af markedet, mener jeg, sandhe-

den ligger et sted mellem disse 2 yderpunkter. Det er ikke urealistisk, at vindenergimarkedet fortsat 

vil vokse betydeligt i perioden 2014-2018 med de mange politiske tiltag in mente. Jeg mener dog 

                                            

 
164 Det skal huskes, at vækstraten i MW fra vind ikke er det samme som vækstraten for vindenergimarkedet 

om end der må forventes at være en vis korrelation 
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ikke, at vækstrater i niveauerne over 20 % er sandsynligt. Dertil er usikkerheden omkring eksem-

pelvis indgåelsen af en ny klimaaftale stadig for stor, ligesom det ikke vides, i hvor stor grad den 

politiske velvilje vil vare ved, såfremt den økonomiske krise fortsætter længere end forventet.  

 

Det er muligt, at markedet vil udvise store vækstrater i det første år eller to efter 2013, som følge af 

de nuværende politiske investeringsinitiativer. Herefter mener jeg, at det er mere realistisk, at 

vækstraterne forbliver høje relativt til andre brancher, men i niveauet noget under 20 %. De relative 

højere niveauer for vækst mener jeg er realistiske med tanke på vindenergis placering i livscyklus-

modellen. Efterhånden som markedet modnes, må man dog forvente, at væksten flader yderligere, 

og stabiliseres omkring et mere varigt vækstniveau. Dette forventer jeg vil ske i perioden fra 2020-

2030. 

 

4.3 Udvikling valuedrivers 

I de kommende afsnit vil jeg gennemgå estimaterne for de vigtigste valuedrivers. Med mindre andet 

er beskrevet, tages der udgangspunkt i gennemsnittet for de foregående 4 år, når størrelsen af va-

luedriveren estimeres fremadrettet. Estimaterne for valuedrivers fremgår af bilag 9. 

 

4.3.1 Udvikling i omsætningsvækst 2009-2013 

Konsensusestimaternes realisme blev vurderet i forhold til modellen og sammenholdt med de over-

ordnede politiske initiativer. Set i det lys, virker konsensusestimaterne som nævnt realistiske. Jeg 

har valgt at tage udgangspunkt i konsensusestimaterne for hovedmarkederne, når omsætningsvæk-

sten skal budgetteres. Jeg vil dog korrigere estimaterne i forhold til mine forventninger til, hvorvidt 

Vestas skal vokse mere eller mindre end den forventede vækst på det enkelte marked. Derudover 

skal det huskes, at der er tale om estimater for vækst i antallet af MW, mens der i budgetteringen 

estimeres vækst for omsætningen. Derfor har prisen indflydelse på estimaterne, hvorfor estimaterne 

ligeledes korrigeres for dette. Endeligt vil der blive korrigeret for forventninger til væksten i de til-

fælde, hvor jeg skønner, at markedet vil vokse mere eller mindre, end konsensusestimaterne tilsiger. 

Estimater for de enkelte regioner fremgår af bilag 10. 

 

Den samlede vækst i omsætningen er et vejet gennemsnit af de korrigerede forventede vækstrater på 

hovedmarkederne. Første år tages der udgangspunkt i den nuværende fordeling af omsætningen på 
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segmenterne. Herefter beregnes nye vægte for hvert af de følgende budgetår. Dette gøres for at sik-

re, at der er konsistens mellem vækstraterne og de enkelte markeders andele af den samlede omsæt-

ning fremadrettet. Hvis det eksempelvis forventes, at Kina og Indien udgør 50 % af Vestas’ omsæt-

ning i 2013, skal det retfærdiggøres i vækstrater i perioden forinden. 

 

I de kommende afsnit gives derfor en begrundet udvikling i omsætningsvæksten på hovedmarke-

derne. 

 

4.3.1.1 Europa 2009-2013 

Europa er det mest modne marked af Vestas’ 3 hovedmarkeder, og udgør i dag omkring 60 % af 

den samlede omsætning. Med den store politiske opbakning in mente ser jeg ingen grund til, at kon-

sensusestimaterne for hele markedet bør justeres. Desuden forventer jeg, at Vestas vil opretholde 

deres markedsandel målt på MW installeret. Samtidigt antager jeg, at de vil være i stand til at holde 

et prisniveau, som ikke ligger under det nuværende. Derfor har jeg budgetteret med, at væksten i 

Vestas fuldstændigt følger konsensusestimaterne. Dette begrundes i flere forhold.  

 

Vestas har historisk haft en god performance på det europæiske marked og er nummer 1 eller 2 på 

størstedelen af de europæiske markeder. Ydermere er Vestas en veletableret brand, og vil derfor 

kunne tiltrække ordrer på bekostning af konkurrenter med en kortere track record, pga. bankernes 

krav til samarbejdspartnere. Derudover må man formode, at det europæiske finansielle system for-

bedres henover den kommende årrække, således at det bliver nemmere at opnå finansiering af nye 

projekter. Endeligt viste benchmarking analysen, at Vestas er den virksomhed i branchen, som inve-

sterer mest i udvikling og forskning, og derfor kan forventes fortsat at være blandt de førende, hvad 

kvaliteten angår. En egenskab der i højere grad efterspørges på det mere modne europæiske marked.  

 

Ydermere blev det påpeget i den strategiske analyse, at efterspørgslen på større møller ville være 

stigende i forhold til små, som følge af et ønske om at skifte eksisterende, mindre vindmøller ud. 

Analysen fandt, at Vestas netop er stærkt positioneret i segmenterne 1500-2500 kW og >2500 kW. 

Samtidigt forventes offshore vinds andel af markedet at stige i Europa. Dette vil stille Vestas bedre i 

konkurrencen, da de sammen med Siemens er de eneste med erfaring inden for offshore. Derudover 

kræver offshore større vindmøller, hvor Vestas har en stærk markedsposition.  
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Priserne på vindmøller vil blive presset som følge af den stigende konkurrenceintensitet pga. et for-

ventet overudbud. Porters Five Forces-analysen afslørede dog, at det prispres forventes at være 

størst i segmentet for mindre vindmøller. Kravene til de større vindmøller, som forventes at udgøre 

en stor del af den europæiske efterspørgsel, er markant større. De øgede krav til teknologi, udvik-

ling og forskning betyder, at udbuddet i disse segmenter er mindre, hvorfor konkurrenceintensiteten 

også må forventes at være mindre. Derfor vil priserne i højere grad kunne opretholdes på dette mar-

ked i forhold til øvrige markeder.  

 

4.3.1.2 USA 

Overordnet ser konsensusestimaterne fornuftige ud. Det amerikanske marked har pæne udsigter til 

vækst som en konsekvens af forlængelsen af PTC ordningen. Dette understøttes af vedtagelsen af 

den økonomiske hjælpepakke, hvori alternativ energi tilgodeses, og gennem målet om, at 20 % 

elektricitetsproduktionen skal komme fra vedvarende energi i 2020. Den økonomiske situation er 

ligeledes i bedring. 2009 må dog stadig forventes at blive et dårligt år, og der er da heller ikke noget 

i Vestas’ Q2 regnskab165, der tyder på en kraftig bedring i dette marked i år. Jeg forventer, at Vestas 

opnår vækst lidt under konsensusestimaterne i budgetperioden. Ydermere mener jeg, at dette vil ske 

til et prisniveau lidt under det nuværende.  

 

Som tilfældet var for det europæiske marked, vil det amerikanske marked også efterspørge kvali-

tetsudbydere pga. bankernes risikoaversion mod producenter med kortere track record. På det ame-

rikanske marked må derudover også forventes en vis udskiftning af mindre vindmøller, men dog i 

meget mindre grad end tilfældet var på det europæiske marked. Alt andet lige vil det dog stille Ve-

stas bedre end konkurrenter, som ikke har samme position i dette segment af markedet. Disse for-

hold tilsammen gør, at Vestas trods alt bør få en forholdsvis stor andel af den kommende vækst på 

det amerikanske marked.  

 

Omvendt er konkurrenceintensiteten stigende i USA. En producent som Samsung er småt ved at 

komme ind på dette marked166, og har, i modsætning til de kinesiske konkurrenter, et bedre brand, 

og kan derfor true Vestas i konkurrencen om markedsandele. GE Wind er foruden at være den mar-
                                            

 
165 Jf. Vestas, Kvartalsrapport for Q2 2009 
166 Jf. Dagbladet Børsen, Vestas konkurrent har afsat første møller i USA 
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kant største producent på markedet også amerikansk. Det kan ikke 100 % udelukkes, at der kan væ-

re nationale interesser, som gør, at GE Wind vil blive favoriseret i udbud med sine udenlandske 

konkurrenter, specielt i en økonomisk krise. Endeligt har nogle af konkurrenterne på det amerikan-

ske marked den fordel, at de selv er i stand til at tilbyde kunderne finansiering, hvilket ikke er mu-

ligt for Vestas167. Ovenstående er udslagsgivende for, at jeg ikke forventer vækst for Vestas helt på 

højde med konsensusvæksten for markedet. 

 

Hvad priserne angår, forudser jeg et noget større pres på det amerikanske marked sammenlignet 

med Europa. Vestas har ikke de samme fordele som på det europæiske marked. Dels er udsigten til 

udskiftninger af mindre møller markant mindre, dels er der ingen større offshore projekter planlagt i 

forhold til Europa. Dette var 2 af de ting, som kunne sikre et fornuftigt prisniveau på trods af et 

overudbud af kapacitet. Det amerikanske marked er desuden domineret af GE Wind, der som nævnt 

har set sig nødsaget til at sænke priserne grundet en dårlig kapacitetsudnyttelse. Vestas har selv ud-

videt kapaciteten i USA i forventningen om en høj vækst, men 2009 ser ud til at skuffe. Derfor vil 

Vestas også have en stor uudnyttet kapacitet især i den kommende tid, hvorfor de også kan tænkes 

at gå på kompromis med prissætningen i de første år af budgetperioden.  

 

4.3.1.3 Asien 

Jeg mener, at konsensusestimaterne for væksten på det asiatiske marked er dem, som er behæftet 

med mindst usikkerhed. Den politiske opbakning i især Kina er kolossal og i modsætning til Europa 

og USA, er udviklingen i langt højere grad drevet af staten frem for private aktører. Den offentlige 

økonomiske opbakning er derfor ikke behæftet med samme usikkerhed. Derfor er Kina ikke på 

samme måde ramt af den finansielle krise. Ydermere skal politikerne ikke tage samme hensyn til 

implementeringen af målsætningen som deres amerikanske og europæiske kolleger, hvorfor de kan 

være mere restriktive i deres lovgivning over for specielt energiselskaberne. Jeg forventer, Vestas 

opnår vækst i omsætningen på linje med markedsvæksten, dog justeret for et kraftigt prispres.  

 

Vestas har et godt udgangspunkt for at opnå en høj vækst på det asiatiske marked. De har allerede 

etableret en lokal produktion og havde en markedsandel på 11 % i 2008. Derfor har de allerede et 

                                            

 
167 Jf. Dagbladet Børsen: De fleste nye vindordrer finansierer kunderne selv 
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godt kendskab til, hvad der kræves for at være konkurrencedygtig på dette marked. Vestas’ special-

udviklede vindmølle til det kinesiske marked gør, at de står bedre i konkurrencen mod de øvrige 

udenlandske konkurrenter, og gør dem samtidigt i stand til at få andel i de hjemlige konkurrenters 

marked på trods af de protektionistiske barrierer.  

 

Modsat er konkurrencen enormt hård på den andel af markedet, som de udenlandske producenter 

konkurrerer om. Derudover er kravene til kvaliteten ikke lige så store som på de øvrige markeder, 

hvorfor Vestas ikke har nogen fordel på dette område. Porters Five Forces-analysen forudsagde 

desuden, at efterspørgslen i Kina og Indien primært ville være på små og medium store vindmøller. 

Kravene til teknik i disse er også mindre, hvorfor Vestas heller ikke har nogen fordel heraf. Dette 

kan gøre det sværere for Vestas at opnå den forventede vækst. Ydermere er der en latent risiko for, 

at de kinesiske myndigheder opstiller andre protektionistiske barrierer.  

 

Da kravene til kvaliteten af møllerne ikke er en konkurrenceparameter, og konkurrencen er intens, 

må priserne derfor forventes at være under markant pres på det asiatiske marked, og i særdeleshed 

det kinesiske marked. Dette understreges også af regnskabsanalysens resultater, der viste, at Vestas 

havde svært ved at opretholde en høj afkastningsgrad på det asiatiske marked. Det kan givetvis for-

klares med, at det ikke har været muligt at prissætte produkterne på samme måde som i Europa og 

USA. 

 

4.3.2 Udvikling i omsætningsvækst 2013-2025 

Billedet af den forventede markedsvækst er langt fra entydigt, når man ser på estimaterne for perio-

den efter 2013. Detaljegraden af disse estimater er ligeledes begrænsede, hvorfor budgetteringen for 

denne periode ikke er dekomponeret på regioner. Selvom markedet generelt stadig forventes at 

kunne opretholde pæne vækstrater efter 2013, er der ingen tvivl om, at konkurrencen vil være stærkt 

stigende. Derudover må det forventes, at væksten på det samlede marked i fremtiden vil komme fra 

det asiatiske marked. Dette skyldes den forventede større økonomiske vækst i denne region, i for-

hold til USA og Europa, ligesom energiintensiteten og den politiske opbakning forventes at være 

størst her.  

 

Vestas må derfor forvente, at væksten i omsætningen langsomt vil falde mod et mere langsigtet ni-

veau. Årsagerne til dette skal søges i et øget prispres som følge af en stigende konkurrence, som vil 
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komme i takt med, at vindenergimarkedet kommer ind i modningsfasen i sin livscyklus.  Dette vil 

især være gældende på det asiatiske marked, hvor de protektionistiske hindringer også vil være 

medvirkende til, at Vestas vil opleve en mindre vækst. Dette underbygges af økonomisk teori og 

empiriske undersøgelser, der viser, at selvom en virksomhed oplever høje vækstrater i en periode, 

vil den sjældent kunne opretholde dette over en længere periode168.  

 

Derfor har jeg budgetteret med en vækst, der falder forholdsvis hurtigt inden for de næste 10 år. Jeg 

har taget højde for, at der stadig vil være pæne muligheder for vækst efter 2013, men at konkurren-

cen intensiveres forholdsvis kraftigt samtidigt. Da en stor del af væksten i den sidste del af budget-

perioden forventes at komme fra det asiatiske marked, vil Vestas skulle øge den andel af omsætnin-

gen, som kommer fra det asiatiske marked væsentligt, såfremt de skal være i stand til at opretholde 

et vækstniveau på højde med væksten på det samlede vindenergimarked. Dette mener jeg ikke er 

realistisk. Faktisk betyder den nuværende budgettering, at andelen af den samlede omsætning, som 

kommer fra det asiatiske marked, er faldende i perioden 2009-2013, hvilket især skyldes priskom-

ponenten169. 

 

I terminalperioden budgetteres med en vækst på 4 % under antagelse af en økonomisk vækst og in-

flation på disse niveauer.  

 

4.3.3 Udvikling i serviceomsætningen 

Historisk har omsætningen fra serviceforretningen i gennemsnit udgjort 6,7 % af omsætningen fra 

vindturbiner og vindparker. Andelen har dog været stigende de senere år. I takt med at den akkumu-

lerede installerede mængde MW stiger, har jeg skønnet, at serviceforretningen i Vestas vil komme 

til at udgøre en større del af omsætningen. Derfor har jeg antaget, at denne stiger fra 7 % i 2009 til 

10 % i 2012, hvorefter den holdes konstant.  

 

                                            

 
168 Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 74 
169 Jf. også bilag 10 
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4.3.4 Udvikling i produktionsomkostninger 

Produktionsomkostninger er af afgørende betydning for Vestas’ lønsomhed. Regnskabsanalysen af-

slørede, at produktionsomkostningerne i forhold til omsætningen målt I EUR var faldet over de se-

nere år. Konklusionen var dog, at dette primært skyldtes en bedre prissætning, og ikke var et udtryk 

for en god omkostningsstyring i Vestas. I takt med at presset på priserne vil øges i fremtiden, er det 

derfor nødvendigt for Vestas at reducere produktionsomkostningerne, hvis deres andel af omsæt-

ningen skal forblive omkring de ca. 80 % 170, som tilfældet har været de senere år. 

 

En del af produktionsomkostningerne består af personaleomkostninger. Benchmarkinganalysen vi-

ste, at dette er et område, hvor Vestas har et meget stort forbedringspotentiale sammenlignet med 

konkurrenterne. En af grundende til dette er, at Vestas gearede forretningen til en stor fremtidig 

vækst før finanskrisens begyndelse, hvilket har medført en overkapacitet i især Europa. Derfor har 

Vestas reduceret medarbejderstaben i Europa i begyndelse af året, hvormed denne omkostningspost 

må forventes at reduceres i den kommende årrække.  

 

Den største del af produktionsomkostningerne, udgøres imidlertid af vareforbruget, hvor regnskabs-

analysen trods alt udviste en forbedring gennem analyseperioden. Denne omkostningspost kan Ve-

stas måske reducere yderligere gennem deres kvalitetsstyringsprogram, Sigma Six171. Det har til 

opgave at optimere forretningsprocesser i hele værdikæden, og kan i kombination med den vertikale 

integration medvirke til at optimere produktionsprocesserne med et lavere råvareforbrug til følge. 

Modsat kan i stigning i råvarepriserne i forbindelse med et økonomisk opsving modvirke denne for-

bedring.  

 

Vareforbruget består også af halvfabrikata, hvorfor priserne fra underleverandører har betydning for 

denne omkostningspost. Her vil den vertikale integration kunne medvirke til en mere stabil prissæt-

ning, da der i højere grad er tale om et samarbejde i stedet for et leverandør – kunde forhold. Porters 

Five Forces-analysen forudsagde alt andet lige en mindre forhandlingsstyrke hos leverandørerne 

som følge af den manglende efterspørgsel, men det kan naturligvis ændre sig.  

 

                                            

 
170 Jf. bilag 9 
171 Six Sigma programmet, jf. Vestas, Årsrapport 2008, s. 16 
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Logistikomkostninger må også forventes at være en del af produktionsomkostningerne. Den strate-

giske analyse viste, at disse kan udgøre op imod 10-15 % af vindmøllernes samlede omkostninger. 

Derfor vil Vestas formodentligt kunne opnå en reduktion i logistikomkostningerne, da de som følge 

af deres globaliseringsstrategi har etableret produktionsfaciliteter i det meste af verdenen. 

 

Alt i alt mener jeg, at Vestas vil være i stand til at reducere deres produktionsomkostninger på bag-

grund af ovenstående tiltag. Derfor budgetterer jeg med, at omkostningernes andel af omsætningen 

ikke vil være kraftigt stigende, selvom priserne vil falde. I den sidste del af budgetperioden forven-

ter jeg dog, at reduceringerne ikke vil kunne opveje prisfaldene, og at produktionsomkostningernes 

andel af omsætningen derfor vil øges.  

 

4.3.5 Øvrige omkostninger 

Dette dækker over omkostninger, der ikke direkte kan relateres til produktionen. Her er tale om ad-

ministrationsomkostninger, distributions- og salgsomkostninger samt forsknings- og udviklingsud-

gifter. Jeg forventer, at Vestas fremadrettet i særdeleshed vil kunne reducere administrationsom-

kostningerne og til dels distributions- og salgsomkostningerne, selvom der forventes en høj vækst. 

Det begrundes primært i en forventning om, at det lykkedes Vestas at opnå stordriftsfordele. Som 

nævnt i regnskabsanalysen, mangler Vestas dog stadigt at bevise, at de er stand til at udnytte deres 

størrelse. Vestas har imidlertid fokus på dette, og i gang med at implementere en centralisering af 

stabsfunktionerne, hvorfor jeg anser det som realistisk, at de lykkedes med dette172. 

 

Udviklings- og forskningsomkostningerne, forventer jeg som minimum, forbliver på samme niveau, 

da disse er væsentlige for at kunne fastholde Vestas’ strategiske position. Det kan ligefrem blive 

nødvendigt at øge disse i takt med, konkurrenterne eventuelt måtte vælge den strategi.  

 

4.3.6 Udvikling i investeringer og afskrivninger 

I modellen er antaget, at årets omsætning generes på baggrund af de anlægsaktiver, som Vestas er i 

besiddelse af ved årets start. Historisk har anlægsaktiverne primo i gennemsnit udgjort ca. 22,5 % af 

                                            

 
172 Jf. Vestas, Årsrapport 2008. s. 20 
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omsætningen173. Dette skal ses som et udtryk for, at Vestas har opbygget produktionskapaciteten i 

de senere år. De seneste 2 år har Vestas dog skabt omsætningen med en mindre aktivmasse. Man 

må derfor antage, at Vestas ikke på nuværende tidspunkt udnytter deres produktionskapacitet til 

fulde, hvilket også bekræftes af afskedigelser i Europa i forbindelse med Q1 regnskabet i år174. Jeg 

antager derfor, at anlægsaktivernes andel af omsætningen på længere sigt vil være faldende frem 

mod slutningen af budgetperioden. 

 

Anlægsaktiverne primo afhænger af afskrivninger og investeringer i året forinden. I modellen be-

stemmes størrelsen af afskrivningerne som en procentsats af anlægsaktiverne primo. Vestas oplyser, 

at hovedparten af deres aktiver afskrives lineært175. Derfor har jeg valgt at bruge gennemsnittet for 

den historiske afskrivningsprocent i forhold til anlægsaktiverne. Denne påvirkes ikke af investe-

ringsniveauet, når afskrivningerne er lineære, og holdes derfor konstant fremadrettet.  

 

I modellen er investeringerne et residual afledt af afskrivningernes størrelse og anlægsaktivmassen. 

Vestas oplyser, at de forventer at investere omkring 1.000 mio. EUR i 2009, som en del af deres in-

vesteringsprogram, som i alt har medført investeringer for 2.300 mio. EUR176. Derfor har jeg bud-

getteret med, at anlægsaktiverne primo udgør en relativ stor andel af omsætningen i de første bud-

getår, hvilket resulterer i, at investeringerne når det oplyste niveau. Til gengæld er Vestas’ kapacitet 

herefter gearet til vækst, hvorfor investeringsniveauet sænkes kraftigt i de følgende år. Herefter sta-

biliseres niveauerne, i takt med at budgettet nærmer sig budgetperiodens slutning. 

 

At investeringerne findes afledt af de 2 øvrige faktorer er ikke ensbetydende med, at der ikke tages 

stilling til investeringsniveauet i Vestas. Denne tilgang er valgt for at sikre konsistens i størrelsen af 

investeringerne i forhold til den forventede omsætning, da omsætningen må forventes at være en 

funktion af de anlægsaktiver, der er til rådighed. Konsistensen ses i budgettet ved, at investeringer-

nes andel af omsætningen stabiliseres i slutningen af budgetperioden, og ved at investeringerne er 

en smule større end afskrivningerne. Dermed kan der ikke opnås vækst i virksomheden uden at ak-

                                            

 
173 Jf. bilag 9 
174 Jf. Vestas, kvartalsrapport for Q1, s. 7 
175 Jf. Vestas, Årsrapport 2008, s. 54-55 
176 Jf. Vestas, Kvartalsrapport for Q2 2009, s. 3  
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tivmassen vedligeholdes, således at Vestas’ markedsposition som kvalitetsproducent kan bibehol-

des. 

 

4.3.7 Udvikling i arbejdskapital 

I 2008 udgjorde arbejdskapitalen 6 % af den totale omsætning177. Vestas forventer selv, at arbejds-

kapitalen i fremtiden maksimalt vil udgøre 10 % af den totale omsætning178. For at kunne vurdere 

realismen i dette udsagn, har jeg valgt at se på den forventede udvikling i de vigtigste elementer af 

arbejdskapitalen på henholdsvis aktiv- og passivsiden.  

 

Regnskabsanalysen viste, at Vestas har været i stand til at udnytte en øget forhandlingsstyrke i for-

hold til kunderne, da forbedringen af omsætningshastigheden hovedsageligt kan tilskrives de øgede 

forudbetalinger fra kunderne. Som Porters Five Forces-analysen viste, ses nu en tendens mod en 

større forhandlingsstyrke hos kunderne, da de i højere grad udgøres at de store energiselskaber. 

Analysen afslørede dog også, at netop denne type kunder rent faktisk har en større andel af forudbe-

talinger.  

 

De seneste 3 år har forudbetalingernes andel af omsætningen i gennemsnit ligget omkring 24 % 179. 

Jeg mener dog, at nedgangen i efterspørgslen har rykket balancen således, at Vestas ikke vil kunne 

stille samme krav til kunderne, når betalingsbetingelserne forhandles, på trods af det hidtidige posi-

tive betalingsmønster fra energiselskaberne. I hvert fald ikke på kort sigt180. Derfor budgetteres med 

et stort fald i andelen af forudbetalinger i 2009 og en lille bedring i 2010. Dog ikke på niveau med 

tidligere tiders niveau for forudbetalinger. Efterfølgende forventer jeg, at konkurrenceintensiteten 

øges så meget, at en bedring af efterspørgselssituationen ikke vil gøre det muligt for Vestas at øge 

andelen af forudbetalinger fra kunder. Derimod kan man frygte, at forudbetalinger sættes under 

yderligere pres, og jeg budgetterer derfor med en relativt konstant andel med en nedgående tendens 

frem mod terminalperioden.  

                                            

 
177 Jf. bilag 9 
178 Jf. Vestas, Årsrapport 2008, s. 67 
179 Jf. bilag 25 
180 Bekræftes også af Q2 regnskab, hvor kundernes forudbetalinger er faldet, Jf. Vestas, Kvartalsrapport for 

Q2 2009, s. 14 
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Regnskabsanalysen viste også, at leverandørernes forhandlingsstyrke er forholdsvis stor. Forhand-

lingsstyrken hos leverandørerne er, som nævnt stor, qua den tætte kobling til producenterne og den 

beskedne mængde aktører. Dette kan begrænse Vestas’ manøvremuligheder i forhold til at øge kre-

dittiden på leverandørgælden, og måske ligefrem mindske kredittiden, med forværret arbejdskapital 

til følge. Benchmarkinganalysen viste desuden, at den vertikale integration snarere var en vedlige-

holdelsesfaktor, som gjorde det muligt at fastholde leverandørgældens omsætningshastighed, frem 

for en faktor til yderligere forbedring af arbejdskapitalen. Jeg budgetterer derfor med en leveran-

dørgæld på niveau med de tidligere år.  

 

Den vertikale integration og de iværksatte tiltag for at forbedre samarbejdet med leverandører vil 

kunne reducere behovet for lagre og heraf arbejdskapital fremadrettet. Derfor forventer jeg, at Ve-

stas’ lagre fremadrettet vil udgøre en mindre andel af den totale omsætning, hvorfor der budgetteres 

med dette. Vestas har dog forventet en langt højere vækst i 2009, hvilket betyder, at lagrene er stør-

re end forventet, og reduktionen derfor først finder sted gradvist henover de kommende år.  

 

Alle ovenstående forhold gør, at jeg ikke forventer, at Vestas vil være i stand til at reducere ar-

bejdskapitalen i forhold til omsætningen yderligere. Derimod må man påregne, at arbejdskapitalen 

kommer under pres i de kommende år. Driveren bag dette er især den stigende konkurrenceintensi-

tet, som Vestas dog i en vis grad kan undgå ved at fortsætte satsningen på de mere højteknologiske 

segmenter. Benchmarkinganalysen viste dog, at vindmølleproducenter generelt har haft problemer 

med at styre arbejdskapitalen, når omsætningen vokser meget, hvilket også signalerer, at arbejdska-

pitalen kan komme under pres.  
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5 Kapitalomkostninger 

5.1 Estimering af Vestas’ kapitalomkostninger 

Estimeringen af WACC kræver som bekendt, at følgende elementer bestemmes: 

 

• Skattesats 

• Kapitalstrukturen 

• Fremmedkapitalens afkastkrav 

• Egenkapitalens afkastkrav 

 

De følgende afsnit vil derfor beskæftige sig med de udfordringer og betragtninger, der måtte være 

ved estimeringen af disse delelementer, når kapitalomkostningen for Vestas skal beregnes.  

 

5.1.1 Estimering af den marginale selskabsskattesats 

Den skattesats, der anvendes i WACC beregningen, skal være den marginale selskabsskattesats og 

ikke den nominelle skattesats i Danmark, som pt. er på 25 %. Vestas’ marginale skattesats påvirkes 

af de udenlandske selskabers skattesats, og selskabets effektive skattesats udgjorde i 2008 ca. 28 % 
181. Vestas forventer ligeledes, at denne skattesats vil udgøre 28 % i 2009182. Jeg anvender derfor en 

skattesats på 28 % i beregning af WACC. 

 

5.1.2 Estimering af kapitalstruktur 

Jeg antager, at Vestas fastholder en konstant targetkapitalstruktur, da det giver det mest korrekte bil-

lede af WACC, jf. begrundelserne fra teoriafsnittet. Det antages desuden, at tilpasningen sker konti-

nuerligt. Dette er næppe et 100 % realistisk scenario i praksis, hvor det må forventes, at der opstår 

mindre fluktuationer fra den langsigtede kapitalstruktur. I praksis er afvigelsen mellem kontinuerlig 

                                            

 
181 Jf. Vestas, Årsrapport 2008, s. 11 
182 Jf. Vestas, Årsrapport 2008, s. 11 
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tilpasning og periodisk tilpasning af kapitalstrukturen dog af relativ begrænset betydning183. Til 

fastlæggelse af Vestas’ langsigtede targetkapitalstruktur har jeg valgt at se på følgende områder: 

 

• Kapitalstrukturen i branchen. 

• Vestas’ nuværende kapitalstruktur. 

• Ledelsens forventninger til den fremtidige kapitalstruktur. 

 

5.1.2.1 Kapitalstruktur i hos sammenlignelige virksomheder 

En måde, hvorpå man kan fastlægge kapitalstrukturen fremadrettet, er ved at se på, hvorledes kapi-

talstrukturen ser ud for sammenlignelige selskaber184. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i virk-

somheder, som blev anvendt i benchmarkinganalysen185. Antagelser og afgrænsninger fra bench-

markinganalysen er derfor ligeledes gældende her i forhold til valg af virksomheder. Oversigten ses 

nedenfor186: 

 
Figur 13187 – kapitalstruktur for sammenlignelige virksomheder 

Af figuren ses et klart mønster i kapitalstrukturen for branchen. Det fremgår, at egenkapitalandelen 

er forholdsvis høj i de 4 selskaber, og at der ikke er markante forskelle i kapitalstrukturen selska-

berne i mellem.  

 

                                            

 
183 Jf. Brealey, Richard A. m.fl., s. 519. Alternativt kan Miles-Ezzell’s formel anvendes til at justere kapitalom-

kostningen ved årlig tilpasning af kapitalstrukturen. 
184 Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 52 
185 Et eksempel på dette er GE Wind, som er en del af en koncern, der også sælger biler etc. 
186 Suzlon lever op til de opstillede kriterier, men har en markant anderledes kapitalstruktur, og er derfor ikke 

er medtaget i oversigten. Den store forskel kan muligvis skyldes forskelle i regnskabspraksis og købet af 

Hansens Transmissions  
187 Kilde: Bloomberg 
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Forklaringen på dette kan søges i tradeoff-teorien, som forklarer forskelle i virksomhedernes kapi-

talstruktur, ved et tradeoff mellem fordelen ved renteskatteskjoldene og ulempen ved omkostninger 

ved finansielle vanskeligheder eller konkurs. Dette medfører, at virksomheder med sikre, materielle 

anlægsaktiver typisk vil have en højere andel af gæld frem for virksomheder med usikre, immateri-

elle anlægsaktiver188. 

 

Vindenergimarkedet er præget af en stor forventning til den fremtidige vækst, hvilket andet lige 

øger usikkerheden og sænker andelen af fremmedkapital i finansieringen. Samtidigt viser den histo-

riske performance også, at indtjeningen har været meget svingende. Dette vil også trække i retning 

af en mindre tilbøjelighed til optagelse af gæld, idet virksomhederne ikke vil være i stand til at ud-

nytte renteskatteskjoldene fuldt ud, hvorved fordelene ved fremmedkapital mindskes.  

 

5.1.2.2 Nuværende kapitalstruktur 

Som et supplement til branchens gennemsnit, har jeg beregnet Vestas’ nuværende kapitalstruktur. 

Da selskabet er børsnoteret, er det muligt at observere markedsværdien af egenkapitalen. Til gen-

gæld er det ikke muligt at finde markedsværdien af gælden, da der primært er tale om bankgæld, 

hvor prisen ikke kan observeres på et marked. Markedsværdien på gælden kendes derfor ikke. Dette 

har dog ikke den store betydning i Vestas’ tilfælde, da en gennemgang af regnskabet viser, at Vestas 

er 100 % egenkapital finansieret, medmindre markedsværdien af gælden er markant større end kurs 

100. Dette er næppe den langsigtede targetkapitalstruktur, men understøtter tendensen om, at virk-

somhederne i vindenergibranchen har en høj egenkapital andel.  

 

5.1.2.3 Ledelsens plan for kapitalstruktur 

Som et sidste input til fastlæggelsen af Vestas’ kapitalstruktur har jeg valgt at tage udgangspunkt i 

virksomhedens årsrapport. Vestas udtaler følgende om planerne for den fremtidige kapitalstruktur: 

 

• ”Koncernens fremtidige kapitalstruktur forventes fortsat at bestå af en høj egenkapitalan-

del”189 

                                            

 
188 Jf. Brealey, Richard A. m.fl., s. 488 
189 Jf. Vestas, Årsrapport 2008, s. 67 
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Vestas forventer altså ligeledes, at en stor andel af finansieringen også fremadrettet vil bestå af en 

stor andel af egenkapital. 

 

5.1.2.4 Valg af langsigtet kapitalstruktur 

Branchens gennemsnit viser en klar favorisering af egenkapital, med en gennemsnitlig andel på ca. 

90 %. Derudover er Vestas’ nuværende kapitalstruktur baseret på 100 % egenkapital, og ledelsen 

forventer, at en høj andel fastholdes i fremtiden. Det synes derfor rimeligt at antage, at Vestas’ 

langsigtede kapitalstruktur primært forventes at bestå af egenkapital. Jeg mener dog, at Vestas bør 

øge andelen af fremmedkapital, for på den måde at opnå et skatteskjold fremadrettet. I takt med at 

branchen modnes, må det forventes, at driftsindtjeningen bliver mere stabil, hvormed det vil være 

muligt at optage mere gæld. Samtidigt vil behovet for store investeringer næppe være lige så store i 

fremtiden, og Vestas vil sagtens kunne øge fremmedkapitalens andel, uden at deres strategiske mu-

ligheder forringes synderligt. Derfor vil WACC blive beregnet med udgangspunkt i en targetkapi-

talstruktur for Vestas med forholdet 80 % egenkapital og 20 % fremmedkapital, svarende til en gea-

ring på 0,25. 

 

5.1.3 Estimering af fremmedkapitalomkostning 

Vestas’ omkostning til fremmedkapitalen består af såvel en risikofri rente som en selskabsspecifik 

risikopræmie. Den risikofrie rente sættes i praksis ofte lig med den effektive rente på den 10-årige 

toneangivende statsobligation190. Jeg har valgt at følge den gængse praksis, og benytter derfor den-

ne som den risikofrie rente. Renten er pt. 3,73 % 191. 

 

Udover den risikofrie rente, er det nødvendigt at forsøge at estimere det selskabsspecifikke risikotil-

læg, som investorerne forlanger for at påtage sig den ekstra risiko, ved at udlåne penge til Vestas. 

Dette risikotillæg fastsættes med udgangspunkt i den finansielle- og driftmæssige risiko192. Vestas’ 

fremmedkapital bliver som bekendt ikke handlet, så det er ikke muligt at observere den aktuelle ri-

                                            

 
190 Jf. Petersen, Christian V. og Plenborg, Thomas, s. 243 
191 Kilde: Bloomberg, 21.9.2009 
192 Jf. Petersen, Christian V. og Plenborg, Thomas, s. 244 
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sikopræmie direkte i markedet. Derudover har jeg undersøgt, hvorvidt konkurrenter med en lignen-

de kapitalstruktur eventuelt har udstedt gæld, som handles i markedet. Dette er ikke tilfældet.  

 

Det er dog muligt at fremfinde data om 2 af Vestas’ lånefaciliteter, hvori det oplyses, at man betaler 

henholdsvis 30 bp og 40 bp i tillæg til EURIBOR3M renten193. Disse faciliteter er dog opnået i 

2007, dvs. før kreditkrisen, og man må alt andet lige formode, at kreditspændene er forøget i mel-

lemtiden. Desuden er der tale om faciliteter, der løber i 3 år, og derfor ikke matcher varigheden på 

den risikofri rente. Det må forventes, at risikotillægges øges i takt med varigheden, hvorfor tillæg-

get må ligge over 40 bp.  

 

En anden måde, hvorpå man kan bestemme størrelsen på risikotillægget, er ved at benytte ratingen 

af virksomheden, udarbejdet af et ratingbureau. Vestas bliver dog ikke ratet af et sådan bureau. Det 

er heller ikke tilfældet for konkurrenterne med lignende kapitalstruktur, og metoden kan derfor ikke 

benyttes direkte. Det er imidlertid muligt at se, hvilke nøgletal ratingbureauerne benytter til at vur-

dere risikotillægget. Jeg har derfor taget udgangspunkt i Moodys årlige opgørelse af de vigtigste 

nøgletal, som de benytter i kreditvurderingsprocessen. Denne fremgår af bilag 42. 

 

Bilaget viser, hvorledes Moodys historisk har ratet virksomhederne, kombineret med disses gen-

nemsnitlige score for hvert enkelt nøgletal. Eksempelvis har virksomheder med en Aaa rating i gen-

nemsnit haft en EBITA/ Gns. aktiver andel på minimum 15,3 %. Nedenfor er nøgletallene beregnet 

for Vestas: 

 
Figur 14 – egen tilvirkning 

Det fremgår, at Vestas bliver ratet Aaa i alle kategorier med undtagelse af EBIT margin, hvilket alt 

sammen peger i retning af et lavt risikotillæg. For at kunne give en samlet rating på baggrund af 

                                            

 
193 Kilde: Bloomberg 
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ovenstående nøgletal, har jeg valgt at vægte de enkelte kategorier. Ved denne metode har det været 

muligt at beregne en samlet rating for Vestas, som derfor vurderes til Aa194. Ratingen kan sammen-

holdes med de historiske risikopræmier ved forskellige ratings, som fremgår af bilag 43. 

 

Bilaget viser spreaded til den 10-årige toneangivende statsobligation ved forskellige ratings. Der ta-

ges ikke højde for, at spreads kan være forskellige på tværs af brancher, ligesom opgørelsen er lavet 

i en periode, hvor volatiliteten har været historisk høj. Opgørelsen giver dog alligevel en idé om ri-

sikopræmiens størrelse, og i tilfældet Vestas vil den ligge mellem 1,16 % - 1,84 %. 

 

Jeg har valgt at fastsætte risikopræmien til 1,25 % med udgangspunkt i intervallet 1,16 % - 1,84 %. 

Det skal huskes, at der kun er benyttet et udsnit af Moodys samlede portefølje af nøgletal, hvorfor 

der kun er tale om en approksimativ rating, ligesom præmien bør afspejle et langsigtet niveau for 

gældens risiko. Derfor har jeg valgt en risikopræmie, der ligger i den lave del af intervallet, da Ve-

stas scorer Aaa på alle nøgletal med undtagelse af ét. De 9 bp forskel til 1,16 % er et udtryk for, at 

Vestas ikke scorer Aaa i alle kategorier.  

 

Derudover har jeg sammenlignet med Nordea’s og Carnegie’s bud på risikopræmien, som kan aflæ-

ses i deres aktieanalyser af Vestas195 196. De fastsætter denne til henholdsvis 0,5 % og 1,20 % i Jeg 

mener dog, at 0,5 % er en for lav præmie set i lyset af, at Vestas på nuværende tidspunkt betaler et 

tillæg på 0,3-0,4 bp på en lånefacilitet med væsentlig kortere varighed, som oven i købet er lavet på 

et tidspunkt, hvor kreditbetingelserne var mere gunstige. Derfor ændrer dette ikke min holdning til 

en risikopræmie på omkring 1,25 %. Med udgangspunkt i ligning 9 fastsættes fremkapitalomkost-

ningen derfor til: 

 

rd = (1,25 % + 3,73 %) = 4,98 % 

 

                                            

 
194 Den samlede rating er fundet ved at tildele alle mulige ratings en score fra 1-7. Hver kategori har derefter 

fået en score i forhold til vægten, hvorefter gennemsnittet har afgjort det samlede resultat.  
195 Jf. Setterberg, Patrick, 29. juni 2009: Vestas Wind Systems, s. 10 
196 Jf. Almer, Claus, s. 21 
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5.1.4 Estimering af egenkapitalomkostningen 

Jeg har valgt den mest anvendte metode til estimering af egenkapitalomkostningen i form af 

CAPM. For at imødegå de påpegede potentielle målingsproblemer forbundet med dette, har jeg 

valgt estimere Vestas’ beta som et gennemsnit af sammenlignelige virksomheders beta. Hertil er 

anvendt de samme virksomheder, som blev benyttet som sammenligningsgrundlag ved fastsættelsen 

af kapitalstrukturen197. Resultatet ses her: 

 
Figur 15 - betaer198

Ovenstående viser såvel gearede βe som βu. βu er beregnet med udgangspunkt i virksomhedernes 

kapitalstrukturer fra figur 47. På den måde opnås et branchegennemsnit for beta uafhængigt af de 

enkelte virksomheders kapitalstruktur.  

 

βu er bestemt ved ligning 12 under antagelse om, at βd er lig med 0. Dette er imidlertid ikke tilfæl-

det, da der tillægges en risikopræmie til den risikofrie rente ved fastsættelsen af fremmedkapitalkra-

vet. Dette medfører de facto, at en del af aktivets risiko overføres til fremmedkapitalgiverne, hvor-

for ejernes afkastkrav burde reduceres som følge heraf199. Når βd alligevel er antaget til at være lig 

med nul, skyldes det, at gearingen i selskaberne er relativ lav, hvorved indflydelse af βd på βu er be-

grænset. Derudover ville beregningen af βd kræve, at fremmedkapitalomkostningen estimeres for al-

le virksomhederne. Ovenstående gennemgang afslørede netop, at risikotillægget på de sammenlig-

nelige virksomheder ikke kunne observeres i markedet. Derfor ville beregning af fremmedkapital-

omkostningen for disse virksomheder kræve en selvstændig rating af hver enkelt virksomhed. Jeg 

mener ikke, at arbejdsbyrden ved dette står mål med betydningen af en lille overestimering af βe, da 

denne ikke vil ændre den endelige værdiansættelse væsentligt. 

 

                                            

 
197 Antagelserne omkring sammenlignelighed, som blev gjort ved sammenligning af kapitalstrukturer i bran-

chen, er ligeledes gældende her 
198 Kilde: Bloomberg 
199 Jf. Jørgensen, Anders Arendal og Jensen, Sigurd Ersted, s. 88 
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Hvis gennemsnittet fra branchen benyttes, ses et ugearet beta for Vestas på 1,063. Dette estimat bør 

sammenholdes med hovedkonklusionerne fra den strategiske analyse. Her blev det fundet, at Ve-

stas’ fremtidige indtjening var stærkt afhængig af en række makrofaktorer, som Vestas ikke selv har 

mulighed for at kontrollere. Især er de politiske og teknologiske faktorer afgørende, hvilket må an-

tages at øge driftsrisikoen og dermed βu. Dette underbygges af, at forventninger til vækst i vind-

energimarkedet er højere end det gennemsnitlige marked. Ydermere er konkurrenceintensiteten til-

tagende og et begyndende prispres er ved at opstå på dele af Vestas’ marked, hvilket også er med til 

at øge risikoen. 

 

Omvendt må det siges, at vækstforventninger ikke er urealistiske, og at konkurrenceintensiteten 

trods alt stadig er mindre end på mange andre markeder. På samme tid er Vestas også godt positio-

neret på de dele af markedet, hvor konkurrenceintensiteten er mindst. Derudover har Vestas knyttet 

leverandørerne tættere på virksomheden og implementeret et kvalitetsstyringssystem, som kan være 

med til at reducere de strategiske og operationelle risici.  Endeligt er Vestas godt i gang med at im-

plementere en globaliseringsstrategi, hvormed afhængighed til enkelt markeder og påvirkninger fra 

valutakursudsving mindskes, Alle disse ting taler for et lavere βu.  

 

På baggrund af den mere fundamentale gennemgang mener jeg, at βu bør ligge over 1. Dette er som 

bekendt også tilfældet, hvis gennemsnittet for de sammenlignelige virksomheder benyttes. Jeg me-

ner dog godt, man kunne argumentere for en endnu højere βu, da usikkerheden især mht. til makro-

faktorer må siges at være markant. Dog er det svært subjektivt at vurdere, hvor meget det bør øge 

βu, hvorfor gennemsnittet benyttes. Usikkerhed i forbindelse med estimatet af βu bør i stedet be-

handles som en del af følsomhedsanalysen af værdiansættelsen. βu fastsættes derfor til 1,063 

 

Med disse betragtninger kan βe for Vestas beregnes med udgangspunkt i βu i ligning 12 og targetka-

pitalstrukturen: 

 

βe = 1,063 * (1 +0,2 / 0,8) = 1,32875 
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Herefter findes ejerafkastkravet ved ligning 10. Som risikofri rente anvendes stadig den toneangi-

vende 10 årige statsobligation svarende til 3,73 %. Markedets risikopræmie sættes til 6,59 %, der er 

Bloombergs estimat200. Beregningen ses her: 

 

re = 3,73 % + 1,32875 * 6,59 % = 12,4865 % 

 

5.1.5 Beregning af WACC 

WACC kan nu beregnes, da alle parametre er estimeret. Af ligning 8 følger det: 

 

WACC = 12,4865 % * 0,8 + 4,98 % * 0,2 * (1-0,28) = 10,7063 %  

 

                                            

 
200 Kilde: Bloomberg, d. 22.9.2009 
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6 Værdiansættelse 

I de kommende afsnit gennemgås værdiansættelsen ved henholdsvis de kapitalværdibaserede meto-

der og multipler. Derudover laves en følsomhedsanalyse af værdiansættelsen, og endeligt laves en 

vurdering af markedskursen set i forhold til værdiestimatet. 

 

6.1 Kapitalværdibaseret værdiansættelse 

Med udgangspunkt i budgettet har jeg bestemt værdien af Vestas ved brug af henholdsvis DCF-

modellen og EVA modellen. Resultatet ses her201: 

 
Figur 16 – værdiansættelse ved brug af DCF-modellen og EVA-modellen 

Værdiansættelsen ved EVA-modellen bekræfter resultatet fra DCF-modellen, og sandsynligheden 

for tekniske fejl i Excelmodellen kan derfor siges at være reduceret væsentligt. Det fremgår ligele-

des, at samme værdi opnås for terminalleddet i DCF-modellen, uagtet at der bruges 2 forskellige 

formler. Dette er forventeligt, men bekræfter excelmodellens konsistens. Vestas’ aktiekurs kan her-

efter bestemmes til 233 DKK202. 

 

I ovenstående værdiansættelse findes værdien af Vestas pr. primo 2009, da der tilbagediskonteres 

for hele året. Hvis værdien ønskes opgjort på et andet tidspunkt i 2009, bør der korrigeres for dette. 

Jeg har valgt at gøre dette ved at justere diskonteringsfaktorerne i DCF-modellen, hvorefter værdien 

af Vestas aktiekurs kan opgøres til 253 DKK pr. 5.11.2009203. En anden mulighed for at justere for 

denne tidsforskydning af opgørelsen, er ved at fremdiskontere enterprise value eller værdien af 

                                            

 
201 Jf. bilag 21-23 for resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og udspecificering af værdiansæt-

telse 
202 Jf. bilag 49 
203 Jf. bilag 45 for DCF pr. 5.11.2009 
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egenkapitalen med henholdsvis WACC eller egenkapitalens afkastkrav204. I det følgende regnes 

dog med hele år. 

 

6.1.1 Følsomhedsanalyse 

DCF og EVA-modellen opnår samme værdiestimat. Samtidigt ses det dog, at terminalperiodens 

værdi udgør op i mod 40 % af det totale estimat, hvilket gør usikkerheden på estimatet forholdsvis 

stor. Det er derfor nødvendigt at forstå omfanget af de vigtigste drivers indflydelse på dette estimat. 

Jeg har valgt at synliggøre dette ved en følsomhedsanalyse, som fremgår af bilag 44. Bilaget giver 

et overblik over konsekvensen af at ændre udvalgte valuedrivers samt WACC med ét procentpoint i 

henholdsvis budgetperioden og terminalperioden. Derudover vises konsekvensen af ændringen i en 

valuedriver med ét procentpoint i det totale budget. 

 

Det fremgår tydeligt, at værdien ændres væsentligt ved forbedring af EBIT-marginen og en øget 

vækst. En forbedring i EBIT-marginen på ét procentpoint i hele værdiansættelsen medfører en for-

øgelse af den estimerede værdi på ca. 50 DKK pr. aktie. Dette er en forøgelse på knapt 20 % i for-

hold til udgangspunktet, og konsekvensen af eventuelle forkerte estimater må derfor siges at være 

særdeles stor. På samme måde fremgår det, at estimeringen af kapitalomkostningen er uhyre vigtig 

for den endelige værdi.  

 

Ovenstående følsomheder er naturligvis alt andet lige betragtninger, og er derfor kun anvendelige til 

at synliggøre den store usikkerhed på estimatet. Derudover er de ikke alle symmetriske ved stigning 

og fald i valuedriveren, ligesom følsomheden er af afhængig af niveauet, de forøges eller formind-

skes fra. Derfor har jeg valgt at supplere base budgetteringens værdiestimat med en budgettering i et 

positivt og negativt scenario.  

 

I det positive scenario er det antaget, at Vestas opnår en højere vækst, især i den første del af bud-

getperioden, ligesom væksten i terminalperioden er større. Derudover er det antaget, at Vestas vil 

være i stand til at opretholde deres nuværende konkurrencefordele længere, og derfor har en bedre 

EBIT-margin i en større del af budgetperioden. Denne er også en smule bedre i terminalperioden.  

                                            

 
204 6.275 * (1+10,71%)^0,8444 = 6.838 => 6.838 + 100 = 6.938 / 203 aktier * 7,45 = 253 DKK pr. aktie 
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Det negative scenario forudser, at konkurrencen intensiveres endnu hurtigere end forventet, og at 

vækst og overskud derfor hurtigt mindskes i budgetperioden. Derudover antages det, at arbejdskapi-

talens andel af omsætningen vil forøges som følge af færre forudbetalinger fra kunderne. Udviklin-

gen i valuedrivers for såvel det positive som negative scenario fremgår af henholdsvis bilag 11 og 

12. Resultat af scenarioanalysen ses her: 

 
Figur 17 – værdi af aktier under varierende antagelser205 206

Værdierne ved de 2 scenarier afviger markant fra basescenariet. Det kan ikke konkluderes, at disse 

nødvendigvis er forkerte. Det viser derimod vigtigheden af at forstå, hvilket strategisk scenario man 

ligger til grund for sin budgettering, og dermed hvilken business case man i bund og grund har tillid 

til. Bilag 46 viser udviklingen i afkastningsgraden for de 3 scenarier. For at få en idé om realismen i 

niveauet for ovenstående estimater af værdien, sammenholdes disse med resultaterne af en multipel 

værdiansættelse i de følgende afsnit. 

 

6.2 Værdiansættelse ved multipler 

Jeg har fundet det naturligt at anvende de samme virksomheder til værdiansættelse ved multipler, 

som blev anvendt i benchmarkinganalysen. Det betyder også, at jeg har gjort de samme antagelser 

omkring sammenligneligheden, som blev fremhævet i denne forbindelse. Udover disse antagelser, 

vil nedenstående forhold kunne påvirke multipler i op- eller nedadgående retning207: 

 

• Fremtidig indtjeningsvækst 

• Fremtidig omsætningsvækst 

• Kvalitet i indtjening 

• Forskelle i kapitalstruktur 

• Track record for ledelse 

                                            

 
205 Markedskurs pr. 5.11.2009, kilde: Bloomberg 
206 Jf. bilag 47-48 for værdiansættelse for negativt- og positivt scenario 
207 Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 93 
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• Indtjeningsusikkerhed 

• Strategisk position 

 

6.2.1 P/E 

Jeg har valgt at anvende Bloomberg til beregning af P/E for virksomhederne. Bloomberg beregner 

denne multipel med en indtjening, som er korrigeret for ekstraordinære poster, når P/E regnes histo-

risk. Derudover er det muligt at beregne P/E fremadrettet med udgangspunkt i konsensusestimater 

for den fremtidige indtjening. Af bilag 28 fremgår multiplerne for de sammenlignelige virksomhe-

der, samt konsensusestimatet for Vestas’ fremtidige P/E. 

 

P/E for Vestas har historisk ligget en smule under konkurrenternes gennemsnit. Dette kan måske 

synes overraskende, idet regnskabsanalysen viste, at Vestas har den bedste rentabilitet blandt de 

sammenlignede virksomheder. Her skal der dog huskes på, at P afspejler markedets forventninger 

til fremtiden og ikke den historiske performance. Gennemsnittet påvirkes dog kraftigt af Goldwin.  

 

Billedet gentager sig ligeledes i estimaterne for P/E fremadrettet. Det fremgår af figuren, at gen-

nemsnittet fra 2008 og forventningerne til 2009 og 2010, ligger mellem ca. 19-24. Historisk har 

branchen handlet på ekstremt høje P/E niveauer, og jeg mener derfor, at 2008-2010E afspejler et 

mere realistisk niveau for branchen.  

 

6.2.2 EV/EBITDA 

Dette multipel er ligeledes beregnet ved brug af Bloomberg. Resultatet fremgår af bilag 29. Billedet 

er det samme som ved P/E multiplet, da Vestas ligger under gennemsnittet for konkurrenterne. Igen 

sløres billedet af Goldwin, og Vestas har rent faktisk handlet på højere multipler end de øvrige kon-

kurrenter. Dette gælder også, når estimaterne for årene 2009 og 2010 anvendes. Niveauet for bran-

chen inklusive estimaterne er forholdsvis konstant med undtagelse af 2008.  

 

6.2.3 Fastsættelse af multipelniveauer 

Da jeg har afgrænset mig fra en mere dybdegående analyse af konkurrenterne, er det vanskeligt at 

være meget konkret mht. de strategiske årsager til forskellen mellem Vestas og konkurrenterne. 

Gamesa har en del fællestræk med Vestas i form af en stor omsætning fra det europæiske marked, 
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en forholdsvis stor markedsandel og en markedsværdi på ca. 1/3 af Vestas208. Jeg mener ikke, den 

strategiske analyse afslørede elementer, der antyder, at Vestas står svagere i konkurrencen med 

Gamesa. Analysen afslørede derimod, at Vestas umiddelbart står godt rustet i forhold til deres euro-

pæiske konkurrenter. Her tænkes især på deres teknologiske niveau, globaliseringsstrategi og heraf 

følgende stordriftsfordele, samt en tilpasning af kapacitetsniveauet i Europa. Jeg mener derfor, at 

Vestas som minimum bør handles på multipler i samme niveau som Gamesa. Dette sker naturligvis 

med forbehold for, at Gamesa ikke besidder strategiske fordele, som en mere dybdegående analyse 

af Gamesa ville have afdækket.  

 

P/E fastsættes derfor til 19, som er gennemsnittet for Gamesas historiske og estimerede P/E i årene 

2008-2010. EV/EBITDA sættes til 8,1 efter samme princip, men dog kun med udgangspunkt i esti-

materne for Gamesa for 2009-2010 

 

6.2.4 Værdiansættelse med multipler 

Værdien af Vestas’ egenkapital kan findes ved at gange multiplet med henholdsvis EBITDA og det 

ordinære resultat efter skat. Jeg har valgt at anvende estimater af disse i stedet for historiske poster, 

idet man må formode, at dette er en bedre indikator for den fremtidige indtjening209. Jeg har valgt 

både at benytte markedets konsensusestimat for denne indtjening, og estimaterne fremkommet ved 

excelmodellen. Resultatet ses her: 

 
Figur 18 - værdi af Vestas ved brug af multipler 

Værdiansættelsen giver ikke umiddelbart flere svar i forhold til resultatet af DCF-modellens output. 

Det fremgår af tabellen, at værdien varierer kraftigt afhængigt at hvilket budgetår og multipel, som 

anvendes. Dette kan skyldes flere af de forbehold omkring brugen multipler, som blev fremhævet 

tidligere. Estimaterne fra multiplerne ligger dog indenfor intervallet mellem basescenariet og det 

positive scenario, om end dette interval er ganske stort.  

                                            

 
208 Kilde: Bloomberg 
209 Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 94 
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6.3 Sammenligning med markedskurs 

Som et sidste tjek af DCF-modellens estimat af værdien har jeg valgt at se på markedskursen. Det er 

interessant at sammenholde de foregående estimater af værdien af Vestas med den nuværende mar-

kedskurs, da markedet jo som bekendt altid har ret! Nedenstående tabel viser de forskellige værdi-

estimater i forhold til den nuværende markedskurs, og multiplerne svarende til disse værdier: 

 
Figur 19 - værdier og multipler under forskellige scenarier210

Markedet mener tilsyneladende, at Vestas’ værdi ligger tættest på det positive scenario. Dermed 

forventer markedet, at omsætningsvæksten i Vestas holdes på et højt niveau i en længere årrække, 

at afkastningsgraden forbliver høj og at arbejdskapitalens andel af omsætningen ikke vil vokse 

voldsomt.  

 

6.3.1 Implicit afkastningsgrad 

Det er dog muligt at komme et skridt tættere på markedets forventninger til den fremtidige perfor-

mance ved brug af EVA-tankegangen. Markedsværdien af Vestas’ egenkapital består 2 elementer. 

Den bogførte værdi af egenkapitalen, og den værdi investorerne er villige til at betale udover den 

bogførte værdi. Sidstnævnte må være et udtryk for det merafkast, investorerne forventer, Vestas kan 

skabe.  

                                            

 
210 Værdierne for Indtjening og EBITDA er output fra Excel-modellen. For markedsdata er dog benyttet 

Bloomberg konsensustal 
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Værdien af Vestas kan derfor udtrykkes på følgende måde under forudsætning af konstant vækst og 

konstant afkastkrav: 

( )
gWACC

KapitalInvesteretWACCAGlegenkapitaafværdiBogførtlegenkapitaafdiMarkedsvær
−

⋅−
+=

Implicit afkastningsgrad (ligning 13) 211  

Jeg har bestemt markedets implicitte afkastningsgrad på baggrund af ovenstående formel. Den im-

plicitte afkastningsgrad er beregnet med udgangspunkt i konsensusdata fra Bloomberg. Dette er 

gjort for at undgå subjektiv stillingtagen til opgørelsen af investeret kapital og WACC. På den måde 

vises markedets egne forventninger så nøgternt som muligt212. Resultatet ses her: 

 
Figur 20 - implicit afkastningsgrad 

Beregningen viser den implicitte afkastningsgrad ved forskellige niveauer for konstant vækst og 

konstant kapitalomkostning. Bloombergs niveau for WACC er markeret med en sort ramme. Det 

ses, at markedets implicitte afkastningsgrad ved denne WACC er helt oppe i niveauet omkring de 

28 %, selv ved et konstant vækstniveau på 5 %! Med tanke på den økonomiske teori om mulighe-

den (eller mangel på samme) for overnormalt afkast og høj vækst, synes disse niveauer at være me-

get høje. Til sammenligning er den implicitte afkastningsgrad ca. 20 %, hvis værdien af egenkapita-

len fra basescenariet benyttes i beregningen ved en WACC på knap 12 % 213. 

                                            

 
211 Jf. Petersen, Christian V. og Plenborg, Thomas, s. 154 
212 Jf. bilag 24 
213 Alle øvrige parametre bibeholdes. Dvs. investeret kapital og WACC fra Bloomberg anvendes stadig i be-

regningen 
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7 Konklusion 

Problemformuleringens altoverskyggende tema var at prisfastsætte Vestas. På baggrund af den fore-

tagne værdiansættelse, blev Vestas prissat til 234 DKK pr. aktie. Denne værdi fremkom med ud-

gangspunkt i en forventning om høj vækst i vindenergimarkedet, og en kapitalomkostning på 10,71 

% ved en langsigtet kapitalstruktur bestående af 80 % egenkapital.  

 

Den strategiske analyse viste, at væksten i vindenergimarkedet især forventes at blive drevet af poli-

tiske og økonomiske elementer i Vestas’ makrounivers. De politiske faktorer forventes at drive 

vindenergimarkedet i form af diverse økonomiske støtteordninger til fordel for vindenergi. Yderme-

re forventes en international klimaaftale at fremskynde denne proces. Samtidigt viste analysen, at 

elektricitetsforbruget i høj grad er korreleret med den økonomiske vækst. Derfor vil den økonomi-

ske vækst forårsage et større elektricitetsforbrug de kommende år, hvormed vindenergimarkedet 

øges, selv i det tilfælde hvor vindenergis andel af markedet ikke øges. Det forventes dog, at vind-

energis andel af elektricitetsproduktionen øges, netop som følge af de politiske initiativer. 

 

I den strategiske analyse blev det desuden fundet, at Vestas besidder en række konkurrencefordele. 

Vestas’ produkter regnes for at være i toppen af branchen for så vidt angår teknologi og kvalitet. 

Derudover er Vestas blandt dem, som bruger flest penge på forskning og udvikling i branchen. Det-

te er vigtigt, idet netop disse egenskaber forventes at være parametre, hvorpå producenterne også 

fremadrettet vil kunne differentiere sig. Ydermere viste analysen, at Vestas har et potentiale i form 

af stordriftsfordele. Her tænkes både på potentielle besparelser på distribution af vindmøller som 

følge af de globale produktionsfaciliteter, og muligheden for at omgå protektionistisk lovgivning på 

det kinesiske marked gennem lokal produktion. Analysen viste dog også, at Vestas’ konkurrence-

fordele må forventes at komme under et stort pres i den kommende årrække. Konkurrenceintensite-

ten er stærk stigende pga. en markant indtrængning af nye konkurrenter. Det betyder, at priserne har 

været faldende, og også må forventes at være under pres fremadrettet.  
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Set i lyset af estimatet af en værdi på 253 DKK pr. aktie214, og en markedskurs på 358 DKK pr. 

5.11.2009 må det konkluderes, at aktien er overvurderet. Følsomhedsanalysen viste imidlertid nogle 

af svaghederne ved de anvendte værdiansættelsesmodeller. Det sås, at spredningen på estimaterne 

af værdierne var markant, på trods af, at forudsætninger bag scenarierne på sin vis godt kunne ret-

færdiggøres. Ydermere overses en helt banal antagelse i de kapitalbaserede værdiansættelsesmodel-

ler ofte. Nemlig, at der ikke budgetteres med, at virksomheden oplever et dårligt år. Dette er næppe 

realistisk, men samtidigt yderst vanskeligt at indregne i en værdiansættelsesmodel. Den store usik-

kerhed på værdiansættelsen, kombineret med det faktum, at man skal være varsom med at konklu-

dere, at man er klogere end markedet, gør, at jeg ikke vil konkludere, at værdien af Vestas er over-

vurderet.  

 

Jeg vil dog fastholde min tro på basescenariet, og dermed troen på en lidt mindre eksplosiv udvik-

ling. Derudover vil jeg endnu engang fremhæve, at den implicitte afkastningsgrad ved den nuvæ-

rende markedskurs ikke harmonerer med den eksisterende økonomiske litteratur. I forlængelse heraf 

kan drages erfaringer fra andre brancher. Eksempelvis branchen for udstyr til cementindustrien, som 

viser, at kinesiske producenter hurtigt trænger ind på det internationale marked, når efterspørgslen i 

hjemlandet mindskes med øget konkurrence til følge215. Med dette in mente, og med en afsluttende 

nyhed og om en kæmpe ordre i USA til de kinesiske vindmølleproducenter under overskriften 

”’Made in China’ slår Vestas og Siemens” 216, vil jeg dog stadig forholde mig skeptisk til den nu-

værende prissætning. 

                                            

 
214 Der tages højde for tidsforskydning af værdiansættelsen således at kursen er sammenlignelig med mar-

kedskursen 
215 Jf. Bhatia, Inderjeetsingh og Agarwal, Somesh, s. 25 
216 Jf. Springborg, Søren 
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= Afledt af øvrige valuedrivers

VALUEDRIVERS

Resultatopgørelse Gennemsnit 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E Terminal

Omsætningsvækst 27,4% 4,6% 18,1% 17,1% 13,9% 11,0% 11,5% 11,5% 11,0% 10,0% 9,5% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 5,0% 4,0% 4,0%

Service i % af øvrig omsætning 6,7% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

Produktionsomkostninger i % af omsætning 85,7% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 81,0% 81,0% 81,0% 82,0% 82,0% 82,5% 82,5% 83,0% 83,0% 83,0% 84,0% 85,0% 85,5% 85,5%

Forsknings- og udviklingsomkostninger i % af omsætning 1,3% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%

Salgs- og distributionsomkostninger i % af omsætning 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8%
Administrationsomkostninger i % af omsætning 2,7% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Øvrige omkostninger i % af omsætning 6,0% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

Finansielle indtægter i % likvider 8,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Finansielle udgifter i % RBG primo / Lånerente 11,2% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%
Skattesats 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0% 28,0%

EBIT margin 5,4% 10,8% 9,9% 10,4% 10,7% 9,6% 9,8% 10,0% 9,1% 9,2% 8,9% 9,0% 8,5% 8,5% 8,5% 7,5% 6,5% 6,0% 6,0%

Balance

Anlægsaktiver primo i % af omsætning 22,4% 26,5% 33,0% 29,0% 27,0% 27,0% 25,0% 24,0% 23,0% 22,0% 20,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0%

Afskrivninger i % af anlægsaktiver primo 13,1% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0% 13,0%

Investeringer i % af omsætning 6,3% 16,2% 5,6% 5,8% 6,5% 4,4% 5,0% 4,7% 4,2% 2,8% 3,3% 4,0% 3,8% 3,6% 3,4% 3,4% 3,2% 3,2% 3,2%

Investeringer / afskrivninger 60,1% 471,0% 129,6% 153,8% 184,5% 124,9% 154,2% 149,0% 140,1% 96,5% 127,3% 161,5% 153,8% 146,2% 138,5% 138,5% 130,8% 130,8% 130,8%

Varebeholdninger i % af omsætning 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0% 23,0%

Tilgodehavender fra salg i % af omsætning 16,2% 16,2% 16,2% 16,2% 16,2% 16,2% 16,0% 16,0% 16,0% 16,5% 16,5% 16,5% 16,5% 16,5% 16,5% 16,5% 16,5% 16,5% 16,5%

Entreprisekontrakter i % af omsætning 8,1% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

Andre tilgodehavender i % af omsætning 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
Forudbetaling fra kunder i % af omsætningen 10,3% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8%

Entreprisekontrakter i % af omsætningen 10,9% 16,0% 18,0% 17,5% 17,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%

Leverandørgæld i % af omsætningen 17,7% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5% 17,5%

Andre gældsforpligtelser i % af omsætningen 6,9% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%

Driftslikviditet i % af omsætningen 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Finansielle gældsforpligtelser - lange, i % af omsætning 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,8% 1,2% 1,5% 1,7% 1,8% 2,2% 2,4% 2,6% 2,8% 2,9% 3,0% 3,2% 3,3%

Arbejdskapital i % af omsætning 6,1% 9,9% 7,9% 8,4% 8,9% 9,9% 9,7% 9,7% 9,7% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2%

Investeret kapital i % af omsætningen 28,6% 49,3% 42,2% 39,5% 38,9% 37,8% 36,5% 35,3% 33,9% 32,1% 31,0% 30,8% 30,6% 30,4% 30,2% 30,2% 30,0% 30,0% 30,0%



Modellen består af 4 regneark: 
 
Budgettering: 
Her i budgetteres udviklingen i valuedrivers. Enkelte drivers er afledt af de øvrige og kan derfor 
ikke ændres. Disse er markeret i arket 
 
Res op + bal + pengestrøm budget: 
  
Dette ark viser resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse som fremkommer på baggrund 
af budgetteringen. 
 
Tjek af valuedrivers + steady s: 
Viser udviklingen i udvalgte valuedrivers på baggrund af budgettering, samt tjek af steady state på 
udvalgte poster. 
 
Historiske tal: 
Indeholder de historiske regnskabsdata 
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Bilag 1 – analyse af Vestas’ korrelation med råvarepriser 
Prisudviklingen på råvarer kan muligvis ændre udbuddet af energi til produktion af elektri-

citet. Mht. Vestas’ strategiske spillerum tænkes især på kul, naturgas og olie, da disse ud-

gør kilderne til produktion af ca. 70 % af verdens elektricitetsproduktion1. Ved en tilpas stor 

stigning i råvarepriserne må man formode, at prisen på elektricitetsproduktion ved fossile 

brændstoffer når samme niveau som produktion ved vindenergi. Med dette udgangspunkt 

er det relevant at se, hvordan priserne på olie, gas og kul historisk har udviklet sig i takt 

med kursudviklingen for Vestas: 
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Figur 1 - prisudvikling2  

Grafen viser en indekseret prisudvikling fra dag til dag siden medio 2001. Hvis vindenergi 

udgør en større del af udbudssiden ved elektricitetsproduktion ved stigende råvarepriser, 

burde grafen alt andet lige vise, at værdien af Vestas-aktien stiger i takt med priserne på 

de fossile brændstoffer. Samtidigt er udvikling i OMXC20 medtaget for at kunne vurdere, 

hvorvidt en bevægelse i Vestas’ aktiekurs skal tilskrives en bevægelse i hele markedet og 

ikke kun i energipriserne.  

                                            

 

 
1 Jf. afsnit om fordeling af produktion på energikilder 3.1.1.1 
2 Egen tilvirkning. Kilde: Bloomberg 
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I starten af analyseperioden synes der ikke at være den store sammenhæng mellem Ve-

stas-aktiens udvikling og energipriserne. Det billede ser dog ud til at ændre sig omkring 

årene 2006-2007, hvor der umiddelbart ser ud til at være en høj korrelation mellem Vestas’ 

aktiekurs og især olieprisen. Ydermere ser det også ud til, at korrelationen imellem råvare-

priserne øges. Endeligt ser OMXC20 indekset ikke ud til at følge samme mønster. Alt dette 

understøtter hypotesen om råvareprisernes betydning for udbudssiden, hvis det tolkes i 

retning af, at investorerne vurderer vindenergi til at være mere konkurrencedygtig end tid-

ligere.  

 

Pga. de meget store udsving henover perioden, kan det være svært at gennemskue præ-

cis hvor store korrelationerne er mellem de forskellige indekstal. Derfor har jeg gennemført 

en række beregninger af korrelationen mellem Vestas’ merafkast og afkastet på de 3 råva-

rer i form af olie, gas og kul. Merafkastet for Vestas er beregnet som forskellen på 

OMXC20’s afkast og afkastet på Vestas-aktien. Dette afkast benyttes for at sikre, at en 

eventuel korrelation mellem råvareafkastet og OMXC20 ikke tolkes som en korrelation 

mellem Vestas’ og råvarens afkast. Resultaterne ses her: 

 
 Figur 2 – resultat af beregning af korrelationer3

                                            

 

 
3 Egen tilvirkning. Kilde: Bloomberg 
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Resultatet af beregningerne bekræfter ikke de første betragtninger. Udviklingen i Vestas’ 

aktiekurs kan tilsyneladende ikke forklares ved stigende priser på substituerende energi-

former. Det gælder ved forskellige analyseperioder og korrelationsperioder, ligesom det ik-

ke gør nogen forskel, om afkastet måles på daglig eller ugentlig basis. Kun olie viser en 

smule korrelation i perioden 2007-2009, hvor også signifikansen er i nærheden af at være 

acceptabel. Alle øvrige korrelationer kan ikke siges at være signifikante, når standardafvi-

gelsen tages i betragtning.  

 

Udover ovenstående beregninger har jeg desuden forsøgt at lave samme beregninger i 

perioder, hvor olieprisen har oversteget et bestemt niveau ud fra betragtningen om, at 

olieprisen får stor betydning, når den når et tilstrækkeligt højt niveau. Det har ikke været 

muligt at påvise en højere korrelation ved forskellige prisniveauer.  
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Bilag 2 – produktion og efterspørgsel af naturgas i udvalgte 
lande4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 
4 Jf.: Hansen, Søren Gath 
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Bilag 3 – reformulering af balance og resultatopgørelse 

1.1 Reformulering af resultatopgørelse og balance 

For at kunne vurdere Vestas’ historiske performance er det nødvendigt først at reformulere 

resultatopgørelsen og balancen. Dette gøres for at sikre, at der kun måles og vurderes på 

regnskabstal, der har relation til virksomhedens primære drift. Samtidigt danner denne 

analytiske resultatopgørelse og balance også udgangspunkt for den fremadrettede bud-

gettering. Derfor vil jeg kort gennemgå de poster, som berøres af denne reformulering. 

Derudover gennemgås kort en række poster, hvor der kunne foretages korrektioner, men 

hvor dette er undladt, da det ikke skønnes at have betydningen for analysens konklusio-

ner.  

 

1.2 Resultatopgørelsen 

Vestas’ resultatopgørelse er forholdsvis enkel og behøver derfor ikke den store korrektion. 

Der er dog 3 områder, som skal behandles: 

 

Omkostningsposter 

Netto finansielle omkostninger 

Netto øvrige omkostninger 

 

Vestas registrerer såvel direkte som indirekte omkostninger på omkostningsposterne i re-

sultatopgørelsen5. De indirekte omkostninger hidrører især afskrivninger. Afskrivninger af-

spejler i høj grad investeringsniveauet i en virksomhed. Hvis investeringsniveauet er højt, 

vil dette typisk afspejles i større afskrivninger. Vestas oplyser hvor stor en del af de enkelte 

omkostningsposter, der udgøres af afskrivninger. For at kunne vurdere investeringsni-

veauet historisk og fremadrettet, er afskrivninger skilt ud af de nævnte omkostningsposter 

og lagt i en samlet afskrivningspost. 
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5 Jf. Vestas, Årsrapport 2008, s. 55 

 

 

 



Netto finansielle omkostninger indgår ikke i beregningen af det primære driftsresultat efter 

skat (NOPAT), da det ikke skønnes at være en del af den primære drift, og dermed ikke 

bør indgå i en vurdering af rentabiliteten af Vestas’. Det samme gælder netto øvrige om-

kostninger 

 

1.3 Balancen 

I forbindelse med reformulering af balancen er fokus på at beregne den samlede investe-

rede kapital. Ved investeret kapital forstås den kapital, der er investeret i driften. Den inve-

sterede kapital kan findes både via aktiv- og passivsiden. 

 

1.3.1 Aktiver 

Nedenstående poster betragtes som værende driftsgæld og medregnes derfor ikke i den 

investerede kapital. Fælles for disse regnskabsposter er, at de opstår som følge af den 

primære drift og ikke er af finansiel karakter.  

 

Hensættelser 

Entreprisekontrakter 

Andre gældsforpligtelser 

Forudbetalinger fra kunder 

Leverandørgæld 

Selskabsskat 

Udskudt skat 

 

Hensættelser dækker primært over hensættelser til garantiforpligtelser og bogføres som 

en produktionsomkostning6. Derfor klassificeres denne regnskabspost som driftsgæld og 

indgår derfor ikke i den investerede kapital. Vestas’ yder typisk en garanti til service og re-

paration af vindmøller på 2 år, og hensætter nu 4 % af omsætningen mod tidligere 5 %7.  
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6 Jf. Vestas, Årsrapport 2008, s. 73 
7 Jf. Vestas, Årsrapport 2008, s. 25 

 

 

 



En gennemgang af de tidligere niveauer for hensættelser viser en fornuftig sammenhæng 

mellem årets hensættelser og årets forbrug af hensættelser, og det findes derfor ikke nød-

vendigt at korrigere posten.   

 

Entreprisekontrakter dækker over projekter under installation, men som endnu ikke er en-

deligt overdraget til kunden8. Entreprisekontrakterne indgår som indtægt og bogføres over 

resultatopgørelsen i takt med færdiggørelsesgraden. Derfor må de anses som værende en 

del af driftsgælden.  

 

Andre gældsforpligtelser er en anden post, der kan give anledning til spørgsmål. I noterne 

til årsrapporten oplyses det, at der er tale om poster såsom skyldige afgifter og skatter, 

skyldige personaleomkostninger og periodeafgrænsningsposter. Alle udgifter er relateret til 

driften, og medregnes derfor ikke i den investerede kapital. Dog optræder også en post 

benævnt ”anden gæld”, som ikke er nærmere specificeret. ”Anden gæld” kan både hidrøre 

finansiering og drift. Vestas medregner imidlertid hele posten i opgørelsen af deres ar-

bejdskapital, hvorfor det synes rimeligt at antage, at ”Anden gæld” også er driftsgæld, og 

derfor ikke skal indgå i den investerede kapital9. 

 

1.3.2 Passiver 

I opstillingen af den analytiske balance er der 2 poster fra aktivsiden, som ikke skal indgå i 

den investerede kapital: 

 

Værdipapirer 

Likvide beholdninger eksklusiv driftslikviditeten 
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Værdipapirerne kan ikke umiddelbart anses for at være en nødvendighed for Vestas’ pri-

mære drift, og anses derfor som et finansielt aktiv uden indvirkning på den investerede ka-

pital. Det samme gør sig gældende for de likvide beholdninger, men det må dog antages, 
 

 

 
8 Jf. Vestas, Årsrapport 2008, s. 26 
9 Jf. Vestas, Årsrapport 2008, s. 78 
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at en del af likviderne skal bruges i forbindelse med driften. Det har ikke været muligt at 

finde et niveau for den normale driftslikviditet i Vestas. Jeg har antaget, at Vestas’ driftsli-

kviditet udgør 1 % af omsætningen. Denne andel af likviderne indgår derfor i den investe-

rede kapital, mens den resterende del ikke betragtes som værende en del af driften.  

 

1.3.3 Øvrige poster 

Udover ovennævnte poster kan man, diskutere hvorvidt en række øvrige poster burde kor-

rigeres. Det drejer sig om: 

 

Minoritetsinteresser 

Skat af primært resultat 

 

Minoritetsinteresser kan opfattes både som egenkapital eller fremmedkapital10. Hvor man 

placerer dette, vil normalt have stor betydning for en værdiansættelse, idet de 2 former for 

kapital har forskellige afkastkrav. Minoritetsinteresser i Vestas’ koncernregnskab er imid-

lertid næsten ikke-eksisterende, og indflydelsen er derfor minimal. Minoritetsinteresser er 

medtaget i egenkapitalen. 

 

Skat af det primære resultat indeholder skat af såvel finansielle overskud som overskud fra 

den primære drift. Derved burde man foretage en korrektion således, at eventuelle skatte-

fordele fra de finansielle aktiviteter udskilles separat for på den måde at kunne vurdere 

konsekvensen af henholdsvis drift og finansiering11. De finansielle poster i resultatopgø-

relsen er dog så beskedne, at det er vurderet, at en korrektion ikke vil tilføre analysen 

yderligere værdi.  

 

 

 

 

 
10 Jf. Petersen, Christian V. og Plenborg, Thomas, s. 135 
11 Jf. Petersen, Christian V. og Plenborg, Thomas, s. 133 



Bilag 4 – indeksering af balance12  
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12 Egen tilvirkning. Kilder: Vestas, Årsrapporter 2004-2008 
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Bilag 5 – indeksering af resultatopgørelse13

 
 

 

                                            

 

 
13 Egen tilvirkning. Kilder: Vestas, Årsrapporter 2004-2008 
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Bilag 6 – overskudsgrad fordelt på segmenter14
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14 Egen tilvirkning. Kilder: Vestas, Årsrapporter 2004-2008 
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Bilag 7 – dekomponering af udvikling i arbejdskapital15

                                            

 

 
15 Egen tilvirkning. Kilde: Bloomberg 
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Bilag 8 – dekomponering af omkostninger16

 

                                           

16 Egen tilvirkning. Kilde: Bloomberg 
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Bilag 9 – budgettering basescenario17

                                            

 

 
17 Egen tilvirkning 
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Bilag 10 – budgetteret omsætningsvækst for perioden 2009-
201318

 

                                           

18 Egen tilvirkning 

 

 

 



Bilag 11 – budgettering positivt scenario19

 

                                            

 

 
21 19 Egen tilvirkning 
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Bilag 12 – budgettering negativt scenario20

                                            

 

 
20 Egen tilvirkning 

 

 

 

 



Bilag 13 – regressionsanalyse af elektricitetsproduktion som 
funktion af BNP21

 

                                            

 

 
21 Egen tilvirkning. Kilder: EIA, database & Bloomberg  
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Bilag 14 – regressionsanalyse af elektricitetsforbrug som funk-
tion af elektricitetsproduktion22

 

                                            

 

 
22 Egen tilvirkning. Kilde: EIA, database 
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Bilag 15 - livscyklusmodellen23
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23 Jf. Johnson, Gerry og Scholes Kevan, s.119 

 

 

 



Bilag 16 – fordeling af omsætning på regioner24

 
 

                                            

 

 
24 Egen tilvirkning. Kilder: Årsrapporter 2004-2008 
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Bilag 17 – kontrolberegninger af data fra Bloomberg25

 
 

                                            

 

 
25 Egen tilvirkning. Kilde: Bloomberg 
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Bilag 18 – regressionsligning ved analyse af elektricitetspro-
duktions som funktion af BNP26

Elektricitetsproduktion som funktions af BNP

y = 0,5704x - 3579,7
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26 Egen tilvirkning. Kilde: EIA, database 
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Bilag 19 – Vinds andel (model) af elektricitetsproduktion som 
funktion af vinds faktiske andel af elektricitetsproduktionen27

Vinds andel (model) som funktion af den faktiske andel af vind

y = 1,6913x - 0,0001
R2 = 0,9968
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27 Egen tilvirkning. Kilde: EIA, database 

 

 

 



Bilag 20 – vurdering af BTM’s estimater for årene 2014-201828

 

                                            

 

 
30 28 Egen tilvirkning, Kilder: EIA, database og BTM: International wind energy development: World market update 2008 

 

 

 



Bilag 21 – resultatopgørelse og balance for basescenario29

 

                                            

 

 
31 29 Egen tilvirkning 
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Bilag 22 – pengestrømsopgørelse for basescenario30

 
 

                                            

 

 
33 30 Egen tilvirkning 
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Bilag 23 – DCF og EVA for basescenario31

                                            

 

 
31 Egen tilvirkning 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 24 – værdier til beregning af den implicitte afkastnings-
grad32

 

                                            

 

 
32 Egen tilvirkning. Kilde: Bloomberg 
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Bilag 25 – Valuedrivers historisk33

 
 

                                            

 

 
33 Egen tilvirkning. Kilder: Vestas, Årsrapporter 2004-2008 
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Bilag 26 – gennemsnitlig årlig økonomisk vækst34  
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34 Egen tilvirkning. Kilder: EIA, database og IMF, database  
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Bilag 27 – omsætning i forhold til leverede MW35

 
 

                                            

 

 
35 Egen tilvirkning. Kilde: Vestas, Årsrapport 2008 
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Bilag 28 – P/E for sammenlignelige virksomheder36

 

                                            

 

 
36 Egen tilvirkning. Kilde: Bloomberg 
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Bilag 29 – EV/EBITDA for sammenlignelige virksomheder37

 

                                            

 

 
37 Egen tilvirkning. Kilde: Bloomberg 
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Bilag 30 – framework for den strategiske analyse38
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38 Egen tilvirkning, inspireret af Johnson, Gerry og Scholes, Kevan s. 98 

 

 

 



Bilag 31 – energikilder til produktion af elektricitet på 
verdensplan39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 
39 Egen tilvirkning. Kilde: http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/electricity.html 
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Bilag 32 – pris på elektricitet ved forskellige energikilder40
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40 Egen tilvirkning. Kilder: Krohn, Søren m.fl, s. 70 

 

 

 



Bilag 33 – fordeling af investortyper41

 
 

                                            

 

 
41 Jf. Almer, Claus 
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Bilag 34 – udvikling i markedsandele på det kinesiske marked42
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42 Egen tilvirkning. Kilder: BTM: International wind energy development: World market update 2008 
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Bilag 35 – årlige installationer af vindkapacitet i USA43

 
 

                                            

 

 
43 Jf. AWEA: Annual installed U.S. Wind Power Capacity 
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Bilag 36 – antallet af leverandører i forskellige dele af 
værdikæden44

 
 

 

 

 

 

                                            

 

 
44 Egen tilvirkning. Kilde: BTM: International wind energy development: World market update 2007 
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Bilag 37 – Top 10 producenters markedsandel målt i MW45

 
 

                                            

 

 
45 Egen tilvirkning. Kilde: BTM: International wind energy development: World market update 2008, s. 33 
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Bilag 38 – benchmark af omsætningshastigheder46

 

                                            

 

 
46 Egen tilvirkning. Kilde: Bloomberg 
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Bilag 39 – benchmark af arbejdskapital47

 
 

 

                                            

 

 
47 Egen tilvirkning. Kilde: Bloomberg 
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Bilag 40 – markedsvækst for vindenergimarkedet fordelt på 
regioner48

 
 

                                            

 

 
48 Egen tilvirkning. Kilde: BTM: International wind energy development: World market update 2008, s.6 
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Bilag 41 – prognose for vindenergimarkedet 2014-201849

 
 

 

                                            

 

 
49 Egen tilvirkning. Kilde: BTM: International wind energy development: World market update 2008, s.6 
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Bilag 42 – Moodys rating matrix50

 
 

 

                                            

 

 
50 Egen tilvirkning. Kilde: Tennant, Jennifer m.fl. 
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Bilag 43 – historiske risikopræmier ved forskellige ratings51  

 
 

                                            

 

 
51 Egen tilvirkning. Kilde: Tennant, Jennifer m.fl. 
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52 Egen tilvirkning 

 

 

Bilag 44 – følsomhedsanalyse på udvalgte valuedrivers52
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Bilag 45 – DCF pr. 5.11.200953

                                            

 

 
53 Egen tilvirkning 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

Bilag 46 – afkastningsgrader ved forskellige scenarier 
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Bilag 47 – DCF og EVA for positivt scenario54

 

 
 

                                            

 

 
58 54 Egen tilvirkning 
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Bilag 48 – DCF og EVA for negativt scenario55

 

 
 

                                            

 

 
60 55 Egen tilvirkning 
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Bilag 49 – fastsættelse af aktiekurs i basescenario56

 

                                            

 

 
56 Egen tilvirkning 
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Bilag 50 – udviklingen i elektricitetsproduktionen og BNP i 
faste priser57
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57 Kilder: EIA, database og Bloomberg  
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Bilag 51 – afkastningsgrad fordelt på segmenter58

Afkastningsgrad

-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%

0,0%

10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%

2005 2006 2007 2008

År

Europa

Amerika

Asien

 
 

 

 

                                            

 

 
58 Egen tilvirkning. Kilder: Vestas, Årsrapporter 2004-2008 
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Bilag 52 – udvikling i Vestas’ arbejdskapital59

 
 

 

                                            

 

 
59 Egen tilvirkning. Kilder: Vestas, Årsrapporter 2004-2008 
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Bilag 53 – markedsvækst i det samlede vindenergimarked målt 
i MW60

 
 

 

                                            

 

 
60 Egen tilvirkning. Kilde: BTM: International wind energy development: World market update 2008, s.5  
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Bilag 54 – markedsandele 2008 målt på MW61
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61 Egen tilvirkning. Kilde: BTM: International wind energy development: World market update 2008,, s. ix (gi-

ver ikke 100 % pga. registeringsmetode, jf. BTM: International wind energy development: World market up-

date 2008, s. 30 BTM) 

 

 

 



Bilag 55 – vindenergimarkedet fordelt på turbinesegmenter62

 
 

                                            

 

 
62 Egen tilvirkning. Kilde: BTM: International wind energy development: World market update 2008, s. 32 
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Bilag 56 – estimater for vindenergimarkedet 2009-201363

 
 

                                            

 

 
63 Egen tilvirkning. Kilde: Bhatia, Inderjeetsingh og Agarwal, Somesh 
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Bilag 57 – beregning af vinds andel af 
elektricitetsproduktionen64  

 
 

 

 

                                            

 

 
64 Egen tilvirkning. Kilde: EIA, database 
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