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Executive summary 

The purpose of this thesis is to perform a strategic analysis and a valuation of Vestas Wind 

Systems A/S. The strategic analysis will focus on Vestas position within the windmill 

industry and the intensity of the competition between the windmill producers. Furthermore 

external factors which have an influence on the windmill industry will be discussed and 

analyzed. The strategic analysis used the following methods, PEST analysis, Porters five 

forces, Porters value chain and to sum these theories up I used the SWOT analysis. These 

theories are used to assist the estimates in the budget. 

 

The valuation of Vestas is based on the DCF model to verify the estimated value. The 

valuation model used in this thesis is the “The Discounted Cash Flow” model, the model 

requires that estimating the stockholders required rate of return, as well as the Weighted 

Average Cost of Capital (WACC), in order to calculate the theoretical value of the stock. The 

data presented in this thesis was collected up until June1
st
, 2010.  

 

The main conclusions of this thesis are: 

 Vestas status as a market leader could be over, their relatively weak position in China 

and USA is going to make it difficult to defend the current market share of 12,5 %. 

The market is also going intensify in competition in forthcoming years, when the 

Chinese manufacturers are going global. 

 The wind turbine industry is an industry in growth which insures a large future for the 

companies present. The future expectations for Vestas show a company in growth and 

a company with great potentials. 

 Public subsidiaries are still very important for the continuous growth in the market. It 

is still not competitive enough to compete with conventional energy sources on market 

terms. 

 Based on the DCF valuation Vestas is undervalued on the stock market, with the price 

of 286,6 DKK. The valuation gave a fair value of 402,2 DKK per share. 

 

Vestas operates in an interesting industry with high growth. Additionally the company has 

gone through a turnaround since Ditlev Engel became CEO in 2005 and has seen both 

considerable top line growth and margin improvements. But the company is faced with a 

number of challenges in the future.  
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Indledning 

Aktiemarkedet har siden 2008 været igennem nyere tids største nedgang som følge af den 

globale finanskrise. Det er svært at sige hvornår der vil komme normale tilstande igen på det 

internationale marked. Dette gør det let for den enkelte investor at lade sig forvirre af de 

mange forskellige anbefalinger som kommer fra økonomerne. Når økonomerne udtaler sig om 

den enkelte aktie, vurderer de dels virksomhedens interne og dels eksterne forhold. Det er 

disse forhold, som under den globale krise er så svære at forudsige, hvor der er så stor 

usikkerhed på det fremtidige marked, som gør det svært for investorer at se hvilken værdi en 

virksomhed har.  

 

Aktien for Vestas A/S er for mange en interessant aktie på grund af det stigende fokus på 

klimaområdet. Det er samtidig også en aktie, som er utrolig let påvirkelig af eksterne faktorer, 

da de opererer i et utroligt dynamisk marked. 

 

Verden har efterhånden fået øjnene op for alternativet, der hedder vedvarende energi. Der er 

udsigt til en fordobling af elforbruget frem til år 2030, hvilket medfører, at udledningen af 

CO2 vil stige kraftigt, hvis ikke anvendelse af vedvarende energi stiger. Af denne grund anses 

Vestas samt deres konkurrenter i vindmøllebranchen for at være i et meget langsigtet marked, 

da det alt andet lige vurderes, at verden fremover har brug for de produkter, som 

vindmøllebranchen tilbyder. 

 

Som nævnt er det under finanskrisen vanskeligt at forudsige Vestas’ interne og eksterne 

forhold, som er med til at værdiansætte aktien. For investor skal der ud over disse forhold 

skabes indsigt i andre faktorer, som f.eks. de fremtidige planer for vækst, strategier og 

markedsposition, og investor må foretage en kritisk vurdering af, om virksomheden har et 

tilstrækkeligt ressourcegrundlag for at opnå målene. Vurderinger der kræves en endnu mere 

kritisk tilgang under den finansielle krise. 

 

Da aktiemarkedet som nævnt er meget nervøst og reagerer kraftigt på de mindste nyheder, er 

det sandsynligt, at den enkelte aktie kan være enten over- eller undervurderet. 

Det er derfor interessant og meget relevant at få belyst, hvordan aktien er værdiansat 

sammenholdt med værdien på Fondsbørsen. 
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Problemformulering 

Afhandlingen har til formål at værdiansætte Vestas Wind Systems A/S. Værdiansættelsen vil 

blive udarbejdet på grundlag af en strategisk analyse af Vestas. Og som primær 

værdiansættelsesmodel vil DCF modellen blive anvendt. Målet er at undersøge, hvordan 

aktien er værdiansat i forhold til den nævnte værdiansættelsesmetode og dernæst vurdere, om 

aktien er over- eller undervurderet. Opgaven vil således blive opdelt i henholdsvis en 

strategisk analyse, regnskabsanalyse og en værdiansættelse af virksomheden. For 

overskuelighedens skyld er delspørgsmålene oplistet under hver hovedgruppe. Spørgsmålene 

vil blive besvaret i den endelige hovedkonklusion. 

 

 

Den strategiske analyses formål er at analysere, hvorledes værdiskabelsen skabes. Dette måles 

ved de ikke-finansielle værdidrivere, der omfatter eksterne forhold, interne forhold samt 

konkurrence- og vækststrategier. 

 Hvad er Vestas’ kernekompetencer og er disse optimale? 

 Hvad kendetegner markedet for vindenergi og hvordan er fremtidsudsigterne? 

 Hvordan er konkurrenceintensiteten i branchen og hvilke eksterne faktorer påvirker 

Vestas? 

 

 

Regnskabsanalysens formål er at analysere, hvorledes værdiskabelsen realiseres på 

bundlinjen. Dette måles ved de finansielle værdidrivere.  

 Hvordan er niveauet for egenkapitalens forrentning i analyseperioden og hvorledes har 

udviklingen været? 

 I hvilket omfang benytter Vestas finansiel gearing og er dette optimalt? 

 Hvordan er selskabets evne til at skabe indtjening, og hvilken udvikling viser 

overskudsgraden i selskabet? 
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På baggrund af fundamentalanalysen vil der udarbejde og præsentere et budget for selskabet, 

der danner rammen for værdiansættelsen af selskabet. Den beregnede værdi af selskabet vil 

derefter sammenlignes med den nuværende markedsværdi, og således kan det besvare 

problemstillingen: Er selskabet et interessant investeringspotentiale? 

 Estimering af retvisende fremtidige budgettal? 

 Hvilken indflydelse har Best- og Worstcase scenario på værdien af Vestas? 

 Hvad er den teoretiske værdi af Vestas A/S, og hvordan er denne værdi sammenholdt 

med værdien på Fondsbørsen? 

 

 

Metodevalg 

For at kunne besvare delspørgsmålene, som er listet op under problemformuleringen, er 

opgaven opdelt i 3 hovedafsnit. I første del vil der blive fortaget en strategisk analyse af 

Vestas. I anden del vil der blive udarbejdet en regnskabsanalyse, og informationerne fra de to 

første dele vil blive brugt til den tredje del, hvor der vil blive lavet budgettering og 

værdiansættelse.  

 

 

 

 

Indledning 

Problemformulering 

Beskrivelse af markeder 

Strategisk analyse Regnskabsanalyse 

Budgettering og Værdiansættelse 

Konklusion 
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Der vil blive inddraget model- og metodevalg i de respektive afsnit i afhandlingen, da det 

giver et bedre overblik over bevæggrundene for valgene. Desuden vil der komme definitioner 

af begreber m.m., når det findes relevant eller nødvendigt. Dog er teorien bag DCF-modellen 

præsenteret i et selvstændigt afsnit, da den danner grundlag for hele 

værdiansættelsesprocessen. Problemformuleringen besvares ved brug af tre analyser med en 

teoretisk ramme for hvert af de selvstændige analysekapitler. 

 

Strategisk analyse 

Den strategiske analyse vil beskrive Vestas og deres omverden. PEST modellen vil blive 

anvendt til at analysere på makroniveau, hvilke eksterne faktorer som påvirker Vestas. Der vil 

i dette afsnit fokuseres mod de politiske faktorer, herunder specielt støtteordninger og deres 

betydning.  

Efter at have analyseret de eksterne faktorer, vil konkurrenceintensiteten i branchen blive 

analyseret ud fra Porters Five Forces. 

 

Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen er et af de vigtigste nøgletal for at analysere den historiske performance, 

hvor regnskaberne reformuleres til analyseformål. Alle nøgletal er beregnet ud fra de 

reformulerede regnskaber. Regnskabsanalyseperioden er sat til 5 år, da det vurderes normalt 

at være en tilstrækkelig lang periode at kunne basere en analyse på. Regnskabsanalyse skal 

sammen med den strategiske analyse danne grundlag for at værdiansætte Vestas senere i 

afhandlingen.  

 

Budgettering og værdiansættelse 

For at lave budgettet, skal der estimeres ud fra budgetforudsætninger, som delvis skal 

fastlægges fra den strategiske analyse og regnskabsanalysen, samt ledelsens forventninger og 

egne budgetter. 

Den strategiske analyse skal bruges til at se kritisk på forventninger til fremtiden, der danner 

grundlag for det endelige budget. Ud fra budgettet og resultaterne i regnskabsanalysen vil 

værdiansættelsen, tage udgangspunkt i følgende værdiansættelsesmodel: Discounted Cash 

Flow modellen. DCF modellen er den mest udbredte værdiansættelsesmodel blandt finans- og 

aktieanalytikere, og vil derfor også blive anvendt i denne afhandling. DCF modellen er relativ 

brugervenlig og giver teoretisk en præcis værdiansættelse af virksomheden. For at vise DCF 
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modellens følsomhed overfor ændringer i modelforudsætninger, vil der blive opstillet en 

række eksempler, som afviger fra den grundlæggende model.  

 

Afgrænsning 

I dette afsnit bliver de aspekter, der indenfor problemformuleringens ramme er valgt fra, 

præsenteret. Rapportens beregninger og analyser er blevet foretaget på koncernniveau, og der 

vil derfor ses bort fra regnskaber fra moderselskabet, da disse ikke er repræsentative for hele 

koncernen. Afhandlingen vil primært baseres sig på offentligt tilgængelige materialer for den 

valgte branche og den virksomhed som case. Afhandlingen afgrænses fra at beregne den 

økonomiske betydning af offentlige støtteordninger for Vestas. Der er ikke en rød tråd i 

støtteordningernes udformning imellem de enkelte lande og bygger ofte på subjektive 

vurderinger. Derudover er alle støtteordninger ikke direkte økonomisk tilskud, men kan også 

forekomme som en fastsat procentdel af elforbruget som skal komme fra vedvarende energi. 

En beregning vil derfor bygge på subjektive vurderinger, og vil derfor ikke have faglig 

relevans. I den strategiske analyse er der valgt kun at anvende en model til at analysere 

henholdsvis markedssituation, vindmøllebranchen og værdikæden for Vestas, som kan indgå i 

analysen af de regnskabsmæssige og finansielle nøgletal og dermed for budget-

forudsætningerne. Det er derfor der afgrænses til at anvende PEST modellen, Porters Five 

Forces og Porters værdikæde som de primære modeller i den strategiske analyse. Som 

skæringspunkt er der valgt 1. juni 2010, oplysninger offentliggjort efter denne dato vil således 

ikke indgå i værdiansættelsen. Regnskabsanalysen er gennemført ud fra Du Pont pyramiden, 

hvor der vil gåes ned til niveau 2, som de offentlige tilgængelige regnskaber giver mulighed 

for. Budgettet bliver udarbejdet på baggrund af den strategiske analyse, regnskabsanalysen og 

vækstanalysen. Fusionen mellem NEG Micon og Vestas A/S må formodes at have stor 

betydning for værdiansættelsen og vil dermed gøre regnskabsanalysen og 

værdiansættelsesprocessen mere kompleks. Forholdene omkring opkøbsstrategien er udeladt 

og bliver ikke analyseret i detaljer, da opgavens primære formål er at afprøve DCF-modellen 

og sammenligne den teoretiske værdiansættelse med markedets værdiansættelse. 

Budgetforudsætningen for forventet omsætning er fundet ved at estimere en forventet 

salgspris pr. leveret MW udregnet på baggrund af historiske tal. Afsætningsmængden er 

vurderet ud fra forventet vækst i MW. Resultater fra sidste kvartalsregnskab og den 

strategiske analyse inddrages naturligvis også. Opgaven bliver begrænset til en analyse af 

DCF-model, den mest anvendelige kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodel, på trods af 
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at de andre modeller ligeledes kunne have relevans. Dette gøres, da andre 

værdiansættelsesmodeller teoretisk skal give den samme værdi af Vestas, og det er ikke 

opgavens formål at teste dette eller at illustrere de forskellige fremgangsmåder ved de enkelte 

modeller, så som EVA- eller APV-modellen. 
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Teoretisk gennemgang af DCF modellen 

Inden der begyndes på analysen vil jeg gennemgå den teori, som jeg har fundet mest relevant 

til at besvare problemstillingen. I dette afsnit afskildres DCF-modellen, der er den af de mest 

anvendte kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller af virksomheder i praksis. Dette 

skyldes, først og fremmest, at DCF-modellen i modsætning til andre 

værdiansættelsesmodeller ikke er baseret på det regnskabsmæssige resultat. Værdiansættelsen 

efter DCF-modellen foretages derimod ved at reformulere det officielle regnskabs enkelte 

poster til simple ind- og udbetalinger. Med andre ord skal både den normalindtjening fra 

driften og den overnormale indtjening estimeres. 

Den valgte DCF model ser således ud: 

 

    ∑
    

(      ) 

 

   

 
      
      

 
 

(      ) 
 

 DCF modellen (ligning 1)
1
 

 

Den valgte DCF model tilbagediskonteres det frie cash flow (FCF) til selskabet og ikke 

ejerne. Dette betyder, at der i diskonteringen skal både tages højde for långivernes og ejernes 

afkastkrav, hvorfor der benyttes de vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) som 

diskonteringsrente. Det er derfor et krav, at eventuel overskudlikviditet enten udloddes eller 

investeres i projektor, der er lig med WACC
2
. Resultatet af formlen er værdien af 

virksomheden inklusiv gæld, hvilket er Entreprise Value (EV). 

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

takt med at konkurrencen øges
3
. Dette gør det ikke muligt at opretholde atypiske vækstrater 

for virksomheden, hvorfor det forventes at nå et stabilt niveau. Indtjening og FCF i 

terminalleddet skal afspejle dette vækstniveau. Det er derfor en forudsætning, at alle 

underliggende budgetvariabler udvikler sig konstant (steady state)
4
. Hvis dette er tilfældet, 

kan værdien af terminalleddet beregnes ved Gorden’s vækstmodel og udtrykkes ved: 

 

 

                                                           
1
Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 43 

2
Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 46 

3
Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 44 

4
Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 44 
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Voksende frit cash flow-modellen (ligning 2)
5
 

 

Det betyder, at det kun er nødvendigt at estimere et enkelt FCF i terminalleddet. Dermed 

findes niveauet for FCF i første år af terminalleddet. Dette er normaliserende cash flow, som 

vil defineres som steady state og derefter forudsætter at vokse konstant i al fremtid. 

 

Kapitalomkostninger 

Kapitalstrukturen i en virksomhed udregnes med forholdet mellem fremmedkapital og 

egenkapital. Modigliani og Miller grundlagde i 2 artikler den moderne kapitalstrukturteori, 

som er opsummeret i 2 proportioner
6
: 

 Værdien af en virksomhed er uafhængig af dens kapitalstruktur. 

 Virksomhedens ejerafkastkrav er en positiv lineær funktion af dens kapitalstruktur. 

Med antagelse af
7
: 

 Der er perfekt kapitalmarked 

 Udlodningspolitik er irrelevant 

 Given investeringspolitik 

 

Proposition 2 kan skrives til: 

 

       (
 

 
)    (

 

 
) 

WACC (ligning 4)
8
 

 

Formlen udtrykker de gennemsnitlige vejede kapitalomkostninger (WACC) for virksomheden 

med hensyntagen til de forskellige kapitalindskyders afkastkrav
9
. Antagelsen om et perfekt 

kapitalmarked betyder, 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 neutralisere det
10

. 

                                                           
5
Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 70 

6
Jf. Brealey, Richard A. m.fl., s. 448-455 

7
Jf. Brealey, Richard A. m.fl., s. 448-455 

8
Jf. Brealey, Richard A. m.fl., s. 454 

9
Jf. Brealey, Richard A. m.fl., s. 456 

10
Jf. Brealey, Richard A. m.fl., s. 456 
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Introduktion af selskabsskatter gør dog, at kapitalmarkedet ikke længere er perfekt
11

. 

Renteudgifter kan nu fratrækkes i indkomsten, hvorfor der opstår et skatteskjold, her kan der 

justeres sådan i WACC’en, at der tages højde for det. Dette er formlen som udtrykker den 

kapitalomkostning, der benyttes i værdiansættelsen i denne opgave:  

 

       (
 

 
)    (

 

 
)  (    ) 

WACC efter skat (ligning 5)
12

 

 

Kapitalstruktur 

Når et skatteskjold tilføjes en værdi, betyder det at virksomhedens kapitalstruktur får 

indflydelse på den endelige værdiansættelse, hvorfor fastlæggelsen af denne er vigtig. For at 

det realistisk viser de faktiske forhold, bør fremmedkapital og egenkapital opgøres på 

markedsværdier og ikke på bogførte værdier
13

. Dette gør det svært, da det netop er 

markedsværdien af egenkapitalen, som værdiansættelsen forsøger at fastsætte.  

 

Problemet omkring markedsværdien af egenkapitalen kan imødegås med at estimere 

virksomhedens langsigtede targetkapitalstruktur, og benytte denne til fastsættelse af WACC
14

. 

Hvilket også passer med, at WACC er konstant i al fremtid. Derfor afspejler WACC en form 

for steady state i kapitalstrukturen, hvorfor det giver mere mening at benytte den langsigtede 

targetkapitalstruktur end den nuværende. 

 

Der findes ingen optimal kapitalstruktur, men der findes en række teorier, der prøver at 

forklare de forskelle der er mellem forskellige virksomheder og brancher
15

. Disse teorier skal 

ikke gennemgås, men vil blive inddraget i diskussionen af kapitalstrukturen i Vestas, i det 

omfang det er relevant. Der er tale om 2 teorier, som forklarer disse forskelle: 

 ”Trade Off” mellem værdien af skatteskjold i forhold til omkostninger ved finansielle 

vanskeligheder. 

 Hakkeordnen – betydningen af asymmetrisk information 

 

                                                           
11

Jf. Brealey, Richard A. m.fl., s. 461 
12

Jf. Brealey, Richard A. m.fl., s. 461 
13

Jf. Petersen, Christian V. og Plenborg, Thomas, s. 271 
14

Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 52 
15

Jf. Brealey, Richard A. m.fl., s. 488-495 
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Fremmedkapitalomkostningen 

Ligningen er der ikke medregnet skat, da det er indregnet i WACC, og er givet ved: 

 

   (     ) 

Fremmedkapitalomkostning (ligning 6)
16

 

 

Egenkapitalomkostningen 

Afkastkravet fra ejerne estimeres som regel ved brug af Capital Asset Pricing modellen 

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

risikoforhold
17

. CAPM er givet ved: 

 

        [ (  )    ] 

CAPM (ligning 7)
18

 

 

Udfra ovenstående ligning, kan egenkapitalomkostningen udtrykkes som en funktion af den 

risikofrie rente, markedsporteføljens risikopræmie og virksomhedens relative risiko i forhold 

til markedsporteføljen. β er givet ved: 

 

  
   (     )

    
 

Beta (ligning 8)
19

 

 

For at estimere β til den enkelte virksomhed giver en række målingsvanskeligheder. I praksis 

fremkommer fastsættelsen af beta ved brug af ovenstående formel, og ofte med udgangspunkt 

i historiske data, som nødvendigvis ikke udtrykker den fremtidige udvikling. Desuden kan 

længden af dataperiode, manglende likviditet i virksomhedens aktier, tidsperiode for 

afkastmåling, stabiliteten i afkast og ændring i virksomhedens risikoprofil påvirke resultatet
20

. 

                                                           
16

Jf. Plenborg, Thomas og Gruelund, Jacob, s. 53 
17

Jf. Petersen, Christian V. og Plenborg, Thomas, s. 217 
18

Jf. Petersen, Christian V. og Plenborg, Thomas, s. 217 
19

Jf. Brealey, Richard A. m.fl., s. 171 
20

Jf. Petersen, Christian V. og Plenborg, Thomas, s. 220 



14 
 

Det kan ofte være nødvendigt at estimere β for en række sammenlignelige virksomheder, for 

at imødegå nogle af disse målingsproblemer. Der vil hermed opnås et gennemsnit af β, der 

uundgåeligt må være mindre fejlbehæftet. Dette kræver dog, at der tages højde for den 

individuelle virksomheders kapitalstruktur, da afkastkravet og dermed β påvirkes af den, dette 

er således givet ved: 
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Markedet 

Den installerede vindmøllekapacitet har oplevet høje vækstrater de sidste mange år. Den 

dækker en stigende andel af energiforbruget både i Danmark og globalt, hvor det globale er på 

1,6 %
21

. Fra 2001 har den gennemsnitlige vækst på det globale marked været på 31,7 %
22

. 

Denne høje vækst vil dog ikke fortsætte, men både Vestas og BTM Consult forventer et 

gennemsnitlig vækst på årlig 12 % mod 2020, hvilket må siges, at fremtidig vækst for 

branchen stadig vil være på et højt niveau.  

 

Globalt har man oplevet en stigende interesse og fokusering på miljørigtig energiproduktion. 

Denne udvikling har været fokuseret på omkring 2 lande, det er dem der står for hovedparten 

af de opstillede vindmøller i 2009. Nedenstående figur illustrerer den geografiske fordeling på 

den installerede vindmøllekapacitet i 2009. 

 

 

Kilde: GWEC – Table and Statistics 2009 

 

Tyskland og Spanien har været blandt de førende vindmøllenationer i mange år, og er stadig 

blandt de største markeder, men 2 nationer har sat tempoet op det seneste år, hvilket er USA 

og Kina. USA har i mange år været præget af et svingende offentligt tilskud, hvilket har skabt 

store udsving i den installerede kapacitet. Kina er en af de nye nationer der er kommet ind i 

vindmøllemarkedet og har genereret massiv vækst de seneste år. Indien er også et nyt marked, 
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og har de seneste år haft en stabil høj vækst. Denne udvikling i de to nationer er sket med 

udgangspunkt i en blomstrende lokal vindmølleindustri og et akut behov for alternative 

energikilder på grund af den økonomiske vækst, stor befolkning, øgede problemer med 

forurening og gøre sig mindre afhængig af enkelte energikilder. Det forventes også at Indien 

vil opleve stabile markedsvilkår en del år i fremtiden, der vil dog ikke ske den samme 

eksplosive vækst, som der har været de seneste år. 

 

Kina har fået skabt et hjemmemarked med et stort potentiale. Det blomstrede for alvor i 2005 

og har siden vokset så meget at det er blevet et af de største markeder i 2009. der forventes 

fortsat høje vækstrater mange år frem i tiden. Meget af væksten har dog været på lokale 

producenter, hvilket viser vigtigheden for lokal tilstedeværelse på det kinesiske marked, da 

national protektionisme af kinesiske leverandører og producenter i en vis form er udbredt.  

 

USA har tidligere haft et meget svingende marked, da de politiske faktorer har skiftet 

priotering af støtteordninger, hvilket har gjort det svært for energiselskaber at planlægge 

hvornår de skal investere i vindmøller. Der er dog kommet mere politisk medvind til 

vedvarende energi, da Obama fokuserer meget på miljøet og replubikanerne vil gøre sig 

mindre afhængig af olie fra mellemøsten. Dette gør at USA vil blive mindre volatil overfor 

store prissvingninger på fossile brændstoffer. Der har dog været en del beaukrati i den 

amerikanske kongres, hvilket har udskudt et nationalt mål for hvor meget miljøvenligt energi 

skal indgå i den samlede produktion. Der er dog 33 stater som har sat deres individuelle mål
23

, 

hvilket giver energiselskaber en langsigtet plan for hvordan deres produktionsportefølje skal 

se ud. 

 

Spanien og Tyskland, der ligesom Danmark har en lang tradition indenfor vindenergi, som 

har skabt store lokale producenter, som Gamesa, Enercon, Repower og Siemens. Dette gør at 

de naturligt har en interesse i at fremme investeringen af vindenergi for at støtte den lokale 

industri. Eftersom markedet er ved at modne, så vil der ikke komme den samme vækst som 

før, men der er stadig ambitiøse mål for at udvide den nuværende kapacitet, i 2009 steg den 

14,7 % i Spanien og 7,8 % i Tyskland
24

. Når der har været vindmøller i de lande i så mange 

år, vil der være en naturlig uskiftning af gammel materiel til nye og mere effektive, dette gør 

at der stadig er en mulighed for vækst i markedet fremadrettet.  
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http://apps1.eere.energy.gov/states/maps/renewable_portfolio_states.cfm 
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Udover de fem største nationer på vindmøllemarkedet, er markedet primært er fokuseret på 

Europa når man ser på samlet kapacitet, og veludviklede lande såsom Canada, Japan og 

Australien. De europæiske lande forventer stadig en solid vækst, da EU har fastsat mål på 14-

17 % skal være miljøvenlig energi inden 2020, problemet er dog at hvert land har hver deres 

krav, hvilket kan skabe interne stridigheder om hårdere krav for enkelte lande. Det japanske 

marked ser svagt ud, grundet det kræver særlige tilladelser for at installere vindmøller, da de 

klassificeres som høje bygninger, hvilket gør det mere fordelagtigt at bygge vandkraftværker 

og atom kraftværker. I Canada har provinserne sat et samlet mål om at installere 10.000 MW 

frem til 2015
25

, hvilket gør at der vil være en pæn markedsvækst de næste 5 år, da der kun er 

installeret 3.319 MW i 2009
26

. Australien har sendt et positivt signal fra regeringen med at 

tilslutte sig til Kyoto protokollen, og desuden sat et mål med at der skal være installeret 

10.000 MW inden 2016, hvilket vil kræve store investeringer, da der er installeret 1.712 MW 

i 2009
27

. 
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 CanWEA – Detailed labour forecast - 2015 
26

EWEA: Wind in power – 2009 European Statistics 
27
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Strategisk analyse 

For at kunne besvare om hvilke eksterne og interne forhold, der har betydning for Vestas’ 

aktiekurs, er der valgt en strategisk analyse af vindmølleindustrien på forskellige niveauer. 

Ved hjælp af eksisterende teorier og modeller vil der undersøges tre områder: 

Makroomverden, branchen og virksomhedens interne forhold. Den strategiske analyse vil 

primært fokusere på udledningen af de vigtigste value drivers i vindmølleindustrien og 

vækstforudsætningerne. Den tilgang vil hjælpe med at identificere de vigtigste faktorer og 

estimater, som skal anvendes i regnskabsanalysen, til budgetforudsætningerne og dermed 

værdiansættelsen. Makroomverden bliver analyseret ved hjælp af PEST-model, hvor der 

bliver lagt vægt på eksterne faktorer, der har betydning for vindmøllebranchens 

vækstpotentiale ud fra et makro niveau. I næste analyse trin vil fokus være på branchen, hvor 

Porters Five Forces bliver anvendt. Formålet med den analyse er at vurdere aktørerne i 

vindmøllebranchen og Vestas’ position i forhold til konkurrenterne. Analysen indeholder også 

vurderingen af adgangsbarrierer i industrien, forhold til leverandører og kunder, samt 

undersøgelsen af trusler fra substituerende produkter. Til analysen af Vestas interne forhold 

vil der blive anvendt en værdikædeanalyse, som fokuserer på virksomhedens ressourcer og 

kernekompetencer, som kigger på hvilken betydning de har for koncernens værdiskabelse, og 

hvorledes Vestas udnytter dem. 

 

Pest analyse 

En PEST analyse har til formål at analysere, hvilke eksterne forhold som kan påvirke 

branchens fremtidige muligheder for finansiel værdiskabelse. Der fokuseres på at analysere de 

faktorer fra omverdenen, som forventes at have indflydelse på de finansielle værdidrivere og 

på de fremtidige forventninger til virksomhedens præstationer. Det er disse eksterne faktorer 

som virksomheden står overfor uden mulighed for selv direkte at kunne påvirke. 

 

Politiske faktorer 

På makro niveau optræder der mange politiske faktorer, som kan få en betydelig indflydelse 

på de fremtidige vækstmuligheder for Vestas. De faktorer optræder på 2 måder, der er de 

politiske, som påvirker udbud og efterspørgsel af elektricitet og indirekte vækstmuligheder. 

Der tænkes også på de politiske tiltag, som har direkte indflydelse på vindenergi markedet. De 

faktorer som ses at have indflydelse er, protektionisme, geopolitik, internationale miljøaftaler 

og subsidieordninger. 
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Protektionisme er en af de faktorer som har direkte indflydelse på vindenergisektoren. Der har 

nemlig været en tendens, at hjemlige producenter overdrages ordrer i hjemlandet på 

bekostning af udenlandske producenter. Det protektionistiske element fremkommer for 

eksempel ved at opsætte forskellige krav om dokumentation, hvilket de udenlandske 

producenter ikke kan leve op til. Det kan desuden være måden på hvordan man beregner 

prisen på projektor, der kan have denne effekt. Men kan også gøres mere direkte, hvor der 

besluttes, at en del af de udbudte projektorer skal gå til hjemlige producenter. 

 

Det kinesiske marked viser især problemer med protektionisme. For eksempel er der krav om, 

hvor de vindmøller der anvendes på det kinesiske marked, bliver produceret med minimum 70 

% kinesiske råvarer. Der skal desuden være produceret minimum 80 % af alt udstyr af 

hjemlige producenter
28

. Derudover er projekterne sat sådan sammen, at det er prisen på 

turbinen som er afgørende. Dette gør at omkostningerne over vindmøllernes levetid ikke 

bliver taget i betragtning. Hvilket gør det sværere for udenlandske producenter at komme ind 

på markedet, da de kinesiske producenter som regelt laver billigere turbiner, men vil ofte 

koste mere over sin levetid, da kvaliteten ofte er dårligere end udenlandske og kræver mere 

vedligeholdelse
29

. Denne protektionisme har gjort at kinesiske producenter har fået stigende 

markedsandele de senere år, hvor udenlandske producenter er gået fra at have en 

markedsandel på 71 % i 2005 til kun 14 % i 2009
30

, hvilket vidner om at de protektionistiske 

regler har skabt er stort hjemmemarked for Kina, dette gør det dog meget sværere for 

udenlandske aktører at skabe vedvarende vækst på det største marked lige nu. 

 

De geopolitiske forhold vil få en mere væsentlig indflydelse på vindenergimarkedet, grundet 

af et ønske om en øget selvforsyning, hvilket vil få støtten til alternative energiformer til at 

stige. Europa er især meget afhængig af andre lande til at forsyne til deres energiproduktion. 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 International centre for trade and sustainable development – Report – Protectionist fears over China 
stimulus 
29

 http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aTxEvHLV3B20 
30

 http://ictsd.org/i/news/biores/48714/ 

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aTxEvHLV3B20
http://ictsd.org/i/news/biores/48714/
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Procent import af energiproduktion 

 

Kilde: Eurostat - nrg_100a, nrg_101a, nrg_102a, nrg_103a 

 

Grafen viser hvor stor en del af den europæiske energi produktion, som er importeret. Der er 

gennem hele perioden et svagt stigende generel afhængighed fra lande udenfor EU. Det er 

især olie og naturgas som er det EU er blevet mest afhængig af som import. Den måde som 

naturgas er leveret på set i forhold til olie, er det en mere statisk levering, da det er et meget 

uhåndterbart materiale, og skal leveres via gasledninger, hvilket kræver store investeringer i 

infrastruktur over store distancer. Modsat er Olie nemmere at transporterer på flere forskellige 

måder. Rusland leverer ca. 31 % af importeret naturgas, hvilket giver en større risiko og sat i 

dårligere forhandlingsmagt overfor dem, hvilket ikke kun er i energi men kan være i andre 

politiske aspekter. EU har dog gjort fremskridt med at for spredt deres leverandører af 

naturgas, hvor Rusland er faldet fra 40.4 % i 2000 til 30,7 % i 2007. Problemet skal så ses at 

importen af olie fra Rusland er steget i mellem tiden fra 18,7 % i 2000 til 30,7 % i 2007
31

. 

Situationen er langt fra unik for EU. USA’s nettoimport af råolie var 64,4 % i 2009 og 

forventes at falde svagt frem til 2020
32

. Denne afhængighed gør det til et politisk ønske at 

diversificere energisortimentet, da det vil ændre sammensætningen af udbuddet for 

energiproduktion, hvorfor der fokuseres mere på alternativ energi. Dette skaber en potentiel 

mulighed for Vestas, som gør det muligt at få reduceret ens afhængighed fra andre lande. 
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De geopolitiske forhold er ikke det eneste område, hvor der er fokus på alternative 

energikilder, eftersom der er kommet mere opmærksomhed på konsekvenserne af den globale 

opvarmning, har det resulteret i en langt større indsats på forskning og produktion af mere 

miljørigtige energi former for at nedsætte CO2 udledningen. Kyoto aftalen fra 1997 er en 

international aftale, der har til formål at beskytte jordens klima. De lande som har ratificeret 

protokollen forpligter sig til at begrænse og senere reducere deres udledning af CO2 og fem 

andre drivhusgasser i perioden 2005-2012
33

. Der har været kritik af protokollen da de enkelte 

lande prøver at undgå regelsættet, ved at fjerne deres CO2 udslip ved at flytte det til fattige 

lande, eller køber kvoter af de fattige lande så der reelt set ikke sker en vækst i alternativ 

energi, og de monetære beløb der bliver sendt til de fattige lande kan ikke garanteres at bliver 

brugt til alternativ energi. 

 

Kyoto aftalen skulle så følges af COP15 i Købehavn i december 2009, hvor formålet var at 

indgå en aftale om hvordan rammerne skulle være fra 2012. Der var store forhåbninger at de 

store lande USA, Kina og Indien ville medvirke til en bindende aftale om en reduktion af CO2 

udledningen. Det skete dog ikke, og der kunne kun findes frem til en endelig ikke juridisk 

bindende aftale om fremtidig reduktion af CO2, i det dokument som blev fremlagt på sidste 

dagen af konferencen ”The Copenhagen Accord”
34

. De kom dog til enighed, om at de globale 

temperaturer ikke må stige mere end 2 grader, som følge af menneskeskabte 

klimaforandringer. Desuden har dem der har skrevet under på erklæringen forpligtet sig til, at 

afsætte op til 30 mia. Dollars de første 3 år, stigende til 100 mia. dollars årligt i 2020, der 

omfatter privat og offentlig finansiering. Lande kan derudover frivilligt oplyse hvilke mål de 

selv vil gå efter
35

. Erklæringen kan kritiseres for ikke at være konkret nok, da der ingen 

garanti er hvor pengene skal komme fra og hvor meget hvert land skal betale til denne klima 

støtte. Fra Vestas synspunkt er der ingen garanti for at når de har fundet pengene, at de 

udelukkende vil blive brugt til vindenergi eller energi produktion. Støtte til klima ændringer 

kan betyde mange ting, der kan ydes bistand for bedre drikkevand, bygges diger til 

oversvømmelse eller nedgang af årlig høst kapacitet. Man kan kun håbe at der kommer noget 

mere konkret i det næste COP16 møde i Mexico senere på året. 
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Klima & Energiministeriet, Danmarks Kyotoforpligtelse 
34

Statsministeriet - http://www.stm.dk/_a_2547.html 
35

Statsministeriet - http://www.stm.dk/_a_2547.html 
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Støtteordninger fra regeringer er den sidste politiske faktor, som beskrives her. Dette har en 

direkte indflydelse på vindenergibranchen og der vil kigges på hvordan effekten af de enkelte 

instrumenter har på den fremtidige vindindustri
36

. 

 

 Offentlige udbud af vindenergiprojekter 

 Direkte tilskud og favorable låneordninger til vindenergiprojekter 

 Tillæg til afregningspris eller skatteordninger til fordel for vindenergi 

 Renewable Portfolio Standards (RPS) – lovgivning der stadfæster andelen af energi, 

som skal komme fra vedvarende energi 

 Marked for grønne certifikater – tilnærmelsesvis samme koncept som RPS 

 Renewable Energy Feed In Tariffs (REFITS) – fast støtte for elektricitet, der er 

produceret af vindkraft, og er højere end markedspriserne 

 

Hvis man ser empirisk på REFITS ordningen i Danmark, Spanien og Tyskland har det vist sig 

yderst effektivt gennem det seneste årti
37

. I USA har Production Tax Credit (PTC), hvilket 

giver 0,021 $ pr. KWh i skattefradrag, dette har fungeret siden 1992 med undtagelse af 

perioder i årene 1999, 2001 og 2003
38

.  

 

 

Kilde: AWEA U.S. WIND INDUSTRY ANNUAL MARKET REPORT 2009 
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 BTM: World market Update 2007, s. 40 
37

 BTM: World market Update 2007, s. 40 
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Det fremgår på grafen, at installation af vindenergi har ændret sig markant året efter de 

perioder uden PTC ordningen. Grundlaget for de store ændringer er usikkerheden for hvordan 

det fremtidige incitament var på det amerikanske marked, da det ikke har været så rentabelt 

uden ordningen. PTC ordningen er blevet forlænget frem til ultimo 2012
39

. 

 

I flere lande i EU er der blevet indført afgifter for CO2-udledning ved produktion af 

elektricitet, hvilket giver en indirekte støtte til vindindustrien. Afgifterne er prøvet kombineret 

med forskellige RPS-ordninger, som burde have den effekt på udbudssiden, at energi typer 

med mindre CO2-udledning, vil have en større del af produktionen af elektricitet. Problemet 

har dog været at man ikke har kunne analysere den direkte effekt af ordningerne, da 

ændringer i CO2 afgift og priser på fossile brændstoffer har fluktueret meget historisk
40

. 

 

Økonomiske faktorer 

Der er faktorer her som kan have direkte indvirkninger på hvordan Vestas’ strategiske 

muligheder er. Priserne på kul, olie og gas har en direkte betydning for vindindustriens 

potentiale. En stigning i priserne vil gøre vindenergi mere konkurrencedygtigt. Den 

nuværende økonomiske krise kan tænkes at have direkte indflydelse på Vestas’ 

omsætningspotentiale. 

 

Råvares prisudvikling 

Prisudviklingen på råvarer vil på længere sigt ændre andelen i hvordan udbuddet af energi vil 

blive produceret. Med Vestas’ marked tænkes der især på naturgas, kul og olie. Disse 

energiformer står for ca. 68 % af den samlede energi produktion i verden
41

. Med en længere 

stigende råvare pris vil det gøre det mere rentabelt og måske billigere at producere elektricitet 

med vindenergi. 

 

Der er dog råvarer som kan skade vindmøllers rentabilitet, hvis der er stigende prisudvikling. 

Her er det bland andet stål og kobber, som må forventes at stige i takt med øget 

industriproduktion på verdensplan. Stigende priser på råvarer som bruges i produktion af 

halvfabrikata vil i sidste ende øge den samlede produktionspris på vindmølle, og derved gøre 

dem mindre konkurrencedygtige. Fordelen ved vindenergi er at usikkerheden i råvare priser 
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http://awea.org/legislative/#PTC 
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BTM: World market Update 2007, s. 40 
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EIA – International Energy Outlook 2010 

http://awea.org/legislative/#PTC


24 
 

ligger i produktion stadiet, hvor udsving i råvare priser kan skabe store udsving i elektricitet 

produktionen for kul, olie og naturgas. Finanskrisen har gjort at der har været en markant fald 

i industriproduktion og mindre efterspørgsel på elektricitet, dette har gjort at priserne på olie 

er faldet markant, dette har gjort at efterspørgslen på vindenergi er faldet. 

 

Finanskrise 

Der har siden 2008 været en omfattende finanskrise, som har ramt rigtig mange 

virksomheder. Et økonomisk udsving af denne grad, vil alt andet lige have betydning for 

vindindustrien og Vestas. Som konsekvens af kreditkrisen faldt ordre indgangen markant fra 

efteråret 2008 til udgangen af 2009. Dog er der kommet en større mængde ordre ind i løbet af 

2010
42

. Finanskrisen har gjort at banker ønsker mindre risiko i projektfinansieringen, dette 

giver en mere sikker og robust finansiel infrastruktur for vindenergiindustrien og deres 

kunder. Bankerne er blevet væsentlig mere kritisk i hvem de låner deres ud til, det har gjort at 

processtiden og dokumentation kravene er steget. Dette er en klar fordel for Vestas grundet de 

har en lav gæld i virksomheden, som gør den finansiel stærk og har en produktportefølje der 

gør det nemmere for dem at skaffe projekter. Selvom der har været finanskrise så har de 

mange stimulus pakker fra de enkelte lande gjort, at der stadig bliver investeret massivt i 

vindenergi, hvilket reflekteres i væksten for 2009, som var på 32 %
43

. Et tilbagefald på 

kreditmarkedet vil påvirke hele industrien negativt, da mange regeringer er tvunget til at føre 

en noget mindre lempelig økonomisk politik.  

 

Valutakurser 

For en international virksomhed som Vestas har valutakursernes udsving en stor betydning. 

Vestas’ eksportmarked er fordelt på over 40 lande, dette indebærer betydelige risici i 

forbindelse med køb og salg af deres produkter, service og investeringer sker ofte i fremmed 

valuta. De sidste par år har der været et kontinuerlig fald på den amerikanske dollar, dette har 

både forringet konkurrence evnen til USA men også til de lande som har låst deres valuta til 

USD, hvilket blandt andet er Kina. Der er dog sket det at Grækenland og de andre 

sydeuropæiske lande har skabt en del uro på valutamarkedet, dette har ændret værdien af 

Euroen markant, siden den 4.dec 2009 hvor USD var lavest i forhold til EUR, som er den 

valuta som Vestas bruger i deres regnskab, er værdien af USD steget med 22,7 % i forhold til 
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Vestas A/S – 1. kvartalsrapport 2010 
43

GWEC – Table and Statistics 2009 
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EUR
44

. Dette giver en mærkbar bedre konkurrence evne mod de to største markeder, USA og 

Kina. Det giver dog ikke øjeblikkelig forbedret konkurrenceevne, da Vestas gerne vil sikre sig 

på valutamarkedet ved at garantere en valutakurs, så der ikke kommer utilsigtede udsving 

mellem betalinger for enkelte projekter.  

 

Sociokulturelle faktorer 

Der har været en forøgelse af den globale levestandard siden anden verdenskrig, hvilket har 

skabt et større behov for elektricitet. Energi forbruget er historisk set og på lang sigt steget 

med 2-3 % årligt. For at sikre stabilitet i energi infrastrukturen kræver det en mere effektiv 

udnyttelse af jordens ressourcer, som stadig hovedsagligt kommer fra kul og olie, hvilket i 

fremtiden vil blive sværere af frembringe. 

 

Hvordan landenes sammensætning af industri har stor betydning for hvordan det fremtidige 

elektricitetsniveau vil være. For eksempel udgør servicesektoren en markant del af industrien 

i de europæiske lande, dette gør at det fremtidige energi forbrug vil stige mindre set i forhold 

til emerging markets hvor deres andel af industri er markant større, dette gør at deres energi 

forbrug vil stige mere på lang sigt, det er ud fra denne betragtning at vækst i disse lande vil 

have en stor betydning for Vestas’ muligheder på lang sigt. Det skal også ses på hvor hurtigt 

den teknologiske spredning er i de enkelte lande, da de mest velstillede lande ofte vil være 

hurtigere til at implementere teknologien i deres samfund, hvilket kunne være mere 

energibesparende apparater. 

 

Miljøbevidstheden i befolkningen i de enkelte lande har de seneste år haft en stor betydning, 

hvilket har gjort folk fra mere velstillede lande gør mere for at spare på deres energiforbrug 

og vælge energiformer der skåner miljøet, dette ændrer udbudsfordelingen på hvordan 

elektricitet bliver produceret. 
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Teknologiske faktorer 

Den totale kapacitet af vindmøller har haft en stor vækst siden starten af 90’erne, hvor der 

siden 2001 har været en vækst på 31,7 %
45

. Væksten i installeret kapacitet skyldes delvist, at 

vindmøllers effektivitet stiger fra år til år. Den teknologiske udvikling har også gjort at det er 

muligt at vindmøller også kan opføres som offshore vindmølleparker. 

 

Grunden til den forbedrede rentabilitet og væksten i branchen er, at de enkelte møllers 

kapacitet er blevet større, og efter branchen er blevet mere moden, er der opnået 

stordriftsfordele grundet stigende efterspørgsel efter vedvarende energi. Endelig er der sket en 

lang række forbedringer inden for aerodynamik, styresystemer, materialestyrke og vægt, 

viden om vindforhold og om placeringer, hvilket har resulteret i forbedret 

produktionskapacitet. 

 

Efterspørgslen efter vindmøller resulterede også i mere intensiv konkurrence omkring 

vindmøllernes tekniske egenskaber. Vestas’ største vindmølle er pt. på 3MW, det er i den 

forbindelse værd at nævne, at tyske Enercon allerede har en 6 MW mølle med mangepol-

synkrongenerator i serieproduktion. Risøs strategi og målsætning har været at udvikle 

effektive og lette vindmøller, hvilket har været en succes, hvis man ser på pris-

ydelsesforholdet. Desværre har kriteriet om lette konstruktioner sine ulemper og svagheder, 

eksempelvis gearskader og tekniske fejl som har betydningen for næste fase i 

produktudviklingen, og ikke mindst omkostningstunge ændringer i produktionsprocesserne og 

administration.  

 

Ny teknologi kan resultere i en forbedret effektivitet af energitjenester eller et øget udbud af 

leveringsmuligheder, men ny teknologi er ofte investeringstung og kræver kapital. På samme 

måde kan de samlede omkostninger ved nye energikilder være marginalt højere end de 

eksisterende traditionelle energikilder. Teknologisk udvikling skyldes stigende efterspørgsel 

efter vindenergi på det amerikanske, indiske og de asiatiske markeder, samt i enkelte lande i 

EU.  

 

Sammensætningen af udbudssiden af elektricitet vil komme til at afhænge af prisen på kul og 

olie og deres teknologiske fremskridt. Prisen på olie forventes at stige i takt med at 
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oliereserverne bliver mindre. Den teknologiske udvikling har dog gjort det muligt at udvinde 

olie steder som tidligere ikke var muligt. Hvis der kommer teknologiske gennembrud indenfor 

olie og kul, der gør det mere miljøvenlig elektricitetsproduktion eller udvinding af olie til en 

markant billigere pris, vil det være en stor trussel for alternativ energi. Dette vil stadig gøre 

det attraktivt at fortsætte med at producere med kul og olie.  

 

Behovet for elektricitet mindskes som følge af teknologiske forbedringer. En forbedring af 

eksempelvis isolering af huse vil kunne reducere behovet for elektrisk opvarmning og 

fjernvarme. Samtidigt kan teknologiske fremskridt øge outputtet fra industrien, uden samtidigt 

at forøge elektricitetsforbruget. Denne mindskning af energiintensiteten. En forbedret 

effektivitet vil derfor gøre, at det kræver mindre stigning i energi output set i forhold til vækst. 

 

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

ændre 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 at 

man ikke kan producere elektricitet kontinuerligt, hvilket nødvendiggør lagring af energi. Der 

findes endnu ikke en rentabel form for lagring. Hvis en vedvarende energiform bliver i stand 

til at løse denne udfordring, kan det ændre vindenergi’s konkurrencedygtighed. 
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Porters Five Forces 

Porters Five Forces” giver et indblik i konkurrencestrukturen, og hvilke forhold der gør sig 

gældende på et brancheniveau. Denne analyse vil være i forhold til de fem styrkes betydning 

for vindmøllebranchen og klarlægge om den givne markedssituation er profitabel for 

virksomhederne. Virksomheder bør derfor lægge deres strategi, så den matcher 

konkurrencesituationen. Derfor er det vigtigt at få analyseret konkurrencesituationen og 

styrkernes betydning for at kunne vurdere Vestas’ position i branchen. Ved brug af Porters 

Five Forces undersøges vindmøllebranchens adgangsbarriere, substitutions muligheder, 

konkurrenceintensiteten, leverandørernes og kundernes styrkeforhold. 

 

Adgangsbarrierer 

Vindmøllebranchen er en særdeles kapitalintensiv branche, hvilket gør det svært for nye 

konkurrenter at komme ind på markedet. Vindmøller kræver fabrikker til produktion af 

turbiner, gearkasser, tårne og vinger, som medfører store opstartsinvesteringer. Desuden er 

vedligeholdelse ofte en del af kontrakterne, hvorfor der skal afsættes omkostninger til 

reparationer på projekter i 2 år, og i nogle specielle tilfælde i op til 5 år
46

. 

 

Den primære konkurrencedriver er møllernes pris pr. kWh. Det er derfor møllerne er blevet 

større gennem tiden for at producere så billig en pris pr. kWh som muligt, set over deres 

levetid. Dermed er det ikke nok at kunne investere i højteknologiske produktionsanlæg, men 

der skal også være kapital til hele tiden at udvikle og forny sig, hvilket giver et højt 

finansieringsbehov, som er svært at få opfyldt i finanskrisen. At kapitalkravene er utrolig 

høje, sætter de allerede etablerede producenter i en gunstig position. Truslen vil derfor i 

højere grad komme fra fusioner og opkøb af allerede etablerede producenter, som vil få tilført 

yderligere kapital på denne måde, som Siemens gjorde da de kom ind på markedet ved at 

opkøbe Bonus Energi i 2004. 

 

Der er i 2007 kommet flere kinesiske konkurrenter ind på markedet. Dette er primært sket via 

en kinesisk lovgivning, der angiver, at mindst 70 % af en vindmølle solgt på det kinesiske 

marked skal være produceret lokalt. Der skal desuden være produceret minimum 80 % af alt 
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udstyr af hjemlige producenter
47

. Årsagen til den store kinesiske fremgang er, at de kinesiske 

producenter kan fremstille ikke lige så teknologisk udviklede møller til en langt lavere pris, 

dog kræver de mere vedligeholdelse hvilket har stor sandsynlighed for at gøre dem dyrere 

over deres levetid, set i forhold til internationale producenter. Derudover har de kinesiske 

virksomheder oplevet fremgang via den stigende interesse for vindenergi hos den kinesiske 

regering, der ved hjælp af støtteordninger har valgt at støtte de kinesiske virksomheder og 

deres produktion af vindmøller. For enkelte virksomheder er det ikke muligt at skabe sådanne 

konkurrence fordele selv, men er tvunget til et lands regeringen til at skabe særdeles gunstige 

forhold for deres hjemlige producenter. Det skaber usymmetriske konkurrence forhold, 

hvilket gør det svært for virksomheder, der er på det globale marked, at have fuldkommen 

konkurrence, og er tvunget til at lave store tilpasninger for at være på de enkelte markeder. 

 

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 verden. Det anslås, at logistik- og transportomkostninger udgør fra 10 % og 

helt op til 25 % af de samlede omkostninger
48

. Dette gør kombineret med det store behov for 

forskning og udvikling, 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. 

 

De eksisterende vindmølleproducenter ønsker naturligvis ikke yderligere konkurrence og de 

prøver at beskytte deres teknologi ved hjælp af patenter og ved at konkurrere på pris, service 

og teknologi. De eksisterende producenter har muligheder for at udkonkurrere potentielle 

konkurrenter, der på forhånd har vanskeligheder med at påbegynde en konkurrencedygtig 

produktion. Derudover er det essentielt vigtigt for producenterne at have referencer til 

tidligere salg og projekter. På den måde kan de vise deres potentielle kunder, at de kan levere 

det rigtige produkt i den rigtige kvalitet på det aftalte tidspunkt, og når der handles med så 

kapitaltunge produkter som vindmøller, er det vigtigt for kunderne at have garanti for, at 

leverandøren kan overholde aftalen og for nye konkurrenter på markedet vil det være svært at 

give kunderne denne form for garanti. Markedet går mod globalisering og dermed giver større 

spillere, og der er ikke længere tale om enkeltleveringer af vindmøller, men projekter der 
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løber i mange år. Derfor er soliditet og stærk kapitalbase en væsentlig betingelse for at 

konkurrere på markedet. 

 

Substitutions muligheder 

Man kan diskutere, hvad der er et substituerende produkt for en vindmølle. På den ene side er 

alt, hvad der kan erstatte samme behov hos køberen et substituerende produkt. Dette gør at 

alle energikilder, der kan frembringe strøm er et substituerende produkt, det gælder så olie, 

gas, kul, atomkraft, hydroenergi, solenergi og lignende. 

 

De senere år har markedsprisen på vindenergi nærmet sig de mere traditionelle energikilders 

priser. En afgørende faktor for styrkelsen af vindenergiens konkurrenceevne er den markante 

stigning i fokusset på miljø og drivhuseffekten. Vindenergi er dog stadigvæk dyrere at 

producere end energi produceret på fossile brændsler, men vindenergi er i dag den billigste 

blandt de vedvarende energikilder. Det er nemlig vedvarende energi former som defineres 

som substituerende produkter, da de ligger i samme gruppe som en lav CO2 udledende energi 

form. Vindenergi har gennem en længere periode været godt stillet i form af tilskud, grønne 

afgifter og en generel politisk goodwill. Samtidig har vindenergi haft den store fordel, at det 

har været den billigste af de vedvarende energiformer. Truslen ligger naturligvis i, hvis en af 

de konkurrerende vedvarende energikilder pludselig får et gennembrud, og på den måde kan 

producere grøn energi til en væsentligt lavere pris end vindenergi. På nuværende tidspunkt er 

det hovedsagligt biomasse, vandkraft og solenergi som anses for egnede substituerende 

produkter. 

 

Biomasse er en fælles betegnelse for al den organiske stof, som dannes ved plantens 

fotosyntese med solen som energikilde
49

. Energien opstår ved afbrænding af det organiske 

materiale. Energiformen beskrives som CO2-neutral, da materialet der afbrændes, optager 

liges så meget CO2 i deres levetid, som de afgiver ved afbrænding. Hvis materialet ikke 

afbrændes, vil det i forrådnelsesprocessen frigive den samme mængde CO2. I Danmark udgør 

biomasse indtil videre omkring 70 % af forbruget af vedvarende energi
50

, det skal både ses 

som elektricitetsproduktion og fjernvarme. Umiddelbart kan det være svært at se ulemperne, 

da denne energiform er billig sammenlignet med de andre vedvarende energiformer. Der er 

ulemper, hvor en er af mere social karakter. I USA er der ligesom i Danmark kommet godt 
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gang i biobrændsel. Her oplever farmerne, at de kan få flere penge for at sælge deres majs til 

de virksomheder, der omdanner majsen til biobrændsel, end hvis de skulle sælge deres majs 

som fødevarer, dette er grundet støtteordninger til biobrændstof producenter. Dette bevirker, 

at fattige mennesker i U-lande, der ikke producerer mad nok til at dække deres eget behov, 

oplever stigende fødevarepriser på bl.a. majs, som de ikke har råd til
51

. Man diskutere om det 

er en vedvarende energi kilde, da der skal skabes brændsel før det producerer energi, og denne 

brændsel er ikke CO2 venlig når den bliver brændt, den er dog CO2 neutral over hele sin 

produktion, og er derfor ikke en traditionel energi kilde, da den er CO2 neutral og et miljø 

venligt produkt at producere. Danmark er nød til at importere store mængder træ, for at 

producere biobrændsel
52

. Dette bevirker naturligvis, at der er en grænse for, hvor billigt 

biobrændsel kan blive. Det anses at biobrændsel ikke vil udgøre en kæmpe fare for 

vindenergien, da den har forskellige begrænsninger, der gør, at vindenergien altid vil have 

nogle sociale fordele, samtidig med at biobrændsel ikke har udsigter til at blive meget 

billigere i forhold til vindenergien. 

 

Vandenergi er mange steder i verden et meget rentabel alternativ til vindenergi, men 

vandenergi har den store ulempe, at det kræver et kuperet terræn i området, før man kan 

udnytte vandenergien, i form af dæmninger. Alene denne begrænsning gør, at det kun er visse 

steder, at det kan fungere som et substituerende produkt. Dæmninger har også det problem, da 

en kunstig sø bliver dannet, at det naturlige miljø bliver meget berørt ved opførelsen heraf. 

 

Vandkraft kan derfor ikke blive en trussel på globalt plan, og ligger i et modent stadie af deres 

produkt liv, hvilket gør at der ikke kan ske store vækstrater indenfor den teknologi. En anden 

form for vandenergi er bølgeenergi og tidevandsenergi, her er tidevandsenergi en større 

trussel end bølgeenergi, da du kan forudse hvornår tidevandsstrømme kommer, du har ikke 

samme evne til at forudse størrelse af bølger i samme grad. Denne tidevandsenergi kan 

sagtens ses som en potentiel trussel på meget lang sigt. Dog er denne energiform så langt 

bagud i teknologisk udvikling og ligger i forsøgsstadiet i deres livscyklus, at den ikke inden 

for en overskuelig fremtid udgør nogen trussel for vindmøllerproducenterne. 

 

Solenergi har mange af de samme fordele som vindkraft og udgør teoretisk den største trussel 

mod vindkraften, hvor den nuværende teknik ligger på en såkaldt 3. generation. På længere 

                                                           
51

http://www.i-sis.org.uk/BiofuelsBiodevastationHunger.php 
52

http://www.ens.dk/da-dk/undergrundogforsyning/vedvarendeenergi/bioenergi/biomasse/sider/forside.aspx 

http://www.i-sis.org.uk/BiofuelsBiodevastationHunger.php
http://www.ens.dk/da-dk/undergrundogforsyning/vedvarendeenergi/bioenergi/biomasse/sider/forside.aspx


32 
 

sigt er udfordringen, at udvikle nye solcelletyper, som er billigere at producere. Baggrunden 

for at der ikke er blevet produceret flere solanlæg indtil nu er, at foregående generationer har 

været dyre, skrøbelige og for ineffektive til at det er rentabel at investere i stor stil.  

 

 

Kilde: http://www.greenchipstocks.com/report/solar-stocks-trends-market-outlook/335 

 

 

Den seneste udvikling af solenergien viser, at energiformen i fremtiden vil blive mere og 

mere konkurrencedygtig. Som der kan ses i grafen forventes der en kraftig vækst på 

gennemsnitlig 30,9 % årligt
53

. Den kraftige vækst gør det til en seriøs substitut som 

energiform til vindenergi, dog skal det ses som både en konkurrent og et fællesskab i miljø 

energi produktion, da de fokuserer sig til 2 forskellige målgrupper, sol energi henvender sig til 

golde områder på jorden, hvor der sol mange timer i døgnet. Det er den ulempe i forhold til 

vindmøllerne, da geografisk og klimatisk udgør de velegnede områder for solfangerne et 

noget mindre areal end for vindmøllerne. 

 

Der er en faldende tendens i priser på vindenergi og vedvarende energi, i modsætning til 

priser på traditionelle energikilder, kul, gas og olie. Årsagen til stigende priser på andre 

energikilder kan være, at energisektoren ligger i et meget modent stadie af deres livscyklus, 

hvilket er præget af en langsomt teknologisk udvikling og homogene produktionsalternativer. 

En anden betydelig årsag er, at de fossile energikilder er begrænsede. I løbet af de kommende 

årtier forventes der stadig mindre og dyrere udbud af traditionelle energiformer, mens den 
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globale efterspørgsel på elektricitet vil stige. Der forventes en yderlige, hurtig stigning i 

forbruget i først og fremmest Kina og Indien, hvilket vil øge prisen på kul og olie. En 

yderligere væsentlig ulempe med knappe fossile ressourcer er, at de reagerer voldsomt på 

politiske og militære kriser, og prissættes delvis på den daglige efterspørgsel, men også på 

den fremtidige efterspørgsel. Dette gør, at hver gang en international hændelse der øger 

risikoen for stabiliteten af kul, gas og olie vil øge priserne på de pågældende energi former, og 

derfor bremse den økonomiske vækst. Det er her vindkraften og vedvarende energi ses som 

en slags forsikring, da den i længden er billigere og giver større forsyningssikkerhed, hvilket 

også styrker enkelte landes nationale sikkerhed. Konkurrencen styrkes yderligere af tendensen 

til, at opstilling af enkelte vindmøller i stort omfang erstattes af etablering af store 

vindmølleparker, hvorfor der kan sikres stordriftsfordele og bedre udnyttelse af ekspertise og 

arbejdskraft. Derfor forventes der, at vindenergi fortsætter sin faldende pristendens både i 

forhold til de traditionelle og andre vedvarende energikilder. Derudover er det forventningen 

på markedet, at prisen på traditionelle energikilder stiger i takt med, at de opbruges. Endelig 

vil vindkraft effektivt substituere import af fossile brændsler og dermed nedbringe 

importafhængigheden. Dette er mest aktuel for det europæiske marked, som kunne ses i PEST 

analysen, hvor stor en afhængighed de har til lande udenfor Europa.  

 

Kundernes styrkeforhold 

Der er en hård konkurrence for vindmølleproducenter på teknisk komplicerede produkter og 

services, da der er stigende krav til producenterne på grund af, at kunderne i dag typisk er 

forsyningsselskaber og firmaer, der er ansvarlige for hele projekter. Globaliseringen har givet 

kunderne en mulighed for at se på markedet og sammenligne hvilket udbud der er, dette stiller 

krav til hvilken pris til ydelses forhold og kvaliteten af produkter og services.  

 

Vindmølleindustrien har flere forskellige typer kunder, hvilket gør at ordrerne varierer fra 

enkelte møller til store projekter. Gennem årene er udviklingen gået i retning af væsentligt 

større ordrer frem for enkeltsalg og branchens omsætning kommer dermed i højere grad fra 

vindmølleprojekter. Dette øger producenternes omsætning og har derfor en positiv indflydelse 

på vækst i branchen, men samtidigt bliver virksomheder mere afhængige af deres kunder, da 

en større andel af omsætningen kommer fra enkelt kunde. Disse storkunder står stærkt i 

forhandlingen af samarbejdsaftaler og kan hermed stille større krav til 

vindmølleproducenterne, på hvad der angår kvalitet, service og pris. Stærke vedvarende 
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forbindelser mellem producenterne og kunderne spiller en vigtig rolle for begge parter. Ved at 

fastholde kontakten til deres kunder og yde kundeservice i resten af de solgte møllers levetid, 

opnår vindmølleproducenterne langt større kundetilfredshed, som ofte medfører nye køb. 

Derudover får vindmølleproducenterne respons fra kunderne, og dette er yderst brugbart til 

interne forbedringer, markedsføring og udvikling af nye produkter.  

 

Det forventes, at fremtiden bliver domineret af stadig større møller i større parker. 

Udviklingen af havmølleparker har kunderne ikke samme forhandlingskraft, idet der er færre 

producenter som tilbyder dette produkt. Dette gør at der ikke er samme bredde i udvalget som 

kunder kan vælge fra, og dette kan Vestas drage fordel af, da de er en af de eneste som har 

produkter til offshore vindmølleparker. 

 

Leverandørernes styrkeforhold 

Det er vigtigt at forholde sig til leverandørernes forhandlingsstyrke, hvilket har en stor 

indvirkning på Vestas’ nuværende og fremtidige muligheder. Vindmølleproducenter laver 

stort set alle ikke standard komponenter selv, og hvis der er noget der bliver outsourcet, så 

foregår det i et nært samarbejde mellem vindmølleproducenten og underleverandøren. 

Leverandørsiden af markedet er præget af høj differentieringsgrad. Det er særdeles komplekse 

produkter, som kræver stor know how, for at være konkurrencedygtige. Leverandører har 

nydt godt af den høje vækst i branchen, og der har gennem de sidste mange år være meget 

stor efterspørgsel efter dele til vindmøller. Samtidig er leverandørsiden præget af 

virksomheder med stormarkedsdominans, der kan peges på markedet for lejer, ”power 

conversion” og især gearbokse, hvor en virksomhed som Winergy AG, i over 50 % af verdens 

installerede vindmøller, har leveret mindst én komponent
54

. Årsagen til ubalancen mellem 

efterspørgslen og udbuddet på gearbokse er et begrænset antal udbydere og et stort antal 

uforudsete reparationer. Mange af de gearboksfremstillere, der normalt servicerer markedet 

for tungt maskineri og ikke er med vindindustrien, har ikke indtrådt på markedet, da der har 

været for stor usikkerhed omkring afkastet
55

. Det betyder at der er flere elementer, der taler 

for at leverandørernes magt er stor. 
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Komponent Antal Leverandører 

Vinger 7 

Gearkasser 6 

Generator 9 

Samlelejer 4 

Tårne 10 

Elektronisk kontroludstyr 6 

Støbejernsdele 16 

Øvrige metaldele 10 

Total 66 

Kilde: BTM – World market update 2007 

 

Figuren viser antallet af leverandører i vindmøllebranchen i de forskellige led af værdikæden. 

Det viser antallet af leverandører er relativt begrænset. Dette vil andet lige gøre 

leverandørernes forhandlingsstyrke større. Eftersom der er den store efterspørgsel på 

vindmøller og forventningen om vækst i markedet, gøre at der vil være en større efterspørgsel 

hos leverandørerne, og dermed yderligere øge leverandørernes forhandlingsstyrke. For at få 

en mere konkurrence dygtig vindmølle, er der en øget fokus på at optimere ydelse og levetid, 

og dette vil ske i tættere samarbejde mellem leverandører og producenter. Dette, kombineret 

med at kvaliteten af det leverede halvfabrikata har stor indflydelse på producenternes 

hensættelser til fremtidige reparationer af vindmøller, har med til at øge forhandlingsstyrken 

for leverandørerne. Dette der gør forhandlingsstyrken særdeles stor for leverandørerne, er at 

der bruges over 8.000 komponenter til at bygge en vindmølle, og vindmølleproducenterne er 

selv næppe i stand til at konstruere alle delene selv, hvilket gør at man ikke bare lige har 

mulighed for at skifte leverandør, og når der er så få leverandører til hvert af de store 

komponenter, så har leverandører en magt over vindmølleproducenterne. Flere leverandører 

er endvidere begyndt at flytte med vindmøllevirksomhederne ud i verden for at kunne tilbyde 

den ønskede lokalproduktion, som er nødvendig for at kunne følge med i branchen på globalt 

niveau. Det har blandt andet den danske underleverandør LMGlasfiber. De har etableret to 

fabrikker i Kina, hvilket er afgørende for de udenlandske vindmøllevirksomheder, da de skal 

kunne producere 70 % af møllerne lokalt
56

. 
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Grundet at der er så få leverandører har også gjort at de er afhængige af 

vindmølleproducenterne, da leverancer til vindmølleindustrien udgør en betydelig andel af 

deres omsætning. Disse leverancer er oftest store og meget kapitaltunge og kræver derfor, at 

leverandørerne foretager betydelige investeringer med stor kapital, hvilket ved de mindre 

leverandører ikke efterlader meget overskud til andre kunder. For at gøre produktionen af 

vindenergi rentabelt, hvilket er at få den samlede transport- og logistikomkostning så langt 

ned som muligt, så der sættes større vindmøller til opstilling i langt større vindmølleparker. 

Disse mere omfattende investeringer fra kundernes side betyder, at der kun handles med 

leverandører, der har en stor produktionskapacitet og et kapitalgrundlag. Det skal være med til 

at sikre, at leverandøren ikke får problemer med likviditeten eller leveringssikkerhed.  

 

Konkurrenceintensiteten 

Som udgangspunkt for at forstå konkurrencesituationen er livscyklusmodellen en god måde at 

se i hvilket stadie industrien ligger i. Vindenergimarkedet må siges at have været i 

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

sig i starten eller midten af denne fase. Det er her det er normalt forbundet med stor tilgang af 

nye konkurrenter, hård kamp om markedsandele og en begyndende grad af 

produktdifferentiering. Det afspejles i Vestas’ nuværende konkurrencesituation. 

 

 

Kilde: BTM – World Market Update 2008 &http://www.ekopolitan.com/tech/wind-global-market-shares-2009 
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GE Wind (USA), Enercon (Tyskland) og Gamesa(Spanien) er dominerende på deres 

hjemmemarkeder, men deres position er ikke særlig stærk på eksportmarkederne i forhold til 

Vestas der eksporterer næsten 90 % af omsætningen. På det kinesiske marked er der sket store 

forandringer på hvem der er markedsleder gennem de sidste år. I 2005 stod Vestas, GE Wind 

og Siemens for 71 % af markedet i Kina, men efter de nye protektionistiske regler der er 

kommet, har de kinesiske virksomheder fået et bedre hjemmemarked, hvilket har gjort at de 

tre udenlandske virksomheder andel af det kinesiske marked er faldet til bare 14 % i 2009
57

. 

Baggrunden for det store fald er på hvordan man vælger det udbud der er til deres 

vindprojekter, det er her at kinesiske vindmøller er billigere at købe, men vil kræve flere 

reparationer over deres levetid. 

 

Vindmøllebranchen har været et oligopolistisk marked i mange år, som er præget af en 

mindre gruppe meget store spillere, og således står de 9 største udbydere for 89,6 % af den 

installerede kapacitet i 2008, dette er ændret meget i 2009 hvor det er faldet til 75,3 %, hvilket 

stadig lyder som en høj andel, er der faktisk sket en negativ udvikling inden for de sidste par 

år. Branchen var i midt 90’erne præget af mange spillere, der alle forsøgte at tilkæmpe sig en 

andel af markedet, og over de næste år foregik der et udskilningsløb, hvor kun de dygtigste og 

mest innovative kunne klare sig i markedet, hvilket skete igennem fusioner og opkøb. I takt 

med at teknologien er blevet bedre har det medført, at vindenergien er blevet væsentligt mere 

konkurrencedygtigt, og har skabt for alvor pres på konkurrencesituationen. Store 

multinationale virksomheder er trådt ind på markedet og især producenter fra Kina medfører, 

at konkurrencen er steget markant.  

 

En konkurrencesituation som oligopol gør at der altid er en usikkerhed om konkurrenternes 

reaktion på når Vestas’ ændrer deres handlinger på markedet, ligesom det også tvinger Vestas 

til at reagere på konkurrenternes tiltag for at ikke miste sine egne markedsandele. Banker og 

andre finansielle virksomheder udtrykker også deres ønsker om konsolidering i branchen, 

hvilket stiller højere kapitalkrav. Derudover stiller kunderne større krav om en finansiel styrke 

primært i form af likviditet og soliditet i tilfælde af større projekter, hvilket gør at markedet 

har udviklet sig i retning af, at producenterne konkurrerer på flere afgørende parameter end 

kun teknologi. For at Vestas kan bevare og styrke deres konkurrenceposition er det vigtigt, at 

virksomheden ikke taber fokus på de konkurrencemæssige aspekter så som kernekompetencer 
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og markedsandele. For at kunne fastholde konkurrencepositionen, er det vigtigt, at den 

merværdi, der skabes i virksomheden, geninvesteres i ressourcer og viden, så Vestas kan 

beholde sin status som en af de største i vindmølleindustrien. 
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Værdikædeanalyse 

For en virksomhed der vil skabe en konkurrencemæssig fordel ved at levere værdi til deres 

interessenter, så skal den forstå hvordan den værdi skabes. Her vil Michael E. Porters 

værdikæde give en analyse af Vestas evne til at skabe værdi for deres interessenter, 

værdikæden består af fem forskellige hovedaktiviteter og tre støttende aktiviteter. 

 

Hoved aktiviteter 

Disse aktiviteter er indgående logistik, produktion, udgående logistik, salg og marketing og 

service. 

 

Indgående logistik 

Vestas har en del leverandører, som de er afhængige af, og dette er selvom virksomheden er i 

høj grad vertikal integreret. De leverandører som de er afhængige af leverer typisk råvarer og 

halvfabrikata, og køb af disse er naturligvis en af de største omkostningsposter. Det er derfor 

at Vestas igennem forhandlinger prøver at få de mest konkurrencedygtige priser.  

 

Deres samarbejde med leverandører er ofte bygget op omkring samarbejdsaftaler, hvilket kan 

gøre det omkostningstungt at skifte leverandør, hvorfor Vestas i høj grad forsøger at integrere 

sig med sine leverandører. Det har været nævnt at der er faldet en del kritik over kvaliteten af 

halvfabrikata, hvilket har givet store omkostninger til reparationer og yderligere garantier, 

dette har måske givet en negativ omtale og tab af større ordrer. Derfor ville Vestas forbedre 

disse forhold, hvilket omtales i årsrapporten for 2008. 

 

Dette skal gøres via en af de nye Must-Win-Battles ”Supplier Quality”, der først skal forbedre 

forholdet til leverandørerne og for det andet skal fremme kvaliteten af komponenterne på alle 

områder
58

. Tiltaget var blandt andet at Six Sigma principperne blev implementeret. Det er et 

omfattende overvågningssystem af produktionen. Kort sagt overvåger systemet produktionen 

via dataindsamling, som skal minimere variation i produktionsprocesserne for at minimere 

fejl i det færdige produkt. Systemet bliver brugt både i Vestas egen produktion og hos 

leverandørerne, det gør leverandørerne i stand til at måle på systemets afvigende 

specifikationer og på den måde løbende forbedre kvaliteten i komponenterne. Vestas’ egne 

folk er ligeså til stede hos leverandørerne for at forbedre vidensdelingen samt hurtigt og 
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effektivt at kunne forbedre produktionsprocesserne
59

. Ved udgangen af 2008 havde Vestas og 

hovedparten af deres leverandører opnået 4 Sigma niveau, hvilket betyder at de kun tolererer 

defekte komponenter i 0,621 % af deres produktion
60

. Ved ultimo 2010 forventer de 5 Sigma 

(0,023 %) og 6 Sigma (0,00034 %) i hele værdikæden senest i 2015
61

. De massive 

investeringer i denne nye kvalitetskontrol har gjort, at der bliver spildt langt færre 

komponenter hos leverandøren. Det sikrer en bedre kvalitet og en betydelig mindre 

omkostning i service eftersyn og garantier til vindmøller, hvilket vil på længere sigt være med 

til at forbedre EBIT-marginen. 

 

Da Vestas benytter sig af langsigtede samarbejdsaftaler med leverandørerne er risikoen for 

udsving i råvarepriserne så vidt muligt afværget i disse aftaler
62

. For en del af Vestas’ 

råvarebehov, blandt andet kobber og stål, indgås langsigtede aftaler i faste priser. For andre 

typer råvarer benytter Vestas hedging – eks. ved indkøb af kobber og nikkel. På denne måde 

vil Vestas kunne lave mere pålidelige tilbud til kunderne, da prisen på f.eks. kobber, stål og 

kulfiber vil være forudsigelige. Vestas forsøger desuden at indarbejde råvareprisudviklingen i 

sine salgskontrakter, således at kundens endelige projektpris afhænger af udviklingen i 

råvarepriserne. Således bærer Vestas ikke selv den fulde råvarerisiko
63

. 

 

Produktion 

Der er to afgørende produktionsfaktorer som har betydning, at Vestas har en markant 

egenproduktion og mange af leverandørerne er danske. De eneste halvfabrikata, der ikke 

bliver produceret i Danmark, er gearkasser og generatorer. 

 

De erhvervsmæssige fordele ved at samle produktionen af vindmøller opnår Vestas en 

værdifuld erfaring, som reducerer omkostningerne på produktion af vindmøller fremover. 

Bestillingen af råvarer fra underleverandører, specielt fra udlandet, vil få 

transportomkostningerne til at stige og dermed også prisen på vindmøllerne
64

. For at 

minimere denne problematik har Vestas etableret produktionen på en række af deres 

eksportmarkeder og vil dermed stå tættere på deres leverandører af råvarer og komponenter. 
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Som et resultat af deres forskning og udvikling, samt erfaring og egen produktion, der er 

blevet gennemført siden 1980’erne, er effektiviteten af Vestas’ vindmøller steget markant, 

hvilket har øget efterspørgslen på deres produkter.  

 

Selvom at der har været mærkbare teknologiske fremskridt og opstilling af offshore 

vindmøller er udviklingen i indtægts-omkostningsforholdet stadig væsentligt problem, og 

indtjeningsforholdet er fortsat under optimering. Etableringen af lokal produktion på en del af 

eksportmarkederne har delvist løst problemet, hvilket har samlet produktionen i globale 

regioner tæt på de respektive markeder, og hvor salgsvolumen er størst. Denne strategi har en 

positiv indflydelse på at reducere forskellige drifts- og forretningsrisici, som for eksempel 

valutakursudsving på produktionsomkostningssiden. En afgørende faktor ved at have 

produktion, der er placeret tættere på eksportmarkederne er optimering af enheds-, 

distributions- og administrationsomkostningerne. Disse stordriftsfordele i produktionen giver 

synergier som resulterer i faldende enhedsomkostninger.  

 

Den næste faktor, hvad angår vindmøllernes effektivitet, er drifts- og vedligeholdelses-

omkostninger, da vindmølles levetid er beregnet til 20 år
65

, og hen over deres levetid vil deres 

effektivitet falde. Et vindmølleprojekts rentabilitet er essentielt for kunden, da det er en 

langsigtet investering, og den besværlige del af budgetteringen består i at estimere det rigtige 

niveau for indtægter og omkostninger over projektets levetid.  

 

For at estimere potentialet af strøm produktion, skal man først afgøre, hvad vindressourcen er 

på den valgte lokation. Efter at have fastslået, hvor meget strøm en vindmøllepark kan 

producere, skal det derefter estimeres hvor meget det vil koste at bygge og vedligeholde 

vindmølleparken
66

. Næste fase er estimering af kapitalomkostningerne og afkastet, altså hvor 

stort et beløb der skal returneres til gæld og egenkapital. På gældssiden har renteniveauet en 

afgørende betydning, og lånets løbetid hænger typisk sammen med niveauet af renten. På 

egenkapitalsiden vil afkast variere med risikoen på investeringen, og kunder er interesseret i 

minimere risikoen på projekter på grund af den langsigtede investeringshorisont. Den 

opfattede risiko for vindmølleprojekt kan være højere end de faktiske risici, da teknologien 

stadig ses som ny, desuden er branchen følsom over for konjunkturudsving, og dette resulterer 

ofte i højere afkast af investeringerne.  
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Når elektricitetsproduktionen, og størrelsen af de finansielle omkostninger, bygge- og 

vedligeholdelsesudgifterne er estimeret, kan man identificere produktionsomkostningen pr. 

MW, hvilket vil vise effektiviteten af deres produktion. Andre indtægter såsom værdien af 

produktionen, skattefradrag og subsidier har en positiv virkning på nettoindkomsten til ejeren. 

Disse faktorer er med til at holde prisen på elektricitet fra vindmøller på lavt niveau, hvilket 

hjælper med at holde vind-energi på et konkurreredygtigt niveau i forhold til andre 

energiformer. Selv om det ikke er let at se om, hvor høje vindkraft omkostningerne er, er det 

muligt at konstatere, at omkostningerne er faldet drastisk i de seneste to årtier og vil fortsætte 

med at falde i takt med vindmølleindustriens teknologiske udvikling, effektivisering af 

produktionen og strategiudvikling. 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Produktionsomkostninger Pr. Leveret MW (Euro) 1.098.273 800.425 896.490 870.251 1.090.470 

Kilde: Vestas Årsrapport 2005-2009 og egen tilvirkning 

 

Vestas kan grundet sin størrelse udnytte stordriftsfordele og dermed i højere grad efterleve 

den del af den nye koncernstrategi, som skal tilgodese kunder og aktionærer: Kunderne ved at 

nedbringe stykprisen pr. mølle og aktionærerne ved at opnå større afkast af den investerede 

kapital. Udviklingen i produktionsomkostningerne viser, at i de sidste fem år har 

produktionsomkostninger været svingende, hvilket delvist skyldes effekten af fusionen med 

NEG Micon i 2004, hvilket kan have indflydelse på omkostningerne i 2005. Desuden kan 

udsving i ordrestørrelsen også have betydning for hvor mange omkostninger der allokeres til 

logistik. Udviklingen var mere stabil i perioden 2006-2008, og det indikerer en forbedring i 

omkostningsstyringsfunktionen.  

 

Vestas’ produktionsapparat er af en sådan størrelse, at en uudnyttet kapacitet kan blive utrolig 

dyr. Hvilket også er synligt i 2009, hvor omkostningerne er steget markant grundet et reelt 

fald i leveret MW, hvilket skal ses alarmerende at der i et marked med så stor vækst at man 

ikke præsterer med et bedre salg. Når man er tvunget til at investere i nye produktionsanlæg 

for at flytte produktionen tættere på de store markeder og ikke får samme vækst i salg af MW, 

så vil omkostningerne stige pr. MW. Selvom omkostningerne er steget i 2009, så er deres 

produktion blevet mere effektivt i form af Six Sigma kontrollen af deres produktion og 

leverandørernes, hvilket gør at der er færre defekte komponenter og dermed et mindre tab. 
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Ud fra analysens resultater må man konkludere, at produktionsforholdene er forbedret, og 

Vestas har fået bedre styr på omkostningsstyringen. 2009 har dog ikke været på samme 

niveau som de tre foregående år, hvilket skyldes lavere salg af MW og uudnyttet kapacitet. 

Man må derfor forvente, at de i fremtiden kan producere til konkurrencedygtige priser. 

 

Udgående logistik 

Det er den tredje fase i værdikæden og består for Vestas’ tilfælde af levering og overdragelse 

af enkelte ordre. I udgående logistik genereres værditilvækst i form af minimering af 

omkostninger til distribution. Dermed er optimering i den led af værdikæden af essentiel 

betydning for en stor vindmølleproducent som Vestas. Nedenstående tabel viser om 

distributionsomkostninger pr. leveret MW er steget eller faldet igennem de sidste fem år. 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Distributions omkostninger (Mio. Euro) 42,7 69,5 99 181 232 

MW leveret 3185 4239 4502 5580 4764 

Distributions omkostninger Pr. Leveret MW 13.407 16.395 21.990 32.437 48.699 
Kilde: Vestas Årsrapport 2005-2009 og egen tilvirkning 

 

Det kan ses at omkostningerne er steget gennem alle årene, hvilket skyldes at logistikken til 

hver enkel ordre er blevet dyrere, da hver enkelt marked kræver sin egen juridiske 

godkendelse og distribution. Når Vestas er den producent som er på flest markeder i 

industrien, skal det ses at omkostningerne til distribution vil stige mere end konkurrenterne, 

da de ikke er så eksponeret som Vestas. 

 

Markedsføring og salg 

En forudsætning for Vestas’ fremtidig udvikling og værdiskabelse er, at nye kunder forsat vil 

finde dem som det bedste produkt. Dette kræver en stor og effektiv marketingafdeling, som er 

på forkant med udviklingen i markedet. Med denne indsigt i markedet vil koncernen være i 

stand til at kunne opfylde nye kunders behov og følge med markedsudviklingen. Derfor er 

Vestas en af de virksomheder med det største marketingsbudget. Det gør dem meget 

eksponeret i medieverden, og det giver dem en konkurrencemæssige fordel, som kun de 

færreste konkurrenter i industrien har til rådighed.  

Det primære mål er, som for de fleste virksomheder, at tiltrække nye kunder og fastholde 

eksisterende, hvilket er basis for virksomhedens indtjening. Der er dog ligeså vigtigt at fange 
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befolkningens og regeringens opmærksomhed for at formidle, at vindenergi er et godt 

alternativ til konventionelle energikilder.  

Et andet område, hvor markedsføring har sin anvendelsesområde er, når det gælder om at 

tiltrække kvalificeret arbejdskraft, hvilket er væsentligt for, at virksomheden når sine 

målsætninger. For en videnstung koncern som Vestas er det vigtig at markedsføre sig som 

værende en god arbejdsplads med attraktive lønninger og gode muligheder for faglig og 

personlig udvikling, hvilket vil tiltrække de mest kvalificerede medarbejdere. 

 

 

Kilde: Vestas – Årsrapport 2009, s.16 

 

Tabellen viser at salgsdelen i Vestas udgør hele 37 % af den samlede antal ansatte, dette viser 

vigtigheden af at have velfungerende salgsenheder, når den har en så stor andel af 

organisationen. Det kan ses i tabellen er repræsenteret i alle regioner, dette muliggør at være 

synlig på hele markedet, de har desuden investeret i salgsafdelingen i Asien, som er steget 

med 32,2 % over det seneste år, hvilket viser at Vestas ser det som et vigtigt marked i 

fremtiden, hvorfor det kræver en større fokus. Ressourcemæssigt står Vestas utroligt stærkt. 

De har kapitalressourcer til at udvide og udvikle deres salgsorganisatoriske enheder til både 

nye og eksisterende markeder. Vestas vækststrategi baserer sig på organisk vækst gennem 

fortsat teknologisk udvikling og indtrængning på nye geografiske markeder. 

 

Selve kundedialogen er endnu et højtprioriteret område, da 2008-tal viste et særdeles 

utilfredsstillende tal, hvad angår kundeloyaliteten. Problemet har resulteret i en ”Must-Win-
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Battle”, hvor målet er et forbedret samarbejde med kunderne inden for områderne salg, 

projektinstallation og service. Udover er målet også, at møllernes oppetid øges. Fokus er 

møllernes effektivitet og dermed nytteværdi for kunderne. 

 

Kundeloyaliteten måles på en indeksskala, hvor 100 er maksimum. Målet for 2010 er 70
67

. 

Den seneste fra 2009 resulterede i et indeks på 64
68

, hvilket er en markant forbedring fra 2008 

som var på 52
69

.  

 

Service 

Det er det sidste led i værdikæden, hvor Vestas kan skabe en værdi overfor kunder. Service i 

vindmøllebranchen består af rådgivning og vedligeholdelse af opstillede møller, som er 

overvågningen af de enkelte vindmøller og vindmølleparker. Overvågningen er netop en del 

af den service, Vestas gør meget ud af at tilbyde kunderne, og de overvåger nu 26.600 MW
70

. 

De har i den forbindelse opstillet overvågningscentrer, som online kan følge vindmøllernes 

tilstand døgnet rundt
71

. Disse overvågningscentre giver en hurtigere reaktion fra Vestas’ side i 

tilfælde af problemer med driften eller mulighed for mere optimal vindudnyttelse. Vindmøller 

har brug for serviceeftersyn ca. to gange om året af sikkerhedsmæssige årsager. Dertil 

kommer, at komponentfejl og eventuelle uheld kan beskadige vindmøllen, hvilket gør 

overvågning nødvendigt, hvis der skal opretholdes en så høj effektivitet som muligt. 

Overvågningen giver altså kunderne en sikkerhed for, at møllerne holder i den periode, der er 

nødvendig for at sikre den samlede rentabilitet. Det er både en god service for kunderne, men 

det giver også Vestas en værdifuld viden om sin egne vindmøller over deres levetid, hvilket 

kan bruges i fremtidig udvikling af nye vindmøller. 
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Støttende aktiviteter 

Analysen af de støttende aktiviteter vil give en generelle forståelse af Vestas’ ressourcer, der 

har betydning for de fem primære aktiviteter. Det der symboliserer de støttende aktiviteter er, 

at de har indflydelse på virksomhedens værdikæde uden direkte at være en del af den. I 

Vestas’ tilfælde består de støttende aktiviteter af teknologisk udvikling, de menneskelige 

ressourcer og virksomhedens infrastruktur. 

 

Teknologi og udvikling 

Ved produktion af vindmøller er den teknologisk udvikling af en essentiel betydning, da 

fremskridt i teknologien gør Vestas i stand at skabe konkurrencedygtige produkter og 

differentiere sig fra konkurrenterne. Det er flere forskellige afdelinger i koncernen, hvor der 

skabes værditilvækst via den teknologiske udvikling, og det vil være forskning og udvikling, 

knowhow i produktionen og medarbejdernes kompetencer.  

 

Udviklingen af møllernes kapacitet og effektivitet er af en afgørende betydning for 

efterspørgslen efter vindmøller i fremtiden, og her spiller teknologiske fremskridt en essentiel 

rolle. Vindmøller med større kapacitet, vil derfor være mere effektive og er mindre afhængige 

af støtteordninger, som giver en mere rentabel produktion, hvilket giver mulighed for en 

bedre konkurrenceevne mod konventionelle energikilder og konkurrenter. I Vestas har man 

arbejdet på optimering i produktionen ved hjælp af den såkaldte Total Productive 

Maintenance (TPM) og LEAN-produktion. Begge programmer havde betydelig effekt på 

produktionssiden og resulterede i reduktion af arbejdskapitalen
72

. 

 

Menneskelige ressourcer  

De menneskelige ressourcer består hovedsageligt af personaleudvikling, rekruttering af nye 

medarbejdere og forskellige former for medarbejderordninger. Det er en af det vigtigste 

arbejdsområde for ledelsen at fastholde og udvikle medarbejdere i virksomheden, da 

konkurrencepositionen, vedligeholdelsen og udbyggelsen af de kritiske succes faktorer er tæt 

korreleret. Det afhænger af at identificere og tiltrække veluddannet og kvalificeret 

arbejdskraft. Det er delvist gjort ved at placere produktionen og en del af aktiviteterne på 

eksportmarkeder. Fastholdelsen af kvalificeret arbejdskraft har også en afgørende betydning 

for en videnstung virksomhed som Vestas, da de forventede vækstrater i branchen stiller krav 
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om et højt professionelt niveau og knowhow. Ved tab af arbejdskraft til konkurrenter kan det 

know how som er udviklet i Vestas, blive brugt i andre virksomheder og skal helst undgås. 

Derfor må det forventes, at rekruttering, fastholdelse og udvikling af personale vil spille en 

stadig større rolle i fremtiden for at sikre, at Vestas kan imødekomme de stigende krav, som 

markedet og konkurrencesituationen stiller.  

 

 

Kilde: Vestas – Årsrapport 2009, s.11 

 

Grafen viser, at men deres ”Safety walks” uddannelse, har skabt en signifikant bedre 

arbejdsplads set i forhold til ulykker. Der er desuden lavet en bonusordning der aflønnes ud 

fra ulykkesfrekvensen
73

. Det er en god måde at holde fokus for medarbejderne, og en meget 

lav ulykkesfrekvens vil uden tvivl gøre det til et bedre arbejdsmiljø for medarbejdere. 

Vestas’ konkurrencedygtighed og vækst afhænger af ledelsens evner. Derfor er det afgørende 

for virksomheden at fastholde den nuværende handlekraftige ledelse. Derfor etablerede Vestas 

i 2008 en række procedurer, der sikrer en grundig vurdering af de interne kandidater og 

samtidig skaber en intern ekspertise af fremtidige ledere til de kommende års vækst.  
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Virksomhedens infrastruktur  

Virksomhedens infrastruktur indeholder en række områder som finans, HR, jura, ledelse, 

planlægning og regnskab. Infrastrukturen dækker modsat de øvrige supportaktiviteter hele 

værdikæden, mens de øvrige kun er repræsenteret i enkelte dele af værdikæden. En stor 

indflydelse på Vestas’ infrastruktur har forskellige virksomhedens off-balance ressourcer. Det 

drejer sig primært om knowhow i produktionen og forskning, samt de relationer man har 

skabt til kunder og leverandører historisk. Disse har essentiel betydning for Vestas’ 

værdiskabelse, men det er ikke muligt at estimere den økonomiske effekt af dem. 
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SWOT analyse 

Analysen viser Vestas’ struktur og overblik over organisationens styrke- og 

konkurrencesituation. Således sættes organisationens aktuelle interne ressourcer i relation til 

dens position i det omgivende miljø. Dette giver et godt oversigtsbillede over organisationens 

aktuelle konkurrencemæssige position og strategiske handlingsmuligheder. 

 

Stærke sider (Strengths) Svage sider (Weaknesses) 

 Globalt repræsenteret 

 Lokalkendskab 

 Førende position på store markeder  

 Førende indenfor Offshore markedet 

 Dominerende på det europæiske marked  

 Stærk finansiel position  

 Fokus på vækst i indtjening, frem for 

markedsandel 

 Effektiv produktudvikling  

 Produktion på eksportmarkeder  

 Forbedret produktionskapacitet og 

rentabilitet  

 Effektiv risikostyring  

 Six Sigma kontrol 

 Vertikal integration 

 Teknologisk knowhow og førende 

teknologi 

 Indarbejdet varemærke og image  

 Markant forbedret image de sidste år 

 Øget fokus på personalepolitik 

 Fortsat afhængighed af støtteordninger 

 Afhængighed af underleverandører, 

specielt indenfor gearkasser 

 Produktions- og 

distributionsomkostningerne er stadig 

under optimering  

 Følsom og afhængig overfor leverandører 

 Ekstraordinære investeringer i beskyttelse 

af viden og teknologi  

 Problemer med logistik og sikkerhed 

Afhængighed af kvalificeret arbejdskraft 

og F&U  

 Fortsat lave markedsandele på markeder 

med høje vækstrater 

 Lille hjemmemarked 

 Irreversible investeringer i 

produktionsanlæg 

 

Muligheder (Opportunities) Trusler (Threats) 

 Høje adgangsbarrierer 

 Teknologisk udvikling  

 Lavt renteniveau  

 Stigende efterspørgsel efter vindenergi 

 Vækst på offshore markedet  

 Nye markeder og voksende eksisterende 

markedet  

 Produktudvikling og større ordre  

 Værdiskabelse ved vertikal integration 

 Opkøb af underleverandør 

 Kyotoaftalen og nye typer af miljøaftaler 

 Stigende CO2-kvote priser  

 Stigende miljøbevidsthed i samfundet 

 Peak oil problemet 

 Store konjunkturfluktueringer 

 Stigende priser på råvarer  

 Stabilisering eller fald i olie- og gaspriser 

 Svingende efterspørgsel efter vedvarende 

energi 

 Mere fokus og rentabilitet på 

substituerende produkter  

 Stigende konkurrence og nye konkurrenter 

 Konsolidering og fusioner i branchen 

 Større forhandlingsmagt fra kunder 

 Mulige flaskehalse hos leverandører ved 

øget efterspørgsel 

 Politisk følsomhed 
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Delkonklusion 

I det foregående årti har der været en markant udvikling i vindmøllebranchen, og på 

nuværende tidspunkt er det karakteristisk for vindmøllerproducenter, at de arbejder mere med 

større projekter bestilt af energiselskaber. Vindenergimarkedet er stadig under udvikling og er 

meget afhængig af politiske beslutninger, og producenterne konkurrerer aggressivt om store 

kunder, dette er ikke kun på vindmøller men på hele pakken med logistik, transport, 

opsætning og vedligeholdelse. Udfordringen for Vestas og deres konkurrenter er at tilpasse 

deres produkter til politisk bestemte støtteordninger og videreudvikle deres produkter, samt at 

finde konkurrencedygtige og rentable produktionsløsninger for at gøre vindenergi billigere i 

forhold til konventionelle energiformer og substituerende vedvarende energikilder. Som 

allerede nævnt er efterspørgslen efter vindenergi afhængig af energipolitik og dermed de 

enkelte landets miljøpolitik.  

 

De seneste par års udvikling viser, at der stilles større krav til producenterne fra den 

finansielle sektors side, da større ordre stiller krav om et bedre kapitalberedskab, og 

virksomhedens soliditet og indtjeningsevne er typisk i fokus. Kapitalberedskabet er blevet en 

af de vigtigste konkurrenceparametre i vindmølleindustrien, hvilket gør det til en betydelig 

adgangsbarriere for nye aktører. Samtidigt er branchen påvirket af politiske holdninger og 

lovgivningen på energiområdet. De kræfter definerer vækstmuligheder for Vestas og andre 

producenter og skaber dynamikken i branchen.  

 

Den næste afgørende succesfaktor er prisen på produceret MWh, og Vestas er udsat for en 

konstant pres for at optimere de variable omkostninger. Det gælder først og fremmest 

produktionsomkostninger, der skal være på et optimalt niveau, for at vindenergi kan 

konkurrere med de traditionelle energiformer. Endvidere skifter den politiske velvilje overfor 

industrien i takt med vindenergipriserne og prisen på traditionelle former. Flere undersøgelser 

peger i retning af, at vindenergi endnu ikke kan konkurrere med konventionelle kraftværker 

på omkostningssiden, og subsidiering har derfor stadig en stor betydning for producenterne.  

 

Udsving i valutakurser, renteniveau og både nationale og internationale konjunkturer påvirker 

Vestas negativt, da det øger uforudsigeligheden i markedet. Vestas har dog i væsentlig 

omfang prøvet at reducere effekten af valutakursudsving gennem tilstedeværelse på 

eksportmarkederne. Derudover har Vestas en relativt effektivt risikostyring ved eksempelvis 
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at fastholde indtægter og omkostninger i samme valuta. Ved hjælp af de tiltag og strategier 

nedsættes både likviditetsrisikoen og valutakursudsving.  

 

Flaskehalse i produktionen spiller også en større rolle for indtjeningsevnen og 

kundefastholdelsen, problemet prøver de at løse ved vertikal integration, placeringen af 

produktionsapparatet tæt på leverandørerne og ikke mindst aftaler, der gør leverandørerne 

afhængige af selskabet.  

 

Stigende fokus på reduktionen af drivhusgasser er en positiv faktor for efterspørgslen efter 

vedvarende energikilder, og vindkraft betegnes ofte som det bedste bud på løsningen af 

problemet. For Vestas kan det betyde en fremtidig vækst, da over 140 lande er involveret i 

Kyoto-protokollens samarbejde. Men det er stadig uklart, i hvor høj grad vindteknologien vil 

blive benyttet til reduktionen af CO2 i de enkelte lande, og med katastrofen i København 

(COP15) kan det være svært at forudse den fremtidige handlingsplan for de store markeder i 

Asien og Nord Amerika.  

 

Europa er Vestas` dominerende marked og forventes at være det nogle år fremover. Europa 

har et politisk ønske om at nedbringe deres afhængighed af importerede fossile brændstoffer 

og har sat mål for hvor stor en andel der skal produceres af alternative energikilder. Vestas har 

i det seneste år haft en værdinedgang i flere af deres aktiviteter. I løbet af de sidste fem år har 

de oplevet en stor tilgang af nye medarbejdere, udskiftninger i ledelsen samt større ændringer 

i organisationsstrukturen, hvilket primært skyldes fusionen og nedgangen i konjunkturerne.  

 

Offshore markedet har vist fremgang, og det er karakteriseret ved, at større energiselskaber 

udgør hovedparten af kundekredsen, i fremtiden vil dette niche marked udgøre en større andel 

af den samlede vindmølle kapacitet. Her giver det Vestas en styrke at de er en af de eneste 

producenter, som har know how’et og erfaring med at opstille vindmøller ude i vand. Det er 

denne knowhow og erfaring, der er oparbejdet gennem de mange år i branchen, som man kan 

drage fordel af fremadrettet.  

 

Ved etablering af produktionsfaciliteter og salgskontorer på de vigtigste eksportmarkeder har 

man opnået synergieffekter og stordriftsfordele, som vil påvirke produktions-

omkostningssiden, salget og de logistiske opgaver positivt i fremtiden.  
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Det faktum, at Vestas er vokset efter fusionen medførte også, at de står stærkere overfor 

kunderne, da størrelsesforholdet mellem køber og sælger sikrer magtbalancen. 

Egenproduktionen af nødvendige dele sikrer, at Vestas ikke betaler prisdifferencen mellem 

produktionsomkostningerne og salgsprisen. I produktionen har de foretaget følgende tiltag, 

som skal føre til stordriftsfordele på længere sigt og dermed omkostningsbesparelser. De har 

samlet produktionskapacitet af visse komponenter på specialiserede fabrikker samt placeret 

produktionsfaciliteterne tættere på de respektive markeder. Produktions- og 

distributionsomkostningerne er blevet analyseret med teorien om economies of scale, hvilket 

har vist, at der stadig er behov for optimering både på produktions- og distributionssiden. De 

enkelte år viser markante stigninger både i produktions- og distributionsomkostninger, og det 

kan have betydning for rentabiliteten af de enkelte projekter og dermed for hele koncernen. 

Det skal siges, at stordriftsfordele og dermed omkostningsniveauet afhænger af ordrernes 

størrelse og effektiviteten af virksomhedens logistik.  

 

Salgsaktiviteten har derimod oplevet en værditilvækst og opnået en betydelig tilgang i antallet 

af indgående ordrer, specielt i 2010 set i forhold til 2009. En høj værdi i salgsaktiviteten er 

vigtig for Vestas, da der som udgangspunkt ikke skabes værdi i de øvrige aktiviteter, når der 

er nedgang i salgsaktiviteten. Ved indsættelsen af den nye ledelse, oprettelsen af den nye 

koncernstruktur og koncernstrategi har man startet en ny udviklingsfase i Vestas historie. Den 

største svaghed i Vestas er, at man er afhængig af politiske beslutninger i forhold til 

indførelsen af vedvarende energikilder, da vindkrafts pris stadig ikke er optimal sammenlignet 

med de konventionelle energiformer. Det samme gør sig gældende for subsidieordninger som 

f.eks. PTC-ordningen i USA. Samtidig kan de høje vækstrater i salgsaktiviteten være et 

problem for Vestas, da de flere samtidige vindmølleprojekter kræver et større 

kapitalberedskab og en effektiv omkostningsstyring, primært på produktions- og 

distributionssiden.  

 

Vestas har historisk haft en meget høj markedsandel og altid været markedsleder. Denne 

position er dog kommet under alvorlig pres de seneste år, hvor store industrielle aktører er 

trængt ind på deres hjemmemarkeder. Det er derfor nok året 2010 hvor de kan positionere sig 

som markedsleder. Vestas´ hjemmemarked er forholdsvist småt i forhold til konkurrenter som 

Enercon i Tyskland, Gamesa i Spanien, GE WIND i USA, kinesiske virksomheder og så 

videre. Dermed opnår Vestas ikke samme fordele som disse virksomheder på deres 
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hjemmemarkeder, og dermed vil distributionsomkostningerne være højere end 

hjemmemarkedets konkurrenter. Hvorfor Vestas har spredt produktionen til lokale markeder. 

 

Sammenfattende vurderes det, at Vestas på nuværende tidspunkt står forholdsvis stærkt på 

markedet, idet virksomheden har oparbejdet en stor og solid ressource- og kompetencebase. 

Bliver de i stand at fastholde og udbygge deres konkurrencemæssige fordele på basis af deres 

ressourcebase, samt følge med de høje vækstrater i branchen, ser fremtidsudsigterne positive 

ud for Vestas. 
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Regnskabsanalyse 

Som supplement til den strategiske analyse, vil der være en regnskabsanalyse af Vestas 

historiske regnskaber. Der vil på baggrund af nøgletal afdække de faktorer i de historiske 

nøgletal, de finansielle værdidrivere, der ligger til grund for historiske overskud eller 

pengestrømme. Regnskabsanalysen tager udgangspunkt i de seneste syv offentliggjorte 

årsrapporter fra Vestas og dækker således perioden 2003-2009. De pågældende årsrapporter 

er ikke direkte sammenlignelige på grund af en række transitoriske poster og ændringer i 

regnskabspraksis ved overgangen til IFRS i 2005, ligesom virkningerne af fusionen også 

indgår i regnskab for år 2004. 

 

Regnskabspraksis 

Det er forbindelse med gennemgåelse af revisionspåtegningerne vigtigt at fastslå, om der er 

taget forbehold eller givet supplerende oplysninger vedrørende forhold i årsrapporterne. Hvis 

dette var tilfældet, skal der tages højde for dette i analysen. Ved gennemgangen kan det 

konstateres, at der er afgivet blanke revisionspåtegninger i hele perioden. For at de historiske 

regnskaber kan anvendes til analysebrug, er det således vigtigt at sikre sig, at årsregnskaberne 

er direkte sammenlignelige, så der ikke kommer misvisende konklusioner. Ved at kigge på 

den anvendte regnskabspraksis i analyseperioden kan man afklare, hvorvidt regnskabstallene 

er opgjort på samme måde i analyseperioden. Der kan konstateres, at regnskabspraksis har 

opfyldt årsregnskabslovens og IFRS’ bestemmelser, da der er afgivet blanke 

revisionspåtegninger, som konstateret ovenfor. Fra regnskabsåret 2005 er Vestas overgået til 

at aflægge årsrapporten efter IFRS. I den videre analyse er regnskaberne for 2005-2009 

således baseret på IFRS, hvor årsrapporten for 2003 er aflagt i henhold til den danske 

regnskabslovgivning. Opmærksomheden skal være herpå, at der er forskelle i den anvendte 

regnskabspraksis, men det er desværre ikke muligt for den eksterne analytiker at korrigere 

regnskaberne så langt tilbage i tiden, da en række informationer ikke er offentligt 

tilgængelige.  

 

Overgangen til IFRS har medført følgende ændringer i årsrapporten: Frem til 1. januar 2004 

har man amortiseret goodwill over den økonomiske levetid, men efter overgangen til IFRS er 

dette ikke tilladt længere. I stedet foretager man en værdiforringelses-test på goodwill for at 

værdiansætte den. Tidligere indgik egenproducerede komponenter i salgsordrer under 

udførelse, når de kunne henføres til en indgået ordre. Fra 1.januar 2005 indregnes de 
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egenproducerede komponenter først i takt med, at de indgår i de pågældende salgsordrer. 

Ændringen har påvirket egenkapitalen primo 2005 negativt. Forsknings- og 

udviklingsomkostninger er fra 2005 vist som en individuel post på resultatopgørelsen. 

Tidligere har den været vist som en andel af produktions-, distributions- og administrations-

omkostningerne. Opstillingen af balancen er ændret således, at man ikke længere opdeler 

aktivsiden i finansielle aktiver, varebeholdninger og tilgodehavender. Fremover er disse 

præsenteret som langfristede og kortfristede aktiver. På passivsiden er de hensatte 

forpligtelser blevet fordelt på henholdsvis langfristede og kortfristede forpligtelser. På denne 

baggrund er pensionsforpligtelser og udskudt skat blevet klassificeret som langfristet 

forpligtelse, mens garantihensættelser og andre hensættelser er fordelt over de to grupper. 

Noterne opfylder de lovmæssige krav, og Vestas’ regnskaber er uden væsentlige 

kontinuitetsbrud. Derudover er regnskaberne tjekket for tilkøb, fusioner og frasalg af 

virksomheder. I hele analyseperioden har der kun været tale om én betydelig begivenhed, da 

Vestas fusionerede med NEG MiconA/S i 2004. NEG Micon A/S’ regnskabstal er 

konsolideret i koncernopgørelsen fra samme år, men indgår dog kun med 10 måneders drift
74

. 

Med tanke på at der kun er tale om et enkelt analyseår, og NEC Micon A/S ikke udgør hele 

omsætningen, skønnes det ikke at få betydning for konklusioner i den kommende 

regnskabsanalyse. 

 

Reformulering 

Formålet med den historiske regnskabsanalyse er at afdække de finansielleværdidrivere til 

prognoseformål. Virksomhedens værdiskabende evne stammer fra to aktiviteter, henholdsvis 

driftsaktivitet og finansieringsaktivitet. Det er opgaven at afdække de finansielle værdidrivere 

for hver af disse aktiviteter. Da ingen af disse aktiviteter fremgår af de officielle 

regnskabsopgørelser, foretages der en reklassifikation af en række poster for ikke at få en 

fejlagtig opfattelse af Vestas værdiskabende evne
75

. Driftsaktiviteten omfatter virksomhedens 

primære værdiskabende aktivitet, og finansieringsaktiviteten er afledt af driftsaktiviteten som 

en sekundær værdiskabende aktivitet. Denne aktivitet består i at fremskaffe gæld og/eller 

egenkapital til finansiering af driftsaktiviteten. 
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Reformulering af egenkapitalopgørelsen 

Egenkapitalopgørelsen opsummerer alle transaktioner og posteringer, der berører ejernes 

egenkapital i virksomheden. Ved reformulering af egenkapitalen, deles posterne op i 

transaktioner med ejerne samt totalindkomst
76

. Ved at foretage opdelingen opnås viden om, 

Hvordan ejernes besiddelser i Vestas bliver påvirket af aktietilbagekøb, kapitalindskud, 

udbytter, eller samt urealiserede gevinster og tab. For at vurdere det aktuelle 

investeringsafkast medhenblik på prognose af fremtidig afkast og risiko, er der behov for at 

afkastet medtager alle gevinster og tab, såvel realiserede som urealiserede, i den periode de er 

indtjent i stedet for den periode de realiseres i
77

. Disse poster er en del af opgørelsen af 

totalindkomsten og ved at tage dem med der i sikres der, at ingen overskudskomponenter 

udelades. 

Egenkapitalposternes andel af totalindkomsten ses som en del af den reformulerede 

resultatopgørelse, jævnfør bilag 2. 

 

Reformulering af balancen og resultatopgørelse 

Driftsaktivitet omfatter virksomhedens primære værdiskabende aktiviteter – det er aktiviteter, 

der relaterer sig til produktion og salg af varer og tjenesteydelser til kunderne. 

Værdiskabelsen i virksomheden stammer fra to aktiviteter, som ovenfor nævnt: Driftsaktivitet 

samt finansieringsaktivitet. Virksomhedens primære kilde til fremtidig værdiskabelse udgøres 

af driftsaktiviteten, hvorfor posterne i regnskabet klassificeres i driftsaktivitet og finansiel 

aktivitet. Finansieringsaktiviteten dækker over poster som værdipapirer, likvide midler, kort- 

og langfristet gæld. Anlægs- og omsætningsaktiver og deres underposter hører under 

driftsaktiviteten. Efter reformulering vil balancens aktiv side vise netto driftsaktiver (NDA) i 

stedet for de samlede aktiver. På passiv siden fratrækkes den rentebærende gæld fra 

finansielle aktiver, og således får man netto rentebærende gæld. 

 

Den officielle balance reformuleres, således at aktiverne opdeles i driftsaktiver og finansielle 

aktiver, mens passiverne opdeles i driftsforpligtelser og finansielle (rentebærende) 

forpligtelser. Analysen af driftsaktivitetens værdiskabelse kræver en reklassifikation af 

resultatopgørelse i poster vedrørende drift og finansiering. Totalindkomsten bestemmes som 

henholdsvis overskud fradrift og finansiering. De fleste poster i totalindkomsten stammer fra 

resultatopgørelsen, men i reformuleringen medtages tillige føromtalte ikke-resultatførte poster 
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fra egenkapitalopgørelsen, de såkaldte dirty-surplus-poster. Den reformulerede egenkapital og 

balance fremgår af bilag 3 og 4. Det bemærkes, at Vestas’ officielle regnskab ikke har 

minoritetsinteresser, hvorfor disse ikke er medtaget. 

 

Rentabilitetsanalyse 

Analysen har til formål at tydeliggøre de finansielle værdidrivere, og vil danne udgangspunkt 

for et estimat af de fremtidige værdidrivere, som skal bruges ved udarbejdelse af budget og 

dermed værdiansættelsen i den sidste ende
78

. 

 

Regnskabsanalysen vil fokusere på rentabiliteten og væksten. Estimering af relevante nøgletal 

vil blive foretaget ved hjælp af dekomponering af egenkapitalforrentningen på tre niveauer, 

hvor de vigtigste value drivers bliver analyseret. Når det endelige formål er at værdiansætte 

Vestas, vil dekomponeringen blive anvendt til at fastsætte fremtidige værdidrivere. Value 

driver analyse af vindmøllebranchen og Vestas vil klarlægge virksomhedens økonomiske og 

finansielle situation, og være med til at forklare Vestas’ økonomiske udvikling fra 2003 til 

2009. På denne baggrund vil der opstilles budgetforudsætningerne og udarbejde selve pro-

forma regnskabet. Rentabilitetsanalysen tager udgangspunkt i DuPont-pyramiden, der viser, 

hvordan egenkapitalens forrentning bliver dekomponeret i tre niveauer. Denne struktur er 

nedenstående vist og den vil følges i analysen af nøgletal i Vestas fra 2003-2009. 

Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang  
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Udgangspunktet for rentabilitetsanalysen er egenkapitalens forrentning, ROE, der er lig med 

totalindkomst (TO) i forhold til den gennemsnitlige egenkapital (EK). ROE er således et 

relativt mål for den værdiskabende aktivitet for ejerne for hver periode. ROE kan også 

beregnes som ROIC + finansiel gearing. Således er egenkapitalforrentningen også afhængig 

af afkastningsgraden, ROIC, der er et mål for det genererede afkast af hele den 

nettoinvesterede driftskapital. ROIC er således et udtryk for, hvor god virksomheden er til at 

udnytte de ressourcer, den har til rådighed til driften og beregnes som driftsoverskuddet efter 

skat (DO) i forhold til nettodriftsaktiver (NDA).  

 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Egenkapital forrentning (ROE) % 8,3% -0,9% -14,6% 12,5% 20,9% 27,5% 23,1% 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Når der kigges på udviklingen af ROE, kan vi se, at Vestas evne til at forrente den investerede 

kapital fra 2003 til 2009 er steget markant. Det kan konstateres, at der har været negative 

forrentninger i 2004 og2005 hvor Vestas´ årsrapporter viste regnskabsmæssige underskud i 

forbindelse med fusionen med NEG Micon. Udviklingen fra 2006 til 2009 er derimod med 

positive forrentninger og skal ses i sammenhæng med den kraftige vækst i 

vindmøllemarkedet. Forrentningen af den investerede kapital har især fra 2007 ligget langt 

over de gennemsnitlige vejede kapitalomkostninger, hvilket er kravet til, at man kan sige, at 

Vestas har skabt merværdi for ejerne.  

 

Niveau 1: Dekomponering af egenkapitalforrentningen (ROE) 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Afkastningsgrad (ROIC)% 6,0% -0,7% -10,9% 8,9% 15,6% 18,8% 17,5% 

Finansiel gearing (FGEAR) 0,39 0,33 0,34 0,41 0,35 0,47 0,32 

SPREAD 5,89 -0,80 -10,97 8,80 15,56 18,80 17,43 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Udviklingen i ROIC følger ROE, som følge af den i DuPont pyramiden illustrerede 

sammenhæng mellem nøgletallene. Det bemærkes, at ROIC i hele analyseperioden er lavere 

end ROE. Afkastet på driftsaktiverne har efter 2005 været positivt og på et pænt niveau 

sammenlignet med markedsrenten. Fra 2007 har ROIC været meget høj, hvilket 

indikerer, at Vestas nu formår at udnytte ressourcerne særdeles profitabelt, og udnytter deres 

stordriftsfordele ved at flytte deres produktionsaktiviter tættere på de store markeder 
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FGEAR er forholdet mellem den rentebærende gæld og egenkapitalen og viser, hvor mange 

gange en given egenkapital skal forrentes for at dække samlede rentebærende gæld. FGEAR 

var forholdsvis konstant hen over analyseperioden, der ses kun en stigning fra 0,32 til 0,47, 

hvilket primært skyldes højere kapitalkrav til større projekter og et stigende antal ordre. Dette 

kan ses i 2009 hvor den falder markant fra 0,47 til 0,32, det store fald skyldes både en 

afvikling af en del af gælden og en markant stigning i egenkapitalen. Den markante stigning i 

egenkapital skyldes både overført resultat men også en kapitalforhøjelse på 802 mio. EUR. 

Reduceringen i deres rentebærende forpligtelser er hovedsageligt sket ved at låne af deres 

kunder i form af forskud på entreprisekontrakter. I balancen ses tydeligt, at de to poster 

’forudbetalinger fra kunder’ og ’entreprisekontrakter’ er steget væsentligt. Disse to 

forpligtelser er driftsforpligtelser og indregnes derfor ikke i de finansielle (rentebærende) 

forpligtelser. 

 

SPREAD er et udtryk for, hvorvidt virksomhedens forretning overstiger den forrentning, som 

investorer kræver. I år 2004 og 2005 havde Vestas et negativt SPREAD, hvilket betyder 

negativ gearing, og udviklingen var nedbrydende for ejerne. Siden 2006 har Vestas været i 

stand til at skabe en højere procentvis indtjening på driften end lånerenten og løftede 

SPREAD til 17,43 % i 2009. Dette betyder, at Vestas er blevet bedre til at forrente de lånte 

midler, hvilket gør at udviklingen er positivt for ejerne, da virksomheden opnåede et højere 

afkast. Analysen på niveau 1 indikerer, at udviklingen i ROE er påvirket både af omsætningen 

og omkostningerne. 

 

Niveau 2: Dekomponering af afkastningsgraden 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Overskudsgrad 3,0% -0,3% -4,4% 3,6% 6,0% 7,9% 9,3% 

Aktivernes omsætningshastighed 1,97 2,07 2,42 2,45 2,60 2,37 1,90 

1 / AOH 0,51 0,48 0,41 0,41 0,38 0,42 0,53 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

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 koncernens målsætning for lønsomhed. Dette betyder at de har reduceret 
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deres variable omkostninger og lavet en bedre prissætning for at bevare lønsomheden. Det ses 

i resultatopgørelsen, at produktionsomkostningerne ikke vokser i samme takt som 

omsætningen. De øvrige omkostningsposter vokser mere end omsætningen, men udgør en 

relativ lille størrelse i forhold til omsætningen. Et fald i omkostningernes andel af 

omsætningen afklarer dog ikke, hvorvidt forbedringen skyldes en bedre prissætning eller en 

reduktion i omkostningerne. Omsætningen er steget væsentligt mere end antallet af leverede 

MW i analyseperioden. 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 betyder at prisstigningen for en MW kan ses ud fra et udbudsunderskud, 

der har gjort det muligt at øge priserne. 

 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Produktionsomkostninger 90,9% 95,3% 97,6% 88,0% 83,0% 80,5% 78,3% 

Forsknings- og udviklingsomkostninger 0,00% 0,00% 2,03% 2,42% 2,55% 1,97% 1,39% 

Salgs- og Distributionsomkostninger 1,68% 1,64% 1,19% 1,80% 2,04% 3,00% 3,50% 

Administrationsomkostninger 2,93% 3,42% 2,37% 2,94% 3,27% 3,50% 3,93% 

Kapacitetsomkostninger 4,61% 5,06% 5,59% 7,17% 7,86% 8,47% 8,82% 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

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 forklaring 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.  

 

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

det betyde, at de øvrige produktionsomkostninger har udviklet sig negativt i forhold til 

overskudsgraden. Administrationsomkostningerne er da også steget med til 3,93 % i 2009 af 

den samlede omsætning, ligesom Salgs- og distributionsomkostninger på samme vis har 

udvist en vækst, som er højere end væksten i omsætningen. Det kan ses at siden fusionen har 

produktionsomkostningerne været faldende og selv om omsætningen er steget er 

produktionsomkostningerne ikke steget i samme grad, hvilket viser at effektiviteten er steget 

som følge af det tættere samarbejde med leverandørerne og deres Six Sigma kontrol, som har 

minimeret deres defekte halvfabrikata i produktionen. Der udover har de gennemført en 

vertikal integration i værdikæden, som har 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. Det kan dog være bekymrende at deres 
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forsknings- og udviklingsomkostninger har været faldende i 2008 og 2009, hvilket viser at 

deres forskningsafdeling ikke følger omsætningen af Vestas. Dette kan være foruroligende for 

Vestas med den position de har på markedet, at have en forskningsafdeling som ikke følger 

udviklingen. Det giver ikke problemer på kort sigt, men på længere sigt kan de miste deres 

teknologiske fordel i forhold til andre kunder. Den forbedrede lønsomhed må derfor 

konkluderes at være kommet fra både den forbedrede prissætning, og deres forbedret styring 

af produktionsomkostningerne. 

 

En kapitalintensiv virksomhed som Vestas er generelt kendetegnet ved store faste 

omkostninger. Omsætningshastighederne er lave og derfor skal den kapitalintensive 

virksomhed generere høje overskudsgrader for at kunne opnå en rentabilitet, der kan tiltrække 

nødvendig kapital. Den høje overskudsgrad vil normalt opnås gennem høje adgangsbarrierer 

til markedet– som netop vindmøllemarkedet er karakteriseret ved. Dog sætter den hårde 

konkurrence på markedet en lavere grænse for opnåelige overskudsgrader. Dette kan ses i 

aktivernes omsætningshastighed hvor den har været stigende fra 2003 til 2007, men har til 

gengæld faldet igen i 2008 og 2009. Når AOH beregnes med netto driftsaktiverne i nævneren 

har dette forhold selvsagt betydning for størrelsen af AOH, da en mindre nævner giver højere 

AOH. Sammenhængen bekræftes af forholdet mellem driftsforpligtelserne og driftsaktiverne, 

der netop fra 2005 til 2009 falder markant med 68,2 % fra 123,7 % til 55,5 %
79

. Der har i 

tilgodehavender fra salg været et fald fra 2008 på 15,8 % til nuværende på 13,7 %, dette er en 

konsekvens af, at Vestas’ kundesammensætning de sidste år i stigende grad består af kunder i 

store energiselskaber med en andel på 58 % i 2009
80

. Store investeringer i grunde og 

bygninger som er fundet nødvendige for at have en lokal tilstedeværelse, og for at mindske 

transportomkostninger af vindmøller, dette har givet en større andel i nettodriftsaktiver, hvor 

den er steget fra 19 dage i 2007 til 33 dage i 2009. Desuden er enterprisekontrakter under 

udførelse steget markant i 2009, hvor den i 2007 var 19 dage til at stige til 52 dage i 2009, 

hvilket får omsætningshastigheden til at falde, når der er en stagnation i omsætning og netto 

driftsaktiver stiger. På baggrund af den inverse AOH (1/AOH) kan man udlede. at Vestas’ 

omkostningsniveau pr. en euros salg ikke er blevet billigere at generere, men til gengæld 

ligger 1/AOH på stabilt niveau, dog er 2009 steget i forhold til 2008, hvilket skyldes 

ovenstående faktorer. 
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Budgettering 

Vurderingen af en virksomheds evne til at skabe værdi baseres på prognoser af dens 

fremtidige overskud eller pengestrømme. Der er mange faktorer, der har indflydelse på 

indtjeningsevnen og dermed budgetforudsætningerne. Der vil her sættes fokus mod de 

talmæssige budgetforudsætninger, der er baseret på både den strategiske- og 

regnskabsanalyse. Formålet med en budgetanalyse er, at interessenter skal have mulighed for 

at foretage en selvstændig, kritisk vurdering af virksomheden. Sammenhængen mellem den 

strategiske analyse, regnskabsanalysen og budgetteringen skal også kunne dokumenteres. Den 

forventede økonomiske udvikling vil blive estimeret som kombination af den strategiske 

analyse og resultaterne fra regnskabsanalysen. Budgetperioden opdeles i den totale 

budgetperiode i en specificeret budgetperiode og terminalperiode. Den specifikke 

budgetperiode skal være så lang, at der indtræder en stabil periode for virksomheden med 

konstant afkast, investeringsrate og vækst, som er terminalperioden. Den budgetspecifikke 

periode for Vestas er sat til 10 år på grund af virksomhedens svingende finansielle nøgletal. 

En længere periode ville give for usikre estimater og ikke føre til stabil vækst i 

terminalperioden Med hensyn til detaljeringsgraden vil budgetperioden blive opstillet i 

overensstemmelse med de reformulerede regnskaber. 

Der vil desuden blive suppleret til sidst med en følsomhedsanalyse af værdiansættelsen af 

Vestas med det formål at afsløre kritiske budgetforudsætninger, og se hvordan de påvirker 

den oprindelige værdiansættelse. 

 

Budgettering af omsætningen frem til 2019 

Vindmøllebranchen generelt er positivt påvirket af det stigende fokus på vedvarende energi, 

herunder støtteordninger i USA samt øgede lovgivningsmæssige krav om yderligere 

etablering af vedvarende energi i bl.a. Europa og Kina. Dette vil alt andet lige medføre, at der 

også i fremtiden vil være en stigende levering af vindmøller, i hvert fald indtil det 

forudsættes, at behovet for vedvarende energi er opfyldt. Derudover vil en begrænset mængde 

af olie med tiden medføre, at der skal findes alternative muligheder for bevare elforbruget, 

hvilket vil komme vindenergien til gode. Jo mindre mængde olie der udbydes, jo større bliver 

prisen på olien, hvilket er en fordel for vindmøllebranchen, da gevinsten ved at investere i 

vindenergi er større, hvis olieprisen er høj. 
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Vestas har ved aflæggelsen af 1. kvartalsrapport valgt at fastholde sine forventninger til hele 

2010
81

. Regnskabsårets første kvartal har ikke helt udviklet sig som forrige år som følge af, at 

kunder har svært ved at få finansiering. Der har været i foregående år, at omsætningen stiger 

markant fra hvert kvartal i regnskabsåret. I den sammenhæng vurderes det at de vil nå deres 

budget, da deres mål for ordre indgang ligger i øjeblikket på under halvdelen, men grunden til 

der stadig forventes at Vestas når målene for i år, er at de introducerer en ny vindmølle
82

 i 

august, som uden lige vil forvente at give en øget ordre indgang, og derfor når deres 

ordreindgang. 

 

 

2009 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 

Total kapacitet installeret i GW 160 202 251 311 377 449 530 621 730 839 966 

Vækst 31,0% 26,3% 24,3% 23,9% 21,2% 19,1% 18,0% 17,2% 17,6% 14,9% 15,1% 

Kilde: BTM Consult og egen tilvirkning 

 

Væksten i 2011 og frem forventes at blive positiv, da den finansielle krise ventes at være 

forbigående og kunderne igen forventes at kunne finansiere deres projekter uden store 

støtteordninger fra regeringer. På baggrund af de opstillede ønsker om mere vedvarende 

energi forventes efterspørgslen igen at være stigende, hvilket i 2011 forventes at bringe 

væksten i Vestas op i nærheden af niveauet fra 2007 og 2008. Det forventes at væksten 

herefter løbende vil aftage i takt med, at efterspørgslen efter vindmøller falder, og markedet 

modnes. Budgettet vil fortsætte indtil år 2019, da væksten i 2020 forventes at være 

tilbagebragt på et stabilt niveau på 3,5 %, dette stemmer også overens med Vestas’ egen 

forventning om en installeret kapacitet på 1.000 GW i 2020
83

. At den langsigtede vækst i 

terminalperioden sættestil 3,5 % skyldes, at væksten alt andet lige på sigt ikke kan være 

meget højere end væksten i verdensøkonomien. Da vindenergi også langt ud i fremtiden må 

antages at være nødvendig i forbindelse med det stigende elforbrug, vurderes det derfor, at 

den langsigtede vækstrate vil være 3,5 %, da vindmøllebranchen alt andet lige må være en 

branche i vækst også i fremtiden. Det vurderes endvidere, at olieressourcerne i fremtiden vil 

falde, hvilket gør markedet for vindenergi mere attraktivt. Derfor forventes det også, at der vil 

være en forholdsvis stor vækst i årene fra 2010 til 2019. 
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Vestas forventes i de fremtidige år at tabe lidt af sin markedsposition på de ca. 12,5 % af 

markedet, da der på sigt vil være mere intens konkurrence, hvor der før havde været få store 

vil der være flere vindmølleproducenter på deres egne hjemmemarkeder. Dette vil gøre det 

sværere for Vestas at konkurrere, idet Vestas set i forhold til andre store producenter, har et 

meget lille hjemmemarked, og det forventes ikke at have en betydelig andel af det samlede 

levering af vindmøller fremover. 

 

Historisk har omsætningen fra serviceforretningen steget fra 5,2 % i 2005 til 8,2 % i 2009 af 

den samlede omsætningen. I takt med at den akkumulerede installerede mængde MW stiger, 

er der estimeret, at serviceforretningen i Vestas vil komme til at udgøre en større del af 

omsætningen. Derfor estimeres det, at denne stiger fra 8,5 % i 2010 til 12 % i 2014, hvorefter 

den holdes konstant. Prisen for en leveret MW er estimeret for året 2009, hvilket giver den 

seneste prissammenligning, dette er udregnet til 1,286 mio. EUR pr. MW. Nedenstående tabel 

viser så den fremtidige vækst i leverede MW for Vestas. 

 

 

2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 

Årlig installeret MW 42.000 49.000 60.000 66.000 72.000 81.000 91.000 109.000 109.000 127.000 

Markedsandel 12,3% 12,2% 12,1% 12,0% 11,9% 11,8% 11,7% 11,6% 11,5% 11,4% 

Vestas levering i MW 5.166 5.978 7.260 7.920 8.568 9.558 10.647 12.644 12.535 14.478 

Vækst 

 

15,7% 21,4% 9,1% 8,2% 11,6% 11,4% 18,8% -0,9% 15,5% 

Omsætning 6.643 7.687 9.336 10.184 11.018 12.291 13.691 16.259 16.119 18.617 

Omsætning i salg 617 761 1037 1259 1503 1676 1867 2217 2198 2539 

Samlet omsætning 7.260 8.448 10.373 11.443 12.521 13.967 15.558 18.476 18.317 21.156 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Udvikling i produktionsomkostninger 

Produktionsomkostninger er af afgørende betydning for Vestas’ lønsomhed. Regnskabs-

analysen afslørede, at produktionsomkostningerne i forhold til omsætningen målt I EUR var 

faldet over de senere år. I takt med at presset på priserne vil øges i fremtiden, er det derfor 

nødvendigt for Vestas at reducere produktionsomkostningerne, hvis deres andel af 

omsætningen skal forblive omkring de ca. 78 %, som tilfældet var i 2009. 

 

En del af produktionsomkostningerne består af personaleomkostninger. Denne post må 

forventes at følge omsætningen i fremtiden og derfor stige. Den største del af 

produktionsomkostningerne, udgøres imidlertid af vareforbruget, hvor regnskabsanalysen 

viste en forbedring gennem analyseperioden. Denne omkostningspost kan Vestas måske 
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reducere yderligere gennem deres kvalitetsstyringsprogram, Six Sigma. 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 stigning i råvarepriserne i forbindelse med et økonomisk opsving modvirke 

denne forbedring. 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 prissætning, da der i højere grad er tale om et samarbejde i 

stedet for et leverandør – kunde forhold.  

 

Logistikomkostninger må også forventes at være en del af produktionsomkostningerne. Den 

strategiske 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. Det kan summeres, at Vestas vil bevare sin 

effektive produktion, der vil dog i fremtiden blive mere konkurrence på prisen, hvilket vil øge 

andelen af produktionsomkostninger over den budgetterede periode.  

 

Øvrige omkostninger 

Dette dækker over omkostninger, der ikke direkte kan relateres til produktionen. Her er tale 

om administrationsomkostninger, distributions- og salgsomkostninger samt forsknings- og 

udviklingsudgifter. Det forventes, at Vestas fremadrettet i særdeleshed vil kunne reducere 

administrationsomkostningerne 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.  

Udviklings- og forskningsomkostningerne, forventes der som minimum, at det 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, at konkurrenterne eventuelt måtte 

vælge den strategi. 

 
2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 

Produktionsomkostninger 78,0% 78,0% 78,0% 78,0% 78,0% 78,0% 78,0% 78,0% 78,0% 78,0% 

Forsknings- og 

udviklingsomkostninger 
1,75% 1,90% 2,05% 2,20% 2,35% 2,50% 2,65% 2,80% 2,95% 3,10% 

Salgs- og 

Distributionsomkostninger 
3,50% 3,45% 3,40% 3,35% 3,30% 3,25% 3,20% 3,15% 3,10% 3,05% 

Administrationsomkostninger 4,00% 3,95% 3,90% 3,85% 3,80% 3,75% 3,70% 3,65% 3,60% 3,55% 

Kapacitetsomkostninger 9,25% 9,30% 9,35% 9,40% 9,45% 9,50% 9,55% 9,60% 9,65% 9,70% 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Balanceposter er budgetteret på baggrund af analysen af omsætningshastighederne. Det 

markante fald i 2009 skyldes en overkapacitet i produktion og der vil tage gennemsnittet over 

de sidste 4 regnskabs år, hvilket er 2,3. 
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Kapitalomkostninger 

Estimeringen af WACC kræver som bekendt, at følgende elementer bestemmes: skattesats, 

kapitalstrukturen, fremmedkapitalens afkastkrav og 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. 

 

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 2009, 28 %
84

. Vestas forventer ligeledes, at denne skattesats vil udgøre 

28 % i 2010. Der vil derfor anvendes en skattesats på 28 % i beregning af WACC. 

 

Estimering af kapitalstruktur 

Der antages, at Vestas fastholder en konstant targetkapitalstruktur, da det giver det mest 

korrekte billede af WACC. Det antages desuden, at tilpasningen sker kontinuerligt. 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 

tilpasning og periodisk tilpasning af kapitalstrukturen dog af relativ begrænset betydning.  

 

Kapital struktur 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Netto rentebærende gæld 26,80% 23,57% 27,06% 30,95% 20,71% 38,48% 12,05% 

Egenkapital, Koncern 73,20% 76,43% 72,94% 69,05% 79,29% 61,52% 87,95% 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Vestas udtaler følgende om planerne for den fremtidige kapitalstruktur, ”Koncernens 

fremtidige kapitalstruktur forventes fortsat at bestå af en høj egenkapitalandel”
85

. Det synes 

derfor rimeligt at antage, at Vestas’ langsigtede kapitalstruktur primært forventes at bestå af 

egenkapital. Derfor må det menes at Vestas fastholder tilnærmelsesvis deres nuværende 

kapitalstruktur, for på den måde stadig 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 
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85
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lige så store i fremtiden, og Vestas vil sagtens kunne øge fremmedkapitalens andel, uden at 

deres strategiske muligheder forringes synderligt. Derfor vil WACC blive beregnet med 

udgangspunkt i en targetkapitalstruktur for Vestas med forholdet 80 % egenkapital og 20 % 

fremmedkapital, svarende til en gearing på 0,25. 

 

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 statsobligation
86

. Der er derfor valgt at følge den gængse 

praksis, og benytter derfor denne som den risikofrie rente. Renten er pt. 2,91 %
87

. 

 

Udover den risikofrie rente, er det nødvendigt at forsøge at estimere det selskabsspecifikke 

risikotillæg, 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 risiko
88

. Vestas’ fremmedkapital bliver som bekendt ikke handlet, så det er ikke 

muligt at observere den aktuelle risikopræmie direkte i markedet. 

 

I Vestas’ årsrapport for 2009 stod deres Moody’s rating på A2, og vil tage udgangspunkt i 

denne rating for at finde risikotillægget. Ratingen kan sammenholdes med de historiske 

risikopræmier ved forskellige ratings. Der tages 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 risikopræmiens størrelse, og 

i tilfældet Vestas vil den ligge mellem 1,16 % - 1,84 %
89

. Der er valgt at fastsætte 

risikopræmien til 1,50 %. 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 er der valgt en risikopræmie, der 

ligger i den lave del af intervallet, da Vestas fremtidige indtjeningsevne og kapitalstruktur 

retfærdiggør samme rating. Fremmedkapitalomkostningen fastsættes derfor til: 

 

   (          )        
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Estimering af egenkapitalomkostningen 

Der er valgt den mest anvendte metode til estimering af egenkapitalomkostningen i form af 

CAPM. Beta måler den systematiske risiko, som afgør, om risikoen på investeringen 

forventes at være større eller mindre end risikoen på markedsporteføljen. Til estimering af 

beta benyttes samvariationen mellem Vestas-aktiens afkast som den afhængige variabel og 

afkastet på aktiemarkedet som den uafhængige variabel
90

. Beregningen er foretaget ud fra 

udviklingen siden 9. maj 2007. Ved opstilling af dette og tilførsel af en regressionslinie fås en 

værdi for beta på 1,5809
91

. Dette er dog med udgangspunkt i historiske værdier, hvilket kan 

være en ulempe, hvis de ikke også afspejler de fremtidige tal. Umiddelbart vurderes det dog, 

at både den driftsmæssige risiko og den finansielle risiko, vil være uændret i fremtiden, da 

Vestas f.eks. altid vil have en valutarisiko ved at være en international virksomhed og også 

altid vil have en driftsmæssigrisiko i form af kunder med manglende betaling, risiko for fejl 

på produkter mv. Det forudsættes derfor, at de historiske værdier kan afspejle det fremtidige 

forløb, da Vestas-aktien vurderes til også i fremtiden at være en aktie forbundet med stor 

risiko for investor. En beta på 1,5809 betyder, at en investering i Vestas foretages med større 

risiko end en investering i markedsporteføljen. Dette virker også helt naturligt, da Vestas-

aktien er kendt for at være en meget svingende aktie i forhold til markedet. Dette går i samme 

korrelation med Reuters beta af Vestas, hvor de fastsætter den til 1,52
92

, hvilket må siges at 

ligge meget tæt på den estimerede værdi i denne afhandling.  

 

Markedsrisikopræmien udgør forskellen på det forventede fremtidige afkast på 

markedsporteføljen og den risikofrie rente, dvs. det mer afkast en investor kræver for at 

investere i usikre aktiver frem for sikre. Den vægtede gennemsnitlige markedsrisikopræmie 

ligger ifølge en PricewaterhouseCoopers undersøgelse i intervallet 3-5 %, og skal de komme 

med et mere præcist bud, er deres bedste bud 4,4%. I analysen, er der valgt at anvende det 

højeste niveau af markedsrisikopræmien på grund af recessession og den såkaldte finansielle 

krise på verdensmarkedet. Markedsrisikopræmien er derfor større end de 5 %, da kravet fra 

investorer er større når der er så store udsving i markedet, så den er sat til 6 %.  
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WACC kan nu beregnes, da alle variabler er estimeret, af ligning 5 følger det: 

 

                            (      )            
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Værdiansættelse 

På baggrund af de udarbejdede data og analyser vil der i denne del af opgaven værdiansætte 

Vestas ved hjælp af Discounted Cash Flow modellen (DCF). De centrale elementer i DCF-

modellen er de fremtidige pengestrømme og WACC’en. Den tilbagediskonterede værdi af 

FCF og terminalværdien (TV) tillægges overskydende likvider og markedsværdien af 

værdipapirer, til sidst fratrækkes markedsværdien af den rentebærende gæld, hvorefter 

værdien af selskabet fremkommer. 

 

Med udgangspunkt i resultaterne fra strategisk analyse og regnskabsanalyse konkluderes, at 

Vestas har oplevet meget ustabile vækstrater, hvilket gør det næsten umuligt at estimere en 

stabil vækstrate for Vestas på længere sigt. De svingende vækstrater resulterer i, at en 

konstant vækstrate først ses i budgetåret 2020, dette er typisk for videnstunge virksomheder i 

vækst. Efter at have beregnet de fremtidige pengestrømme findes Vestas-værdi ud fra 

følgende beregninger for de nævnte analysepunkter. 

 

Anvendelsen af to perioder, budget- og terminalperioden, begrundes med, at væksten typisk 

er svingende i analyseperioden, men på længere sigt vil markedet og konkurrenceintensiteten 

tvinge væksten ind i en mere stabil og konstant udvikling. Hver periode må herefter 

tilbagediskonteres med WACC og virksomhedens strategiske forhold er indarbejdet i 

modellen. Ved værdiansættelse med DCF-model forudsættes der et godt kendskab til 

virksomheden, grundet modellens høj detaljeringsgrad og dens basering på fremtidige 

pengestrømme. På den anden side er det en fordel for eksterne analytikere, at modellen er 

baseret på et estimat af FCF, da værdiansættelsen er uafhængig af opgørelsesmæssige 

problemer. En af ulemperne ved DCF-modellen er, at den ikke viser den økonomiske effekt, 

med andre ord viser den kun hvor store betalingsstrømme, der er til rådighed for investorerne, 

men ikke den økonomiske indtjening og/ eller værdiskabelse for det enkelte år. Usikkerhed 

ved fastlæggelse af budget-estimatet spiller også ind, og det er især aktuelt i tilfælde af 

vækstvirksomheder, hvilket i denne opgave Vestas er. Hovedvægten af den estimerede 

virksomhedsværdi stammer fra residualværdien (TV), der er fastlagt et stykke ud i fremtiden 

og er mere usikker at bestemme. I praksis er det svært at fremskaffe en detaljeret information 

om virksomheden for at opstille en valid DCF-model, hvilket altid vil være et problem for 

eksterne analytiker. 

 



72 
 

 

DCF værdiansættelse Regnskab Budget Terminal 

 

2008 2009 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 

Indtjeningsbidrag (EBITDA) 668 856 889 964 1.099 1.122 1.131 1.158 1.178 1.271 1.138 1.179 1.092 

Skat af resultat af primær drift -203 -230 -249 -270 -308 -314 -317 -324 -330 -356 -319 -330 -306 

Skattefordel ved gælden -13 13 10 12 14 15 16 17 18 21 20 23 22 

Ændring i varebeholdninger 

 

51 -63 216 357 160 148 206 214 433 -141 364 -45 

Ændring i tilgodehavender fra salg 

 

-413 485 136 225 101 93 130 135 274 -89 230 -28 

Ændring i salgsværdi af ordrer under udførelse, enterprisekontrakter 

 

550 -437 80 133 60 55 77 80 161 -52 135 -17 

Ændring i tilgodehavender hos associerede virksomheder 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ændring i andre tilgodehavender 

 

-9 4 3 4 2 2 3 3 5 -2 4 -1 

Ændring i selskabsskat 

 

44 -44 7 11 5 5 6 7 13 -4 11 -1 

Ændring i udskudt skatteaktiv 

 

47 76 25 42 19 17 24 25 50 -16 42 -5 

Ændring i periodeafgrænsningsposter 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Udskudt skat 

 

112 -98 3 5 2 2 3 3 6 -2 5 -1 

Garantihensættelser 

 

-3 52 18 30 13 12 17 18 36 -12 31 -4 

Pensionsforpligtelser 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Forudbetalinger fra kunder 

 

17 100 30 50 22 21 29 30 61 -20 51 -6 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 

 

32 142 163 268 121 111 155 161 326 -106 274 -34 

Hensætte forpligtelser 

 

-27 88 32 53 24 22 31 32 65 -21 54 -7 

Selskabsskat 

 

103 -63 11 18 8 8 11 11 22 -7 19 -2 

Anden gæld 

 

41 -14 57 94 42 39 54 57 114 -37 96 -12 

Cash flow fra driften (CFFO) 

 

1.184 879 1.487 2.096 1.402 1.366 1.596 1.643 2.505 331 2.188 647 

Anlægsinvesteringer 

 

-599 465 -296 -479 -266 -268 -360 -396 -727 40 -707 -346 

Frit cash flow (FCFF) 

 

585 1.344 1.191 1.617 1.136 1.098 1.236 1.247 1.778 371 1.481 301 

              WACC 10,5514% 

            Diskonteringsfaktor 

  

0,9046 0,8182 0,7401 0,6695 0,6056 0,5478 0,4955 0,4482 0,4054 0,3667 

 PV af FCFF 

  

1.215,7 974,9 1.196,5 760,4 664,9 677,3 617,9 797,0 150,3 543,1 

 Samlet PV af FCFF til 2019 7.598 

            Terminalværdi (TV) 4.267 

            PV af TV 3.860 

            Enterprise value 11.458 

            Bogført værdi af nettorentebærende gæld 461 

            Estimeret værdi af egenkapital 10.997 

            Estimeret værdi pr. aktie 53,98 

 

Aktiekapital stk. 203.704.103 
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Værdiansættelse med DCF-model resulterede i et estimat af koncernens værdi på 10.997 mio. 

EUR pr. 1.6.2010. Markedskursen 1.6.2010 er på 286,6 DKK og ligger under den skønnede 

teoretisk kurs på 402,2 DKK, afvigelsen udgør 115,6 DKK. Dette skyldes først og fremmest, 

at budgetforudsætninger er mere optimistiske end markedets forventninger til Vestas’ 

fremtidige økonomisk udvikling. Den højere værdi af koncernen indikerer, at Vestas’ 

aktiekurs er undervurderet, derfor findes det sandsynligt, at kursen vil stige. På baggrund af 

overstående konstateres, at markedet har mere pessimistiske forventninger til fremtidig 

indtjening af Vestas. Dette skyldes primært forventningerne til Vestas’ vækst på nye 

markeder og større ordrer. Teoretisk værdiansættelse er en mere bagudrettet proces, og der har 

været adgang til flere historiske data end markedet, da værdiansættelsen var foretaget på 

senere tidspunkt.  
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Scenarioanalyse 

Scenarioanalysen foretages for at give investor en indikation af, hvordan værdien af Vestas 

udvikler sig, hvis forudsætningerne i budgettet havde været anderledes. Der vil derfor 

udarbejdes to forskellige scenarier baseret på to mulige fremtidige udviklinger, hvor den ene 

afviger positivt i forhold til udviklingen foretaget i budgettet og den anden negativt i forhold 

hertil. Dette er for at investor selv skal kunne vurdere, hvilken udvikling der synes mest 

sandsynlig og vil derfor kunne se, hvilken værdi Vestas vil have i fremtiden. 

 

Det primære fokus i denne scenarioanalyse er udviklingen i salgsvæksten, da det alt andet lige 

er denne parameter, der er vigtigst i forhold til Vestas’ indtjening. Vurderingen af de 

forskellige udviklinger foretages ud fra analysebureauernes vurderinger af fremtiden samt 

Vestas’ egne forventninger til fremtiden. Derudover vil udviklingen i salgsvæksten være 

baseret på ændringer i konkurrenceintensiteten på vindmøllemarkedet, da en anderledes 

markedsandelsfordeling vil medføre en anden udvikling i salgsvæksten end først antaget. Det 

skal nævnes, at de forskellige analysebureauers forventninger vedrører hele 

vindmøllebranchen, og derfor ikke direkte er rettet mod Vestas. 

 

Best case scenario 

Det første scenario, der er udarbejdet, er med udgangspunkt i en mere positiv udvikling i 

vindmøllebranchen end antaget i det udarbejdede budget, der medførte en værdiansættelse af 

Vestas på kr. 402,2 pr. aktie. 

 

Selve potientalet i det samlede marked forbliver uændret, det er mere markedspositionen for 

Vestas der ændrer sig mere positivt. Det forudsættes at deres nye vindmøller vil blive 

modtaget bedre end forudset og der vil kommer mere fokus på off shore vindmølleparker, 

som bliver en del mere rentable i fremtiden, hvor Vestas har en betydelig markedsandel. 

Vestas har også deres egen optimistiske mål for 2015, som er Triple 15, hvor deres 

omsætning skal 15 mia. EUR og en EBIT margin på 15 %, dog findes det urealistisk at selv 

ved best case scenario at når en EBIT margin på 15 %, så målet med 15 mia. EUR i 

omsætning vil være best case. Derudover er det i best case scenario forudsat, at 

driftsomkostningerne bliver forbedret således at de når deres niveau 6 i Six Sigma kontrol, 

hvilket får deres produktionsomkostninger til at falde marginalt for at få en lidt bedre EBIT 

margin. Det er endvidere forudsat, at omsætningshastigheden vil være på niveau med base 
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case scenariet, hvorfor der ikke forventes en højere 1/AOH. Dette er ud fra en forudsætning 

om, at væksten i omsætningen er tilstrækkelig stor til at dække investeringsbehovet i 

produktionsanlæg mv., som fortsat vil være nødvendige i fremtiden. De ovenstående 

forudsætninger for udarbejdelse af et best case scenario medfører en værdiansættelse for 

Vestas på 1.205,5 DKK pr. aktie. Hvis en investor derfor tror på disse mere positive 

forventninger til fremtiden i Vestas, er opkøb i Vestas-aktien endnu mere attraktiv end antaget 

i værdiansættelsen, da værdien for Vestas forventes at udgøre 402,2 DKK pr. aktie i stedet for 

1.205,5 DKK pr. aktie. Det kan diskuteres om det er muligt for Vestas at nå deres eget mål på 

15 mia. EUR i omsætning i 2015, da det kræver mere end en fordobling af deres omsætning 

på 5 år, og med den intensitet der er i konkurrencen vil dette scenarie være best case. Der 

henvises til bilag 9 og 10, som viser det udarbejdede budget efter best case scenariet samt 

værdiansættelsen. 

 

Worst case scenario 

Selvom markedet er på vej ud af finanskrisen, så har den været hårdt for Vestas’ 

markedsandel, og det har båret præg af at USA og Kina har stærke hjemmemarkeder, hvor 

store offentlige støtteordninger har gjort at det kræver store investeringer i de respektive 

markeder. Dette gør at det største marked med Kina vil der ikke være den store vækst, da det 

er de kinesiske virksomheder som vil dominere, og med årene komme ud på de andre 

markeder og derved presse Vestas endnu mere. Desuden vil deres mål med øget effektivitet på 

produktionsomkostninger ikke blive opfyldt og vil stige marginalt mere end det oprindelige 

estimat frem mod 2020, hvor markedet modnes. Dette begrundes med at kvaliteten ikke 

længere er et salgsgrundlag men der fokuseres mere på selve prisen. Dette medfører desuden 

at deres salgs- og distributionsomkostninger også stiger mere end base case scenariet, da der 

skal bruges flere penge på at få solgt deres produkter. Det er endvidere forudsat, at 

omsætningshastigheden vil være på niveau med base case scenariet, hvorfor der ikke 

forventes en højere 1/AOH. Worst case scenariet medfører en værdiansættelse af Vestas på 

229,4 DKK pr. aktie, hvilket er en del lavere end antaget i forhold til den oprindelige 

værdiansættelse på 402,2 DKK pr. aktie. Dog skal det stadig tages i betragtning af den 

investor, som har disse mere negative forventninger til fremtiden, at værdien af Vestas ligger 

under den nuværende kurs, og er derfor overvurderet. Det kan ses at ved forholdsvis små 

ændringer i markedet, kan det have stor betydning for værdien af en aktie, og om det er 

rentabelt at investere i den. Der henvises til bilag 11 og 12, hvor worst case scenariet er 

budgetteret samt værdiansættelsen.  
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Konklusion 

Formålet med specialet har været at undersøge Discounted Cash Flow modellen i praksis med 

Vestas Wind Systems A/S som case virksomhed med henblik på at sammenligne en teoretisk 

værdiansættelse med markedets værdiansættelse af Vestas-aktien. 

 

På baggrund af den strategiske analyse på markeds- og brancheniveau blev der udledt en 

række eksterne og interne value drivers, der havde indflydelse på budgetforudsætninger. En af 

den mest afgørende faktor for vindmølleindustrien og dermed Vestas er, at markedet for 

vindenergi er under en stadig dynamisk udvikling og meget afhængige af politiske 

beslutninger på de respektive markeder.  

 

Konkurrenceintensiteten i industrien er blevet identificeret som høj, og det har intensiveret 

meget de senere år, hvor der er kommet flere store virksomheder ind på deres egne 

hjemmemarkeder. Dette gør det svært for Vestas, da næsten alt deres omsætning består af 

eksport. Producenterne konkurrerer aggressivt om de større ordrer. De seneste års udvikling 

viser krav til producenterne fra finansielle selskabers side er steget i takt med væksten i 

industrien, da større ordre stiller krav om et bedre kapitalberedskab, og virksomhedens 

soliditet og indtjeningsevne er typisk i fokus. Fremtidsudsigterne ser særdeles lys ud for 

vindmøllebranchen, da det er det eneste vedvarende energiform som er rentabel via 

støtteordninger der kan konkurrere med traditionelle energi former. I de kommende år vil 

effektiviteten på vindmøller bliver så gode at de kan konkurrere på lige markedsvilkår som 

traditionelle energi former. 

 

Den næste afgørende succesfaktor er prisen på producerende MWh, og Vestas’ 

produktionsomkostningsside er under konstant optimering. Produktionsomkostningerne er i 

fokus, først og fremmest fordi de udgør en stor del af omsætningen, og det er en afgørende 

parameter, at vindenergi kan være konkurrencedygtig på prisen i forhold til konventionelle 

energiformer og substituerende produkter på længere sigt. Vestas har gjort en stor indsats for 

at minimere deres produktionsomkostninger ved Six Sigma kontrol, som har gjort meget for 

deres effektivitet, dette har gjort at deres produktionsomkostning er faldet til ca. 78 %. Deres 

styring af omkostninger har gjort Vestas til at konkurrere mere på prisen end før, da de har 

mulighed for kæmpe på prisen og stadig have bedre kvalitet. Dog er det ikke optimalt for 
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Vestas at de skal bruge så mange ressourcer på logistik i deres projekter, og det må kunne 

forbedres over de næste år, når de har investeret i afdelinger i yder markederne. 

 

De større projekter stiller krav til Vestas produktionskapacitet, kapitalberedskab og konstant 

udvikling af teknologi. Ved etablering af produktionsfaciliteter og salgskontorer på de 

vigtigste eksportmarkeder har man opnået synergieffekter og stordriftsfordele, som vil 

påvirke produktionsomkostningssiden, salget og de logistiske opgaver positivt i fremtiden. 

Ved en række tiltag på produktionssiden har Vestas opnået visse stordriftsfordele og 

omkostningsbesparelser. 

 

Budgetforudsætningerne og værdiansættelsen baseres på regnskabsanalyse i form af 

reformulerede balancer, egenkapitalopgørelser, resultatopgørelser og dekomponering af 

egenkapitalsforrentningen. Reklassifikationen af officielle regnskaber efter drifts- og 

finansieringsaktivitet blev foretaget for at beregne de vigtigste value drivere. Der ses en 

faldende tendens i egenkapitalsforrentningen i perioden 2003 - 2005 og en betydelige 

forbedring i de næste år frem til 2009, nøgletallet er på 23,07 pct. i 2009, og det vurderes som 

en høj værdi set i forhold til forudgående år. Finansiel gearing ligger på næsten det samme 

niveau i analyseperioden, dog med en forbedring i 2009, og det indikerer at Vestas’ 

kapitalstruktur er blevet fokuseret mere på at finansiere sig på egenkapital, hvilket også er 

Vestas’ eget mål. Afkastningsgraden følger udviklingen i egenkapitalsforrentningen, og på 

denne baggrund kan man konkludere, at udviklingen i egenkapitalsforrentningen primært 

skyldes udviklingen i forholdet mellem driftsoverskud og investeret kapital. Overskudsgraden 

var også faldende i de første tre år i analyseperioden og stigende i perioden 2005-2009. 

Analysen af udviklingen i aktivernes omsætningshastighed viser, at Vestas’ udnyttelse af 

aktiverne ligger på næsten konstant niveau i hele analyseperioden, og der ses en marginalt 

stigning i de sidste seks år, der sker dog et markant fald i 2009, hvilket skyldes en 

overproduktion af vindmøller som ikke kunne sælges. Den specifikke budgetperiodes længde 

var estimeret til 10 år.  

 

Under budgetforudsætningerne er der blevet lagt vægt på estimering af 

nettoomsætningsvæksten på baggrund af tidligere udarbejdede analyser. Der er blevet 

udarbejdet en markedsvækst i form af forventningerne til installerede MW i 

vindmølleindustrien. På baggrund af forventninger til Vestas’ markedsandel og den 
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estimerede pris pr. solgte MW i år 2009 er nettoomsætningen udregnet. Nettoomsætningen er 

en af de vigtigste fordelingsnøgler ved budgettering af andre regnskabsposter.  

 

Pålideligheden i værdiansættelsen med DCF-modellen afhænger af nøjagtigheden i de 

budgetterede cash flows og forudsætningerne for opgørelsen af WACC, som blev estimeret til 

10,5514%, og herunder de estimerede risikofaktorer. Svagheden ved værdiansættelse af en 

virksomhed ved brug af DCF er, at de kræver en omfattende og detaljeret 

informationsindsamling, udledning af data er ofte vanskelige og tidskrævende at estimere. For 

at kunne give et kvalificeret bud på de fremtidige FCF kræves der en solid virksomheds- og 

brancheforståelse. 

 

Der er udarbejdet en scenarioanalyse for at give investor en mulighed for at ændre på de 

opsatte budgetforudsætninger. Hvis investor ikke mener, at budgetforudsætningerne i Vestas 

er som bestemt i denne afhandling, vil investor have mulighed for at se hvilken påvirkning, de 

ønskede ændringer i budgetforudsætningerne har på værdiansættelsen af Vestas. 

 

Hvis investor forventer en mere positiv udvikling i salgsvæksten hos Vestas i de kommende 

år og Vestas når deres Triple 15 mål, vil værdiansættelsen af Vestas blive en anden. Den 

øgede omsætningsvækst kan skyldes, at Vestas forventes at øge deres markedsandel, da de 

klarer sig bedre i konkurrencen. Hvis investor forventer denne udvikling, vil det resultere i en 

værdi for Vestas på 1.205,5 DKK pr. aktie i forhold til de 402,2 DKK pr. aktie beregnet i den 

oprindelige værdiansættelse. I dette scenario er det endvidere forudsat, en mindre stigning af 

driftsomkostningerne som følge af en mere effektiv produktion. Dette best case scenarie viser 

hvor optimistisk Vestas egne mål er for fremtiden, og hvilken indflydelse det har på 

aktiekursen. 

 

Omvendt kan investor være negativt påvirket af finanskrisen og forvente, at Vestas vil blive 

hårdere ramt end den fastlagte negative vækst i 2009. I dette worst case scenario er det 

endvidere forudsat, at driftsomkostningerne vil stige som følge af mindre effektiv produktion, 

og de bliver tvunget til at investere yderlige i deres salgsafdelinger, da konkurrencen er blevet 

hårdere end forventet. Denne mere negative forventning til fremtiden i Vestas medfører en 

værdiansættelse på kr. 229,4 DKK pr. aktie. 
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En højere aktiekurs er også konsistent med afhandlingens budgetforudsætninger, hvor der er 

forudsat højere omsætningsvækst. Dette giver en højere koncernværdi og dermed en bedre 

aktiekurs end den historiske. Markedskursen 1.6.2010 er på 286,6 DKK og ligger under den 

skønnede teoretisk kurs på 402,2 DKK, afvigelsen udgør 115,6 DKK. Dette skyldes først og 

fremmest, at mine budgetforudsætninger er mere optimistiske end markedets forventninger til 

Vestas’ fremtidige økonomisk udvikling. Den højere værdi af koncernen indikerer, at Vestas’ 

aktiekurs er undervurderet, derfor findes det sandsynligt, at kursen vil stige. På baggrund af 

overstående konstateres, at markedet havde mere pessimistiske forventninger til aktien. 

Teoretisk værdiansættelse er en mere bagudrettet proces, og der har været mulighed flere 

historiske data end markedet, da værdiansættelsen er foretaget på senere tidspunkt. Det kan 

konkluderes at der ligger et skjult potentiale i Vestas aktien på 40,3 %, og der kan anbefales 

til at opkøb af aktien. 
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Bilag 2 – Reformuleret resultatopgørelse 

 

Resultatopgørelser 2002 - 2009 

reformuleret 

        mEUR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Nettoomsætning 1.394,5  1.652,5  2.561,2  3.582,6  3.854,3  4.861,0  6.035,0  6.636,0  

Produktionsomkostninger 1.252,4  1.502,1  2.440,7  3.498,1  3.393,1  4.036,0  4.856,0  5.195,0  

Bruttoresultat 142,1  150,4  120,5  84,5  461,2  825,0  1.179,0  1.441,0  

Forsknings- og udviklingsomkostninger 0,0  0,0  0,0  72,7  93,4  124,0  119,0  92,0  

Salgs- og Distributionsomkostninger 25,8  27,8  42,1  42,7  69,5  99,0  181,0  232,0  

Administrationsomkostninger 42,6  48,4  87,5  84,8  113,4  159,0  211,0  261,0  

Resultat af kapitalandele i associerede 

virksomheder før skat 0,0  0,0  -0,1  -0,1  -0,1  0,0  0,0  1,0  

EBITDA 73,7  74,2  -9,2  -115,8  184,8  443,0  668,0  857,0  

Resultat af primær drift (EBIT) 73,7  74,2  -9,2  -115,8  184,8  443,0  668,0  857,0  

Skat af resultat af primær drift 14,6  18,3  -11,8  33,3  50,0  152,0  203,0  230,0  

Skattefordel ved gæld 3,9  6,0  11,3  11,9  11,1  0,0  -12,9  13,4  

Resultat af primær drift efter skat 

(NOPAT) 55,2  49,9  -8,7  -161,0  123,7  291,0  477,9  613,6  

         Transitoriske poster 

        Valutakursregulering vedr. omregning til 

Euro 

 

-1,6  0,4  -3,5  0,7  

  

2,0  

Valutakursregulering vedr. udenlandske 

enheder -3,5  -3,1  2 7,9  -3,0  -10,0  -43,0  13,0  

Tilbageførsel af dagsværdireguleringer af 

afdækningsinstrumenter 2,3  

 

0,8  -9,7  8,5  -3,0  -4,0  38,0  

Dagsværdireguleringer af 

afdækningsinstrumenter 

 

-3,1  0,6  -8,5  

 

4,0  -38,0  -8,0  

Skat af egenkapitalbevægelser 

  

3,2  5,3  3,5  -1,0  10,0  -8,0  

Regulering af skat på udstedelse af 

medarbejder aktier 4,9  

   

-3,4  

   Ændring af anvendt regnskabspraksis 

   

-88,9  

    Indbetalt på nedskrevet fordring hos Vestas 

RRB India Ltd. 

 

1,2  

      Transitoriske poster i alt 3,7  -6,6  7,0  -97,4  6,3  -10,0  -75,0  37,0  

Resultat efter transitoriske poster 58,9  43,3  -1,7  -258,4  130,0  281,0  402,9  650,6  

Netto finansielle omkostninger 

        Netto finansielle indtægter -14,0  -21,5  -40,5  -42,4  -39,6  0,0  46,0  -48,0  

Skattesats 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 

Skattefordel ved gæld 3,9  6,0  11,3  11,9  11,1  0,0  -12,9  13,4  

Netto finansielle omkostninger efter skat -10,1  -15,5  -29,2  -30,5  -28,5  0,0  33,1  -34,6  

Koncernresultat 48,8  27,8  -30,9  -288,9  101,5  281,0  436,0  616,0  

Ekstraordinære indtægter 0,0  0,0  0,0  0,0  15,7  0,0  0,0  0,0  

Minoritetsinteressers resultatandel 0,0  0,0  -1,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Totalindkomst i alt 48,8  27,8  -32,2  -288,9  117,2  281,0  436,0  616,0  
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Bilag 3 – Reformuleret balance 

Balancer 2002 - 2009 reformuleret 

        

         
Aktiver 

        
mEUR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Driftsaktiver (DA) 

        
Færdiggjorte udviklingsprojekter 25,8  34,3  54,6  89,2  69,3  48,0  60,0  99,0  

Goodwill 1,2  10,7  308,4  321,5  319,7  320,0  320,0  320,0  

Software 0,0  0,0  0,9  1,0  7,7  34,0  62,0  73,0  

Udviklingsprojekter under udførelse 8,4  14,1  85,4  65,6  80,8  105,0  202,0  320,0  

Grunde og bygninger 122,6  135,3  215,0  216,7  229,7  261,0  433,0  661,0  

Produktionsanlæg og maskiner 119,4  130,0  155,0  139,3  128,1  143,0  159,0  230,0  

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 23,7  37,7  88,3  95,3  99,0  116,0  167,0  216,0  

Materielle anlægsaktiver under udførelse 15,5  18,2  10,6  15,1  33,1  118,0  271,0  354,0  

Kapitalandele i associerede virksomheder 0,6  0,5  2,8  2,9  0,4  1,0  1,0  1,0  

Tilgodehavende hos associerede virksomheder 0,2  0,0  0,6  0,4  0,3  0,0  0,0  0,0  

Andre tilgodehavender 1,6  1,3  4,5  4,7  11,3  13,0  25,0  16,0  

Varebeholdninger 223,2  193,1  436,0  698,3  880,7  1.107,0  1.612,0  1.663,0  

Tilgodehavender fra salg 333,4  341,1  507,9  620,8  710,9  660,0  938,0  525,0  

Salgsværdi af ordrer under udførelse, 

enterprisekontrakter 264,7  337,5  585,3  378,3  328,9  260,0  482,0  1.032,0  

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 3,2  7,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Andre tilgodehavender 65,3  80,6  157,5  142,5  123,1  157,0  181,0  234,0  

Selskabsskat 16,1  8,4  13,3  18,8  14,0  35,0  49,0  93,0  

Udskudt skatteaktiv 9,9  14,9  75,1  139,6  162,0  154,0  63,0  110,0  

Periodeafgrænsningsposter 9,4  1,8  25,6  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Driftsaktiver (DA) i alt 1.244,2  1.366,8  2.726,8  2.950,0  3.199,0  3.532,0  5.025,0  5.947,0  

         
Driftsgæld (GD) 

        
Udskudt skat 44,2  50,1  25,8  2,9  6,0  3,0  9,0  121,0  

Garantihensættelser 85,4  97,4  167,0  88,6  99,0  107,0  85,0  82,0  

Andre hensættelser 0,0  16,8  19,7  

     
Pensionsforpligtelser 0,0  1,2  1,2  2,0  

 

2,0  2,0  2,0  

Forudbetalinger fra kunder 38,0  48,8  226,4  488,7  79,0  82,0  106,0  123,0  

Leverandører af varer og tjenesteydelser 147,7  212,4  403,6  519,8  807,0  889,0  1030,0  1062,0  

Hensatte forpligtelser 

   

145,9  160,0  193,0  178,0  151,0  

Selskabsskat 5,5  5,2  17,4  49,8  32,0  73,0  42,0  145,0  

Anden gæld 86,1  97,1  229,4  333,7  188,0  271,0  395,0  436,0  

Driftsgæld (GD) i alt 406,9  529,0  1090,5  1631,4  1371,0  1620,0  1847,0  2122,0  

Nettodriftaktiver (NDA) 837,3  837,8  1.636,3  1.318,6  1.828,0  1.912,0  3.178,0  3.825,0  
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Rentebærende gæld 

        
Gæld til Realkreditinstitutter 63,9  55,6  92,9  

     
Kreditinstitutter 48,8  50,0  379,5  441,1  163,0  125,0  14,0  339,0  

Kortfristet del af langfristet gæld 8,6  9,0  31,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Enterprisekontrakter 0,0  0,0  0,0  0,0  847,0  1010,0  1383,0  598,0  

Bankgæld 144,2  133,3  78,7  51,1  11,0  25,0  109,0  12,0  

Rentebærende gæld i alt 265,5  247,9  582,3  492,2  1021,0  1160,0  1506,0  949,0  

         
Andre værdipapirer, deposita m.v. 2,9  3,0  4,0  9,1  10,8  0,0  121,0  0,0  

Likvide Beholdninger 21,4  20,4  192,7  126,3  444,6  764,0  162,0  488,0  

Finansielle aktiver (FA) i alt 24,3  23,4  196,7  135,4  455,4  764,0  283,0  488,0  

Netto rentebærende gæld 241,2  224,5  385,6  356,8  565,6  396,0  1223,0  461,0  

Egenkapital, Koncern 596,1  613,3  1250,7  961,8  1262,0  1516,0  1955,0  3364,0  

Investeret kapital 837,3  837,8  1636,3  1318,6  1827,6  1912,0  3178,0  3825,0  
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Bilag 4 – Reformuleret egenkapital 

Egenkapital opgørelser 2002 - 2009 reformuleret 

        
mEUR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Egenkapital primo 556,7 596,1 613,3 1250,7 961,8 1262 1516 1955 

Transaktioner med ejere: 

        
Kapitalforhøjelse køb af virksomhed 

  

387,6 

     
Kapitalforhøjelse kontant 11,8 

 

283,2 

 

191,9 

  

802 

Omkostninger ved kapitalforhøjelse 

    

-5,8 

  

-10 

Erhvervelse af egne kapital andele 

    

-3,4 -30 

 

-1 

Aktiebaseret vederlæggelse 

     

3 3 2 

Afgang minoriteter 

  

-1,2 

     
Udbetalt udbytte -21,2 -10,6 

      
Nettodividende -9,4 -10,6 669,6 0 182,7 -27 3 793 

Totalindkomst 

        
Årets resultat 45,1 35,6 -39,2 -191,5 110,9 291 511 579 

Valutakursregulering vedr. omregning til Euro 

 

-1,6  0,4  -3,5  0,7  

  

2,0  

Valutakursregulering vedr. udenlandske enheder -3,5  -3,1  2 7,9  -3,0  -10,0  -43,0  13,0  

Tilbageførsel af dagsværdireguleringer af 

afdækningsinstrumenter 2,3  

 

0,8  -9,7  8,5  -3,0  -4,0  38,0  

Dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter 

 

-3,1  0,6  -8,5  

 

4,0  -38,0  -8,0  

Skat af egenkapitalbevægelser 

  

3,2  5,3  3,5  -1,0  10,0  -8,0  

Regulering af skat på udstedelse af medarbejder 

aktier 4,9  

   

-3,4  

   
Ændring af anvendt regnskabspraksis 

   

-88,9  

    
Totalindkomst i alt 48,8  27,8  -32,2  -288,9  117,2  281,0  436,0  616,0  

Egenkapital ultimo 596,1  613,3  1.250,7  961,8  1.261,7  1.516,0  1.955,0  3.364,0  
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Bilag 5 - Rentabilitetsanalyse 

Rentabilitetsanalyse 

       

        mEUR 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Nettoomsætning 1652,5 2561,2 3582,6 3854,3 4861 6035 6636 

∆ 256 908,7 1021,4 271,7 1006,7 1174 601 

Resultat af primær drift (EBIT) 74,2 -9,2 -115,8 200,5 443 668 857 

∆ 0,5 -83,4 -106,6 316,3 242,5 225 189 

Resultat af primær drift efter skat (NOPAT) 49,9 -8,7 -161 139,4 291 477,9 613,6 

∆ -5,3 -58,6 -152,2 300,4 151,6 186,9 135,7 

Netto finansielle omkostninger efter skat (NR) -15,5 -29,2 -30,5 -28,5 0 33,1 -34,6 

∆ -5,4 -13,7 -1,4 2 28,5 33,1 -67,7 

Årets resultat 27,8 -32,2 -288,9 117,2 281 436 616 

∆ -21 -60 -256,7 406,1 163,8 155 180 

Nettodriftsaktiver (NDA)/ Investeret kapital 837,8 1636,3 1318,6 1828 1912 3178 3825 

Nettodriftsaktiver gennemsnit 837,6 1237,1 1477,5 1573,3 1870 2545 3501,5 

∆ 

 

399,5 240,4 95,8 296,7 675 956,5 

Egenkapital, Koncern 613,3 1250,7 961,8 1261,7 1516 1955 3364 

Egenkapital, Koncern gennemsnit 604,7 932 1106,3 1111,8 1388,9 1735,5 2659,5 

∆ 

 

327,3 174,3 5,5 277,1 346,7 924 

Netto rentebærnde gæld 224,5 385,6 356,8 565,6 396 1223 461 

Netto rentebærnde gæld gennemsnit (NGr) 232,9 305,1 371,2 461,2 480,8 809,5 842 

∆ 

 

72,2 66,2 90 19,6 328,7 32,5 

        100 = 2002 

       Indeks for nettoomsætning 118,5 184 256,9 276 349 433 476 

Indeks for EBIT 100,7 -12 -157,1 272 601 906 1163 

Indeks for NOPAT 90,4 -16 -292 -253 527 866 1112 

Indeks for netto finansielle omkostninger efter 

skat (NR) 153,6 289 303 283 0 -329 340 

Indeks for årets resultat 57 -66 -592 240 576 893 1260 

Indeks for NDA 100,1 195 157 218 228 380 460 

Indeks fo Egenkapital 102,9 210 161 212 254 328 564 

Indeks for NGr 96,3 126 154 191 199 336 349 

        Niveau 1 og 2: Dekomponering af EKF 

       Niveau 1 - dekomponering af EKF 

       Egenkapital forrentning efter 

minoritetsinteresser (EKF) % 8,25 -0,93 -14,55 12,54 20,95 27,54 23,07 

Afkastningsgrad 5,96 -0,70 -10,90 8,86 15,56 18,78 17,52 

Finansiel gearing 0,39 0,33 0,34 0,41 0,35 0,47 0,32 

Spread 5,96 -0,70 -10,90 8,86 15,56 18,78 17,52 

        Niveau 2 - dekomponering af AGNDA, FGEAR 

og SPREAD 

       Overskudsgrad 3,02% -0,34% -4,49% 3,62% 5,99% 7,92% 9,25% 

Netto driftsaktivernes omsætningshastighed 1,97 2,07 2,42 2,45 2,60 2,37 1,90 
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Bilag 6 - Beta 
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Bilag 7 – Budget forudsætninger for base case 

 

Budgettering af nettoomsætning 2009 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E Terminal 

Årlig installeret MW 

 

42.000 49.000 60.000 66.000 72.000 81.000 91.000 109.000 109.000 127.000 131.445 

Markedsandel 

 

12,30% 11,90% 11,50% 11,10% 10,70% 10,30% 9,90% 9,50% 9,10% 8,70% 8,30% 

Vestas levering i MW 4764 5.166 5.831 6.900 7.326 7.704 8.343 9.009 10.355 9.919 11.049 10.910 

Vækst 

 

8,4% 15,7% 21,4% 9,1% 8,2% 11,6% 11,4% 18,8% -0,9% 15,5% -1,3% 

Omsætning 6132 6.643 7.499 8.873 9.421 9.907 10.729 11.586 13.317 12.756 14.209 14.030 

Omsætning i salg 504 617 742 986 1165 1351 1464 1581 1817 1740 1938 1914 

Samlet omsætning 6636 7.260 8.241 9.859 10.586 11.258 12.193 13.167 15.134 14.496 16.147 15.944 

             Budgettering af omkostninger 2009 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E Terminal 

Produktionsomkostninger 78,30% 78,50% 79,00% 79,50% 80,00% 80,50% 81,00% 81,50% 82,00% 82,50% 83,00% 83,50% 

Forsknings- og udviklingsomkostninger 1,39% 1,75% 1,90% 2,05% 2,20% 2,35% 2,50% 2,65% 2,80% 2,95% 3,10% 3,15% 

Salgs- og Distributionsomkostninger 3,50% 3,50% 3,45% 3,40% 3,35% 3,30% 3,25% 3,20% 3,15% 3,10% 3,05% 3,00% 

Administrationsomkostninger 3,93% 4,00% 3,95% 3,90% 3,85% 3,80% 3,75% 3,70% 3,65% 3,60% 3,55% 3,50% 

Kapacitetsomkostninger 8,82% 9,25% 9,30% 9,35% 9,40% 9,45% 9,50% 9,55% 9,60% 9,65% 9,70% 9,65% 

Skatte sats 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 

Netto finansielle omkostninger 0,52% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 
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Bilag 8 – DCF værdiansættelse af base case 

DCF værdiansættelse Regnskab Budget Terminal 

 

2008 2009 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 

Indtjeningsbidrag (EBITDA) 668 856 889 964 1.099 1.122 1.131 1.158 1.178 1.271 1.138 1.179 1.092 

Skat af resultat af primær drift -203 -230 -249 -270 -308 -314 -317 -324 -330 -356 -319 -330 -306 

Skattefordel ved gælden -13 13 10 12 14 15 16 17 18 21 20 23 22 

Ændring i varebeholdninger 

 

51 -63 216 357 160 148 206 214 433 -141 364 -45 

Ændring i tilgodehavender fra salg 

 

-413 485 136 225 101 93 130 135 274 -89 230 -28 

Ændring i salgsværdi af ordrer under udførelse, enterprisekontrakter 

 

550 -437 80 133 60 55 77 80 161 -52 135 -17 

Ændring i tilgodehavender hos associerede virksomheder 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ændring i andre tilgodehavender 

 

-9 4 3 4 2 2 3 3 5 -2 4 -1 

Ændring i selskabsskat 

 

44 -44 7 11 5 5 6 7 13 -4 11 -1 

Ændring i udskudt skatteaktiv 

 

47 76 25 42 19 17 24 25 50 -16 42 -5 

Ændring i periodeafgrænsningsposter 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Udskudt skat 

 

112 -98 3 5 2 2 3 3 6 -2 5 -1 

Garantihensættelser 

 

-3 52 18 30 13 12 17 18 36 -12 31 -4 

Pensionsforpligtelser 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Forudbetalinger fra kunder 

 

17 100 30 50 22 21 29 30 61 -20 51 -6 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 

 

32 142 163 268 121 111 155 161 326 -106 274 -34 

Hensætte forpligtelser 

 

-27 88 32 53 24 22 31 32 65 -21 54 -7 

Selskabsskat 

 

103 -63 11 18 8 8 11 11 22 -7 19 -2 

Anden gæld 

 

41 -14 57 94 42 39 54 57 114 -37 96 -12 

Cash flow fra driften (CFFO) 

 

1.184 879 1.487 2.096 1.402 1.366 1.596 1.643 2.505 331 2.188 647 

Anlægsinvesteringer 

 

-599 465 -296 -479 -266 -268 -360 -396 -727 40 -707 -346 

Frit cash flow (FCFF) 

 

585 1.344 1.191 1.617 1.136 1.098 1.236 1.247 1.778 371 1.481 301 

              WACC 10,5514% 

            Diskonteringsfaktor 

  

0,9046 0,8182 0,7401 0,6695 0,6056 0,5478 0,4955 0,4482 0,4054 0,3667 

 PV af FCFF 

  

1.215,7 974,9 1.196,5 760,4 664,9 677,3 617,9 797,0 150,3 543,1 

 Samlet PV af FCFF til 2019 7.598 

            Terminalværdi (TV) 4.267 

            PV af TV 3.860 

            Enterprise value 11.458 

            Bogført værdi af nettorentebærende gæld 461 

            Estimeret værdi af egenkapital 10.997 

            Estimeret værdi pr. aktie 53,98 

 

Aktiekapital stk. 203.704.103 
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Bilag 9 – Budget forudsætninger for best case 

 

Budgettering af nettoomsætning 2009 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E Terminal 

Årlig installeret MW 

 

42.000 49.000 60.000 66.000 72.000 81.000 91.000 109.000 109.000 127.000 131.445 

Markedsandel 

 

12,30% 12,40% 12,50% 12,60% 12,65% 12,70% 12,65% 12,60% 12,50% 12,40% 12,30% 

Vestas levering i MW 4764 5.166 6.076 7.500 8.316 9.108 10.287 11.512 13.734 13.625 15.748 16.168 

Vækst 

 

8,4% 15,7% 21,4% 9,1% 8,2% 11,6% 11,4% 18,8% -0,9% 15,5% 2,7% 

Omsætning 6132 6.643 7.814 9.645 10.694 11.713 13.229 14.804 17.662 17.522 20.252 20.792 

Omsætning i salg 504 617 779 1072 1323 1598 1805 2019 2409 2390 2762 2836 

Samlet omsætning 6636 7.260 8.593 10.717 12.017 13.311 15.034 16.823 20.071 19.912 23.014 23.628 

             Budgettering af omkostninger 2009 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E Terminal 

Produktionsomkostninger 78,30% 78,50% 78,80% 79,10% 79,40% 79,70% 80,00% 80,30% 80,60% 80,90% 81,20% 81,50% 

Forsknings- og udviklingsomkostninger 1,39% 1,75% 1,90% 2,05% 2,20% 2,35% 2,50% 2,65% 2,80% 2,95% 3,10% 3,15% 

Salgs- og Distributionsomkostninger 3,50% 3,50% 3,45% 3,40% 3,35% 3,30% 3,25% 3,20% 3,15% 3,10% 3,05% 3,00% 

Administrationsomkostninger 3,93% 4,00% 3,95% 3,90% 3,85% 3,80% 3,75% 3,70% 3,65% 3,60% 3,55% 3,50% 

Kapacitetsomkostninger 8,82% 9,25% 9,30% 9,35% 9,40% 9,45% 9,50% 9,55% 9,60% 9,65% 9,70% 9,65% 

Skatte sats 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 

Netto finansielle omkostninger 0,52% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 
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Bilag 10 – DCF værdiansættelse af best case 
DCF værdiansættelse Regnskab Budget Terminal 

 
2008 2009 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 

Indtjeningsbidrag (EBITDA) 668 856 889 1.023 1.238 1.346 1.444 1.579 1.708 1.967 1.882 2.094 2.091 

Skat af resultat af primær drift -203 -230 -249 -286 -347 -377 -404 -442 -478 -551 -527 -586 -585 

Skattefordel ved gælden -13 13 10 12 15 17 19 21 24 28 28 32 33 

Ændring i varebeholdninger 
 

51 -63 294 468 287 285 380 394 716 -35 684 135 

Ændring i tilgodehavender fra salg 
 

-413 485 185 295 181 180 240 249 452 -22 432 85 
Ændring i salgsværdi af ordrer under udførelse, 
enterprisekontrakter 

 
550 -437 109 174 107 106 141 147 266 -13 254 50 

Ændring i tilgodehavender hos associerede virksomheder 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ændring i andre tilgodehavender 
 

-9 4 4 6 4 3 5 5 9 0 8 2 

Ændring i selskabsskat 
 

44 -44 9 14 9 9 12 12 22 -1 21 4 

Ændring i udskudt skatteaktiv 
 

47 76 34 55 33 33 44 46 83 -4 80 16 

Ændring i periodeafgrænsningsposter 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Udskudt skat 
 

112 -98 4 7 4 4 6 6 10 -1 10 2 

Garantihensættelser 
 

-3 52 25 39 24 24 32 33 60 -3 57 11 

Pensionsforpligtelser 
 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 

Forudbetalinger fra kunder 
 

17 100 41 65 40 40 53 55 100 -5 95 19 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 
 

32 142 221 352 216 214 286 297 539 -26 514 102 

Hensætte forpligtelser 
 

-27 88 44 70 43 43 57 59 107 -5 102 20 

Selskabsskat 
 

103 -63 15 24 15 15 19 20 37 -2 35 7 

Anden gæld 
 

41 -14 77 124 76 75 100 104 189 -9 180 36 

Cash flow fra driften (CFFO) 
 

1.184 879 1.811 2.600 2.023 2.090 2.532 2.679 4.034 1.256 4.014 2.028 

Anlægsinvesteringer 
 

-599 465 -296 -479 -266 -268 -360 -396 -727 40 -707 -346 

Frit cash flow (FCFF) 
 

585 1.344 1.515 2.121 1.756 1.821 2.172 2.283 3.308 1.295 3.307 1.682 

              
WACC 

10,5514
% 

            Diskonteringsfaktor 
  

0,9046 0,8182 0,7401 0,6695 0,6056 0,5478 0,4955 0,4482 0,4054 0,3667 
 PV af FCFF 

  
1.216 1.239 1.570 1.176 1.103 1.190 1.131 1.483 525 1.218 

 Samlet PV af FCFF til 2019 11.845 
            Terminalværdi (TV) 23.854 
            PV af TV 21.577 
            Enterprise value 33.422 
            Bogført værdi af nettorentebærende gæld 461 
            Estimeret værdi af egenkapital 32.961 
            Estimeret værdi pr. aktie 161,81 
 

Aktiekapital stk. 203.704.103 
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Bilag 11 – Budget forudsætninger for worst case 

 

Budgettering af nettoomsætning 2009 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E Terminal 

Årlig installeret MW 

 

42.000 49.000 60.000 66.000 72.000 81.000 91.000 109.000 109.000 127.000 131.445 

Markedsandel 

 

12,30% 11,85% 11,40% 10,95% 10,50% 10,05% 9,60% 9,15% 8,70% 8,25% 7,80% 

Vestas levering i MW 4764 5.166 5.807 6.840 7.227 7.560 8.141 8.736 9.974 9.483 10.478 10.253 

Vækst 

 

8,4% 15,7% 21,4% 9,1% 8,2% 11,6% 11,4% 18,8% -0,9% 15,5% -2,1% 

Omsætning 6132 6.643 7.467 8.796 9.294 9.722 10.469 11.234 12.826 12.195 13.474 13.185 

Omsætning i salg 504 617 739 978 1149 1326 1428 1532 1749 1663 1838 1798 

Samlet omsætning 6636 7.260 8.206 9.774 10.443 11.048 11.897 12.766 14.575 13.858 15.312 14.983 

             Budgettering af omkostninger 2009 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E Terminal 

Produktionsomkostninger 78,30% 78,50% 79,05% 79,60% 80,15% 80,70% 81,25% 81,80% 82,35% 82,90% 83,45% 84,00% 

Forsknings- og udviklingsomkostninger 1,39% 1,75% 1,90% 2,05% 2,20% 2,35% 2,50% 2,65% 2,80% 2,95% 3,10% 3,15% 

Salgs- og Distributionsomkostninger 3,50% 3,50% 3,55% 3,60% 3,65% 3,70% 3,75% 3,80% 3,85% 3,90% 3,95% 4,00% 

Administrationsomkostninger 3,93% 4,00% 3,95% 3,90% 3,85% 3,80% 3,75% 3,70% 3,65% 3,60% 3,55% 3,50% 

Kapacitetsomkostninger 8,82% 9,25% 9,30% 9,35% 9,40% 9,45% 9,50% 9,55% 9,60% 9,65% 9,70% 10,65% 

Skatte sats 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 

Netto finansielle omkostninger 0,52% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 
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Bilag 12 – DCF værdiansættelse af worst case 

DCF værdiansættelse Regnskab Budget Terminal 

 

2008 2009 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 

Indtjeningsbidrag (EBITDA) 668 856 889 964 1.099 1.122 1.131 1.158 1.178 1.271 1.138 1.179 1.092 

Skat af resultat af primær drift -203 -230 -249 -265 -297 -297 -292 -291 -288 -300 -258 -255 -224 

Skattefordel ved gælden -13 13 10 11 14 15 15 17 18 20 19 21 21 

Ændring i varebeholdninger 

 

51 -63 208 345 147 133 187 192 398 -158 320 -73 

Ændring i tilgodehavender fra salg 

 

-413 485 132 218 93 84 118 121 252 -100 202 -46 

Ændring i salgsværdi af ordrer under udførelse, enterprisekontrakter 

 

550 -437 78 129 55 50 70 71 148 -59 119 -27 

Ændring i tilgodehavender hos associerede virksomheder 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ændring i andre tilgodehavender 

 

-9 4 3 4 2 2 2 2 5 -2 4 -1 

Ændring i selskabsskat 

 

44 -44 6 11 5 4 6 6 12 -5 10 -2 

Ændring i udskudt skatteaktiv 

 

47 76 24 40 17 16 22 22 46 -18 37 -8 

Ændring i periodeafgrænsningsposter 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Udskudt skat 

 

112 -98 3 5 2 2 3 3 6 -2 5 -1 

Garantihensættelser 

 

-3 52 17 29 12 11 16 16 33 -13 27 -6 

Pensionsforpligtelser 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Forudbetalinger fra kunder 

 

17 100 29 48 21 19 26 27 56 -22 45 -10 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 

 

32 142 157 260 111 100 141 144 300 -119 241 -55 

Hensætte forpligtelser 

 

-27 88 31 52 22 20 28 29 59 -24 48 -11 

Selskabsskat 

 

103 -63 11 18 8 7 10 10 20 -8 16 -4 

Anden gæld 

 

41 -14 55 91 39 35 49 51 105 -42 85 -19 

Cash flow fra driften (CFFO) 

 

1.184 879 1.448 2.028 1.311 1.250 1.443 1.451 2.234 111 1.837 336 

Anlægsinvesteringer 

 

-599 465 -296 -479 -266 -268 -360 -396 -727 40 -707 -346 

Frit cash flow (FCFF) 

 

585 1.344 1.152 1.548 1.045 981 1.083 1.055 1.507 151 1.130 -10 

              WACC 10,5514% 

            Diskonteringsfaktor 

  

0,9046 0,8182 0,7401 0,6695 0,6056 0,5478 0,4955 0,4482 0,4054 0,3667 

 PV af FCFF 

  

1.215,7 942,7 1.145,9 699,3 594,3 593,1 522,8 675,5 61,2 414,3 

 Samlet PV af FCFF til 2019 6.865 

            Terminalværdi (TV) -146 

            PV af TV -132 

            Enterprise value 6.732 

            Bogført værdi af nettorentebærende gæld 461 

            Estimeret værdi af egenkapital 6.271 

            Estimeret værdi pr. aktie 30,79 

 

Aktiekapital stk. 203.704.103 
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