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Executive summary 

The main purpose of this master thesis is to make a valuation of Vestas Wind Systems A/S, a 

Danish windmill manufacturer. The valuation model used for this is the Discounted Cash 

Flow model. The valuation is done through budget assumptions based on a strategic and 

financial statement analysis of Vestas Wind Systems A/S.  

 

The strategic analysis consists of 3 models. The first model is the PEST-analysis, which 

conclude that the political objectives and aid benefits is of all importance for the continual 

growth of the industry. The growth of the windmill industry is estimated to be 13.5% pr. year 

until 2015. The second model Porters Five Forces determines, that the competition within the 

industry is intensifying. Today the best renewable source of energy is considered to be 

windmills. The third model is an internal analysis of Vestas Wind Systems A/S. It concludes 

that they have a surplus capacity to counter a future growth in sales. In 2010 Vestas Wind 

Systems A/S launched a new promising windmill, and they consider it to give them a 

competitive edge. Vestas Wind Systems A/S is the only real global windmill manufacturer. 

They have installed 25% of all the windmills in the world, and are therefore the most 

experienced in the field.  

 

The financial statement analysis of Vestas Wind Systems A/S performance is based on the 

financial reports starting from 2005 to 2010. They showed a favorably development in the 

most important financial value drivers. The return on equity yielded 10.54% in 2006 and it 

grew up to 23.16% in 2009. Due to capital injections Vestas Wind Systems A/S is a company 

with a low financial leverage.  

 

The valuation of Vestas Wind Systems A/S is mainly driven by recent negative development 

for the second quarter of 2010. Therefore my future expectations are of a more pessimistic 

estimate than Vestas Wind Systems A/S own. An estimated 9.18 % WACC was used to 

discount the free cash flows. The stock price was estimated to be 245.6 DDK on the 19
th

 of 

August. The same day the market price was 243 DDK. The majority of the projected 

valuation of Vestas Wind Systems A/S is accumulated from 2015 to 2030. This makes it a 

risky stock, and it should be seen as a long time investment. The valuation of Vestas Wind 

Systems A/S was compared to a peer group through the two multiple: P/E and EV/EBITDA. 

A rough 2012 estimate indicated that Vestas Wind Systems A/S had a fair valuation compared 

to the average of the chosen peer group. 



2010 Værdiansættelse af Vestas                                  Jens Slots Rasmussen 

 

 Side 1 
 

Forord 

Her har du en kandidatafhandling liggende foran dig. Det er resultatet af et langt studieforløb 

og en læringsproces. Det hele startede i folkeskolen, -og fortsatte videre til handelsgymnasiet, 

hvor interessen for regnskabs- og finansielteori opstod. Valget af videregående uddannelse 

var derfor oplagt, -nemlig HA almen på CBS. Herefter blev vidensindsamlingen og 

læringsprocessen specialiseret på Cand.merc.fir-studiet.    

 

Min interesse og fascination er aktier. Det, at man ved en erhvervelse af en aktie i et givent 

selskab, kan få lov til at blive minoritetsmedejer af det selskab, hvis produkt, vision og ledelse 

man tror på. Samtidig med at man påtager sig selskabets fallitrisiko og indtjeningsmuligheder, 

dog kun for det indskudte pengebeløb. Det, finder jeg er helt og aldeles genialt. Men hvordan 

finder man frem til en fair værdi for et givent selskab ud fra egne forventninger, udtrykt i en 

aktiekurs? - Og hvilke væsentlige kriterier spiller ind i værdiansættelsen? Det har jeg valgt at 

udarbejde en kandidatafhandling om, at værdiansætte et aktieselskab i praksis. 

 

 

Rigtig god fornøjelse og læselyst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober 2010, København. 

 

 

_________________________________________ 

Jens Slots Rasmussen 



2010 Værdiansættelse af Vestas                                  Jens Slots Rasmussen 

 

 Side 2 
 

Indholdsfortegnelse 

 

1.  Indledning ................................................................................................................. 4 

1.1  Målgruppe ............................................................................................................. 5 

1.2  Problemformulering ............................................................................................. 6 

1.3  Afgrænsning ......................................................................................................... 7 

1.4  Struktur og metode ............................................................................................... 8 

1.5  Kildekritik ........................................................................................................... 11 

2.  Præsentation af Vestas og af udvalgte markedets facts ..................................... 12 

2.1  Historie ............................................................................................................... 12 

2.2  Organisationsstruktur ......................................................................................... 13 

2.3  Strategi og målsætning ....................................................................................... 14 

2.4  Produkter ............................................................................................................ 15 

2.5  Corporate Governance, aktiehandelspladsen og storaktionærerne .................... 16 

2.6  Vindmøllemarkedets udvikling i tal indtil 2010................................................. 18 

3.  Strategisk analyse................................................................................................... 19 

3.1  Analyse af omverdenen, PEST-analyse ............................................................. 20 

3.1.1  Politiske forhold, herunder støtteordninger for vindenergi.......................... 21 

3.1.1.1  Kyoto-aftalen, den eneste bindende aftale. ............................................ 21 

3.1.1.2  Cop15 i København og den seneste udvikling på klimafronten ............ 22 

3.1.1.3  Estimeret fremtidig prognose ud fra politiske målsætninger ................ 23 

3.1.1.3.1  Kina og Indien ................................................................................. 24 

3.1.1.3.2  USA og Canada ............................................................................... 25 

3.1.1.3.3  EU, herunder Tyskland, Spanien, Frankrig og UK ......................... 26 

3.1.2  Økonomiske forhold .................................................................................... 28 

3.1.2.1  Den økonomiske udvikling i 2010 i USA, EU og Kina ........................ 28 

3.1.2.2  Udviklingen i udvalgte råvarepriser og deres påvirkning af Vestas...... 29 

3.1.3  Sociologiske forhold .................................................................................... 31 

3.1.4  Teknologiske forhold ................................................................................... 31 

3.2  Brancheanalyse, Porters Five Forces .................................................................. 32 

3.2.1  Adgangsbarrierer .......................................................................................... 33 

3.2.2  Leverandørernes forhandlingsstyrke ............................................................ 35 

3.2.3  Kundernes forhandlingsstyrke ..................................................................... 36 

3.2.4  Substituerende produkter ............................................................................. 36 

3.2.5  Konkurrenceintensiteten .............................................................................. 39 

3.3  Intern analyse, værdikæde .................................................................................. 43 

3.3.1  Ressourcer .................................................................................................... 43 

3.3.1.1  Finansielle ressourcer ............................................................................ 43 

3.3.1.2  Medarbejder ressourcer ......................................................................... 44 

3.3.1.3  Immaterielle og materielle ressourcer ................................................... 46 

3.3.2  Værdikæde ................................................................................................... 47 

3.3.2.1  Indgående logistik .................................................................................. 47 

3.3.2.2  Produktion .............................................................................................. 47 

3.3.2.3  Udgående logistik samt salg og marketing ............................................ 48 

3.3.2.4  Service ................................................................................................... 49 

3.4  Delkonklusion, SWOT-analyse .......................................................................... 49 



2010 Værdiansættelse af Vestas                                  Jens Slots Rasmussen 

 

 Side 3 
 

4.  Regnskabsanalyse .................................................................................................. 51 

4.1  Vurdering af regnskabspraksis ........................................................................... 51 

4.2  Reformuleringer af årsrapporterne 2005-2009 ................................................... 52 

4.2.1  Reformulering af resultatopgørelser ............................................................ 52 

4.2.2  Reformulering af egenkapitalopgørelser ...................................................... 52 

4.2.3  Reformulering af balanceopgørelser ............................................................ 53 

4.3  Rentabilitetsanalyse ............................................................................................ 53 

4.3.1  Egenkapitalforrentningen. ............................................................................ 54 

4.3.1.1  EKF-træet, niveau 1: Dekomponering af egenkapitalforrentningen. .... 55 

4.3.1.2  EKF-træet, niveau 2: Dekomponering af afkastningsgraden. ............... 57 

4.3.1.3  EKF-træet, niveau 3: Dekomponering af overskudsgraden og AOH.... 58 

4.4  Delkonklusion på regnskabsanalysen ................................................................. 60 

5.  Budgettering ........................................................................................................... 60 

5.1  Budgetantagelser ................................................................................................ 61 

5.1.1  Seneste udvikling for Vestas med 2. kvartal regnskab for 2010 ................. 62 

5.1.2  Nettoomsætning ........................................................................................... 62 

5.1.3  Indtjeningsbidrag ......................................................................................... 64 

5.1.4  Afskrivninger, anlægsaktiver, nettoarbejdskapital og skatteprocent ........... 65 

5.1.5  Budgetterede nøgletal .................................................................................. 65 

5.2  Delkonklusion på budgetteringen ....................................................................... 66 

6.  Værdiansættelse ..................................................................................................... 67 

6.1  Modelvalg: DCF-modellen ................................................................................. 67 

6.2  Estimering af WACC ......................................................................................... 68 

6.2.1  Kapitalstruktur ............................................................................................. 69 

6.2.2  Investorernes afkastkrav .............................................................................. 70 

6.2.2.1  Risikofrie rente ...................................................................................... 70 

6.2.2.2  Beta ........................................................................................................ 70 

6.2.2.3  Forventet risikopræmie .......................................................................... 71 

6.2.3  Långivernes afkastkrav ................................................................................ 71 

6.2.3.1  Selskabsspecifikt risikotillæg ................................................................ 71 

6.3  Værdiansættelse med DCF-modellen ................................................................. 72 

6.3.1  Markedsvurdering ........................................................................................ 72 

6.4  Følsomhedsanalyse ............................................................................................. 73 

6.5  Sammenligning med konkurrenter via multipler................................................ 74 

6.5.1  P/E og EV/EBITDA ..................................................................................... 75 

6.6  Delkonklusion på værdiansættelse ..................................................................... 77 

7.  Konklusion .............................................................................................................. 77 

8.  Perspektivering ...................................................................................................... 79 

9.  Litteraturliste ......................................................................................................... 80 

10.  Bilagsoversigt........................................................................................................ 83 
 

 

 

 



2010 Værdiansættelse af Vestas                                  Jens Slots Rasmussen 

 

 Side 4 
 

1.  Indledning 

Efter flere års studie har jeg opbygget en teoretisk viden om værdiansættelse, og om de mest 

anvendte kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller. Jeg har valgt Discounted Cash 

Flow-modellen som værdiansættelsesmodel for denne kandidatafhandling. DCF-modellen er 

en af de mest anvendte værdiansættelsesmodeller i praksis. Samtidig er den på Cand.merc.fir-

studiet reelt set kun blev gennemgået, ved en teoretisk diskussion. 

 

Mit valg af selskab til værdiansættelsen er Vestas Wind Systems A/S
1
. Vestas er et af 

Danmarks største selskaber. Desuden er Vestas den mest handlede aktie af private danske 

investorer gennem internetmæglerne i 2009
2
. Dette gør den lidt ekstra interessant 

sammenlignet med andre større selskaber, fordi Vestas værdiansættelse forventes i lidt højere 

grad, at være præget af de private investorer og deres forventninger til selskabet, og i lidt 

mindre grad af de professionelle institutionelle investorers.  

 

Men hovedårsagen bag selskabsvalget er, den imponerende kursudvikling selskabet har været 

igennem. Vestas har siden børsintroduktionen den 29. april 1998
3
 til kurs 27 DKK været en 

fabelagtig god langsigtet investering. Vestas har haft den højeste handlede kurs nogensinde på 

700 DKK den 20. juni 2008- frem til en gennemsnitlig dagskurs på 314,5 DKK den 30. 

december 2009. Finanskrisen har altså ca. halveret Vestas kursværdi, hvilket indikerer, at 

Vestas er meget påvirkelig af konjunkturudsving. Vestas er altså siden børsintroduktionen 

steget med mægtige næsten 1.065 % på 11 år og 8 måneder
4
. Det giver et særdeles flot 

gennemsnitligt årligt afkast på ca. 23 %, samtidig med, at den har været en meget volatil 

aktie.  Til sammenligning er OMXc20 indekset ”kun” steget med ca. 48,5 % i samme periode 

fra ca. indeks 228 til ca. indeks 337
5
. Det giver et gennemsnitligt årligt afkast på ca. 3,4 % for 

OMXc20 indekset. Det vil altså sige, at Vestas gennemsnitligt har outperformet OMXc20 

med vanvittige næsten 20 % i merafkast, år efter år, i de sidste 11 år og 8 måneder frem til 30. 

december 2009. Dette er en imponerende statistik, som jeg blandt andet gerne vil undersøge 

nærmere med denne kandidatafhandling.  

 

                                                 
1
 Vestas Wind Systems A/S navngives til Vestas i resten af kandidatafhandlingen. 

2
 www.nordnet.dk, ”Mest handlede aktie i 2009: Vestas” 

3
 http://www.vestas.com/da/investor/aktien/selskabskapital.aspx 

4
 http://www.nasdaqomxnordic.com/       OMX Copenhagen 20 -> Vestas Wind Systems. Average price daily.   

5
 http://www.nasdaqomxnordic.com/       OMX Copenhagen 20. Dato d. 29/04-1998 og dato d. 30/12-2009. 
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Vestas fremtid er nemlig rigtig interessant lige nu. Der er en stigende debat over hele 

verdenen om globalopvarmning, hvor der diskuteres højere krav til vedvarende energikilders 

andel af det samlede energiforbrug. Dette sker samtidig med, at størstedelen af den vestlige 

verden befinder sig i en økonomisk krise. Senest har EU-kommissionens været på banen i maj 

2010 med en udmelding om, at de undersøger mulighederne for at øge 2020-målet, med en 

nedskæring af drivhusgasser. Så vedvarende energikilder kommer til at udgøre 30 % i forhold 

til den nuværende målsætning på 20 %, i forhold til 1990 niveauet
6
. Udmeldinger som disse 

er særlige interessante og vigtige for Vestas. Politiske initiativer og offentlige støtteordninger 

er nemlig altafgørende for vindmøllebranchens overlevelse. Vindenergi kan ikke konkurrere 

på lige markedsvilkår med fossile brændstoffer på nuværende tidspunkt. 

 

1.1  Målgruppe 

Målgruppen for denne kandidatafhandling er den private investor med en rimelig erfaring og 

teoretisk forståelse af at kunne værdiansætte et selskab. Kandidatafhandlingen skaber et 

overblik over Vestas med værdiansættelse for øje, set ud fra en kandidatstuderende 

vurdering
7
.  

 

For interesserede læsere, som ikke før har beskæftiget sig med værdiansættelse, vil mange af 

afsnittende nok fremstå uforståelige.  

 

Den topprofessionelle institutionelle aktieanalytiker vil højst sandsynligt ikke finde 

kandidatafhandlingen interessant og banebrydende nok til, at kunne tage noget med fra den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/618&format=HTML&aged=0&language=DA&guiLanguage=en 

7
 Se afsnit 1.5  Kildekritik, for nærmere vurdering af den kandidatafhandlingsstuderende objektivitet. 
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1.2  Problemformulering 

Hovedformålet med denne kandidatafhandling er; at udarbejde en værdiansættelse af et større 

selskab i OMXC20. Der tages udgangspunkt i Vestas, og problemstillingen der ønskes 

besvaret, er: 

 

”Hvilken kursværdi estimeres Vestas-aktien til ved en værdiansættelse med Discounted 

Cash Flow-modellen, set i relation til om den var over- eller undervurderet i forhold til 

den gennemsnitlige handelskurs den 19. august 2010, dagen efter første halvårsrapport 

for Vestas for 2010 blev præsenteret.” 

 

Problemstillingen søges undersøgt og belyst ved at udarbejde en strategisk og en 

regnskabsmæssig analyse. Sammen vil de skabe grundlaget for værdiansættelsen af Vestas. 

Samt en diskussion heraf i forhold til hvad markedet har værdiansat Vestas til. Nedenunder er 

formuleringer af enkelte spørgsmål, der direkte eller indirekte indgår i problemstillingen. 

 

Strategisk analyse: 

 Hvordan er rentabiliteten for vindenergi kontra andre miljøvenlige energiformer og fossile 

brændstoffer? 

 Hvordan vil afsætningen, herunder offentlige støtteordninger, udvikle sig i fremtiden for 

vindenergi? 

 Hvilke interne og eksterne forhold påvirker Vestas? 

 Hvilke spidskompetencer besidder Vestas, og hvordan er de positioneret i forhold til 

konkurrenterne? 

 

Regnskabsmæssig analyse: 

 Hvordan har den regnskabsmæssige performance været for Vestas fra 2005 til 2009? 

 

Værdiansættelse: 

 Hvad estimeres WACC til? 

 Hvilken kurs estimeres Vestas til? 

 I hvor høj grad påvirkes den estimerede kurs af budgetantagelserne, tydeliggjort ved en 

følsomhedsanalyse? 

 Hvordan er Vestas værdiansat via multipler i forhold til konkurrenterne? 

 Har markedet over- eller undervurderet værdien af Vestas? 
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1.3  Afgrænsning 

Afgrænsningen er foretaget for at kunne imødegå de retningslinjer, der er pålagt til 

sideomfanget af en kandidatafhandling. Derfor vil nedenstående ikke blive undersøgt, selvom 

det ud fra problemformuleringen kunne være relevant at undersøge nærmere.   

 

Der vil kun blive udarbejdet en værdiansættelse af Vestas ud fra koncernniveauet. Derfor vil 

der blive afgrænset fra at granske i forretningsenhederne som Vestas Americans, Vestas 

Northern Europe, Vestas China, Vestas Offshore med flere
8
. Eventuelt for at finde frem til 

hvor lønsomme de forskellige forretningsenheder er, og hvilken konkurrenceintensitet de 

befinder sig i.  

 

Den horisontale fusion mellem Vestas og NEG Micon, primo år 2004
9
, afgrænses der fra at gå 

i dybden med. Synergieffekterne og omkostningerne fra fusionen anses som værende 

implementeret og realiseret i det selskab, som vi kender som Vestas i dag.  

 

Regnskaberne frem til og med 2004 afgrænses fra at blive analyseret, fordi udbyttet ikke vil 

være interessant og udslagsgivende nok i værdiansættelsen, til at bruge tid og kræfter på disse. 

Det vil snarere gøre værdiansættelsen mere besværlig og kompleks blandt andet på grund af 

fusionen mellem Vestas og NEG Micon. 

 

Onshore og offshore vindmøllemarkedet vil blive betragtet under et, dog vil der sjældent blive 

differentieret imellem dem.  

 

Der vil ikke blive foretaget dybdegående tekniske forklaringer af vindmøller og deres data, 

som kunne være interessante at undersøge ud fra en konkurrencemæssige og ingeniørers 

synsvinkel. For eksemplet en grundig sammenligning med vindmølleproducenternes 

forskellige vindmøllermodeller og disses effektivitet, størrelse, pris osv. 

 

Hensigten med kandidatafhandlingen er ikke at teste og lave en gennemgang af de forskellige 

værdiansættelsesmetoder. Derfor afgrænses der fra, at der benyttes andre 

kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller til værdiansættelsen som for eksempel EVA 

                                                 
8
 Vestas årsrapport 2009, side 18-19. 

9
 www.vestas.com -> About Vestas -> History -> 2004. 
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eller Residualindkomstmodellen. Disse vil som udgangspunkt give samme værdi og facit som 

Discounted Cash Flow-modellen.  

 

Der vil kun blive gjort brug af offentligt tilgængeligt materiale i denne afhandling. Det har 

ikke været muligt at få udleveret internt materiale eller kommentarer fra Vestas side, da der 

blev rettet henvendelse til Vestas investor relations. Samtidig er det også i konsensus med, at 

alle der handler og derved værdiansætter aktier skal have adgang til samme 

offentligtilgængelige informationer.      

 

1.4  Struktur og metode 

Dette afsnit er en beskrivelse og gennemgang af den fremgangsmåde og struktur, der bliver 

brugt til at opbygge og foretage værdiansættelsen af Vestas. Grundet kandidatafhandlingens 

sideomfang er nedenstående figur 1 blevet udarbejdet for, at få et bedre overblik og 

overordnet forståelse af kandidatafhandlingens opbygning.  
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Figur 1, Kandidatafhandlingens struktur  

 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra publikationen: Fagligt notat om værdiansættelse af 

virksomheder og virksomhedsandele – December 2002. 

 

Først identificeres problemstillingen. Derefter er der en kort præsentation af Vestas’ historie, 

organisationsstruktur, produkter, strategi og målsætning, Corporate Governance, Vestas-

aktiens: handelsplads og storaktionærer samt vindmøllemarkedsudvikling i tal. Disse afsnit 

udarbejdes for at skabe et overblik over selskabet Vestas og hvordan det marked, de opererer 

på, har udviklet sig hidtil 2010.  

 

Dernæst udarbejdes den strategiske analyse for at kunne vurdere og estimere Vestas 

indtjenings- og vækstmuligheder i fremtiden. De 3 modeller, der er valgt til at gøre dette, er: 

PEST, der analyserer omverdenen. Porters Five Forces, der analyserer branchen. En intern 

Regnskabsanalyse 
- Vurdering af regnskabspraksis. 

- Reformuleringer af årsrapporterne, 2005-2009. 

- Rentabilitetsanalyse. 

- Delkonklusion 

Kapitel 4 

Strategisk analyse 
- Analyse af omverdenen, PEST-analyse. 

- Analyse af branchen, Porters Five Forces.  

- Analyse af virksomheden, Intern analyse. 

- Delkonklusion i form af en SWOT-analyse. 

Kapitel 3 

Budgettering 
- Budgetantagelser 

- Delkonklusion 

Kapitel 5 

Værdiansættelse 
- Modelvalg til værdiansættelsen 

- Estimering af WACC 

- Værdiansættelse med DCF-modellen 

- Følsomhedsanalyse 

- Sammenligning med konkurrenter via multipler 

- Delkonklusion 

Kapitel 6 

Konklusion og Perspektivering 
Kapitel 7 og 8 

Problemformulering, 
Præsentation af Vestas og af 

udvalgte markedets facts 
- Vestas’ historie, organisationsstruktur, 

   produkter, strategi og målsætning. 

- Corporate Governance. 

- Vindmøllemarkedets udvikling i tal. 

Kapitel 1 og 2 
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analyse, der analyserer de virksomhedsspecifikke interne forhold. Disse modeller tydeliggør 

vindmøllebranchens fremtidige afsætningsmuligheder, hvordan konkurrencen er indenfor 

vindmøllebranchen, samt Vestas’ styrker og svagheder internt. De 3 niveauopdelte modeller 

opsummeres til slut i en SWOT-analyse.  

 

Herefter vil der blive foretaget en regnskabsanalyse, for at se, hvordan udviklingen har været i 

Vestas regnskabsmæssige performance fra 2005 til 2009 igennem reformulerede årsrapporter. 

Der undersøges, hvordan sammenhængen er mellem omsætning, resultat, investeret kapital og 

likviditet. Herved opbygges et informationsgrundlag, som er nyttigt, når der senere skal 

vurderes på den fremtidige udvikling i regnskabstallene i forbindelse med budgetteringen.  

 

Den strategiske delkonklusion i form af en SWOT-analyse og den regnskabsmæssig 

delkonklusion skaber tilsammen grundlaget for budgetantagelserne. Dette er med til at skabe 

kontinuitet i kandidatafhandlingen.  

 

Til slut foretages en værdiansættelse af Vestas ud fra budgetantagelserne, hvor der først vil 

være en diskussion af modelvalget til værdiansættelsen, som er Discounted Cash Flow-

modellen. Dernæst vil WACC blive udregnet, som vil blive brugt som 

tilbagediskonteringsfaktor, for at finde frem til Vestas værdi. Desuden foretages en 

følsomhedsanalyse, for bedre at kunne vurdere de budgetterede variables indvikling på Vestas 

værdi, ved ændringer i positive eller negative retninger. Ydermere vil der blive foretaget en 

sammenligning af Vestas med konkurrenterne via multipler, for at vurdere Vestas attraktivitet 

som investering i forhold til konkurrenterne.  

 

Der afsluttes med en konklusion på kandidatafhandlingen, der besvarer problemstillingen, 

samt en perspektivering med en opdatering af den seneste udvikling for Vestas.  

 

For ikke at miste kontinuitet og ”den røde tråd” i kandidatafhandlingen afsluttes hvert af de 

mest relevante kapitler med en delkonklusion. Det er; den strategiske, den regnskabsmæssige, 

budgetteringen og værdiansættelsen. Hvor hver delkonklusion opsummeres i den samlede 

konklusion. Så problemstillingen og de enkelte spørgsmål til den besvares i den samlede 

konklusion for kandidatafhandlingen.   
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En mere dybdegående beskrivelse af metode, herunder modelvalg, bliver udspecificeret i de 

respektive afsnit, de indgår i senere hen. Det giver nemlig et mere naturligt flow igennem 

kandidatafhandlingen, samt der undgås for mange gentagelser. 

 

Teorien, der bliver brugt i denne kandidatafhandling, kommer fra enten bøger eller materiale, 

der er blevet undervist i eller henvist til på Cand.merc.fir på CBS. Hvorfor den anvendte teori 

anses som valid. I de afsnit hvor der bruges teori, er der, hvis det findes nødvendigt, en kort 

beskrivelse, begrundelse og fordel/ ulempe vurdering af teorivalget.   

 

1.5  Kildekritik 

Kildegrundlaget for denne kandidatafhandling kommer hovedsageligt fra intern information, 

såsom Vestas’ årsrapporter og hjemmeside. Materiale fra Vestas bliver betragtet som 

overvejende subjektiv, dog med undtagelse af regnskabstallene i årsrapporterne. Vestas har 

nemlig en vis egeninteresse i at skabe et positivt indtryk af eget selskab og 

fremtidsudsigterne, blandt andet for at kunne tillokke investorer. Derfor søges dette problem 

minimeret ved at gøre brug af eksterne kilder i det omfang, det er muligt. Konsulentfirmaet 

BTM-Consults ApS, der rådgiver, analyserer og laver fremtidsprognoser for 

vindenergisektoren er en meget brugt ekstern kilde i denne kandidatafhandling. BTM-

Consults ApS proklamerer sig som uafhængige konsulenter
10

. De vil også overvejende blive 

betragtet som sådan. Ydermere er der brugt eksternt materiale fra videnskabelige rapporter og 

finansielle databaser. Disse kilder vil ligeledes blive betragtet som overvejende objektive og 

blive anset som valid information. Derudover er der hentet information i avisartikler. Brugen 

af disse er forsøgt minimeret og nøje anvendt. Avisbureauerne har nemlig en tilbøjelighed til, 

at overdrive de faktuelle facts, for at skabe opmærksomhed og overskrifter for at øge salget af 

aviserne. 

 

Det bør for en god ordens skyld nævnes, at jeg, forfatteren til denne kandidatafhandling, ejer 

aktier i Vestas og har gjort det uafbrudt siden ultimo 2005. Dette kan selvfølgelig betvivle 

mine reelle intentioner og objektivitet, eftersom jeg indirekte gennem et medejerskab 

indikerer, at jeg tror på selskabet i højere grad end hvad markedet gør. Men jeg vil gerne slå 

fast, at jeg vil tilstræbe at være så objektiv i min analyse som muligt, også for egen vindings 

                                                 
10

 www.btm.dk -> Company profile  



2010 Værdiansættelse af Vestas                                  Jens Slots Rasmussen 

 

 Side 12 
 

skyld. Det kan være, at jeg efter at have gennemanalyseret Vestas finder frem til at Vestas-

aktien er overvurderet, og at jeg derfor bør sælge mine Vestas-aktier og gå short i aktien. 

 

2.  Præsentation af Vestas og af udvalgte markedets facts  

Dette kapitel indeholder en overordnet præsentation af Vestas samt nogle udvalgte markedets 

facts. Kapitlet kommer ikke til at have en direkte målbar effekt på værdiansættelsen af Vestas. 

Det er taget med i denne kandidatafhandling, fordi det hjælper med at skabe et overblik over 

selskabet Vestas. Nogle af afsnittene er med til at skabe en større forståelse og kendskab til, 

hvad der har påvirket Vestas tidligere, og som måske kan gøre det igen i fremtiden. Så 

risiciene ved en investering i Vestas vil fremstår mere klar, set ud fra en investors betragtning. 

Kapitlet indeholder; en kort præsentation af Vestas historie, hvordan Vestas organisation er 

struktureret, hvilken strategi og målsætning Vestas har i 2010 i forhold til tidligere, samt 

hvilke produkter Vestas sælger og kvaliteten af disse. Der vil endvidere være en diskussion af 

Corporate Governance vedrørende Vestas, Vestas-aktien og dens storaktionærer. Derudover 

vil også være et overblik over vindmøllemarkedsudvikling i tal frem til og med 2009- for 

antal installeret MW fordelt på de største markeder. 

 

2.1  Historie  

Vestjysk-stålteknik A/S, forkortet til navnet Vestas, blev grundlagt i 1945. Vestas startede 

med at producere hårde hvidevarer og landbrugsudstyr. I 1970’erne efter den anden oliekrise 

begyndte Vestas at spekulere i, hvordan lande kunne udvikle sig til at blive mere 

selvforsynede med energi, og dermed mere uafhængige af mellemøstens olie. Dette 

resulterede i den første opstillet onshore Vestas vindmølle i 1979. 

 

Vindmøllebranchen oplevede en kraftig stigende efterspørgsel i starten af 1980’erne, specielt 

fra USA. Men markedet i USA brød sammen i midt-80’erne på grund af manglende 

støtteordninger fra politisk side. Samtidig var den danske politiske velvilje overfor vindmøller 

også på retræte. 

 

I 1986 gik Vestas i betalingsstandsning, da et rederi undervejs i sejladsen med et stort parti 

Vestas vindmøller gik konkurs. Leveringen kom ikke rettidig frem, og ordren blev derfor 
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annulleret. Efter betalingsstandsningen blev Vestas omstruktureret til kun at beskæftige sig 

med vindmøller. Familien, der startede Vestas, forlod virksomheden.
11

 

 

I slutningen af 1980’erne og starten af 1990’erne gik det igen forrygende godt for 

vindmøllebranchen og dermed også Vestas. Det gik faktisk så godt for Vestas, at de blev 

opkøbt af et hollandsk konsortium i 1994. 

 

I 1995 blev Vestas første offshore vindmøller opstillet ud fra Århus kyst.  

 

I 1998 ville det hollandske konsortium gerne realisere noget af den oparbejdet gevinst ved 

investeringen i Vestas, og derfor blev Vestas børsintroduceret på Københavnsfondsbørs. 

Allerede året efter var Vestas optaget i KFX-indekset, der indeholder de 20 mest omsatte 

danske aktieselskaber.
12

  

 

Efter nogle år med skuffende regnskaber op til og med 2005, og med den horisontale fusion 

mellem Vestas og NEG Micon i 2004, overtog en ny koncernchef Ditlev Engel i 2005 Vestas.  

 

I starten af 2010 beskæftigede Vestas mere end 20.000 medarbejder, hvor der i 1987 kun var 

omkring 60. Samtidig har Vestas i alt installeret over 40.000 vindmøller i 65 lande fordelt på 

5 kontinenter
13

. 

 

2.2  Organisationsstruktur 

Vestas organisation er struktureret ud fra en topstyring fra direktionen med koncernchefen 

Ditlev Engel (født 1964) i spidsen og under ham vice-koncernchefen Henrik Nørremark. 

Næste led i organisationen er opdelt i 14 enheder med hver deres direktører. 6 af disse består 

af salgsforretnings- og serviceenheder områdeopdelt på de største markeder, 1 

salgsforretnings- og serviceenhed kun for offshore vindmøller, 4 produktionsenheder der hver 

især er specialiseret i at producere en slags komponent til vindmøller og 3 koncernenheder; 

People and Culture, Spare Parts and Repair og Technology
14

. Vestas’ organisation er spredt 

                                                 
11

 http://www.vestas.com/da/om-vestas/profil/kort-om-vestas.aspx 
12

 Filmen: Vestas historien, kan ses på nedenstående link:  

http://mb2.arkena.com/sp.php?key={p3pha-i5Ce1-a5x4a-ongah-

Q3f3a}&hasreal=&haswmp=&iswin=1&lang=da&streamID=12577&quality=3  
13

 http://www.vestas.com/da/om-vestas/profil/resultater.aspx 
14

 Vestas årsrapport 2009, side 18.  
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udover hele verdenen, fordi Vestas gerne vil have en lokaltilstedeværelse, der hvor de 

opererer, hvis det er rentabelt. Se bilag nr. 1, for organisationsdiagram.  

 

2.3  Strategi og målsætning   

Den tidligere koncernchef Svend Sigaard havde drevet Vestas med en noget mærkværdige 

strategi og målsætning, set ud fra investorernes synsvinkel. Målsætningen gik blandt andet ud 

på, at Vestas skulle være markedsleder og have en markedsandel på minimum 35 %. Det 

betød, at Vestas indgik og accepterede knap så lukrative ordre for at kunne beholde 

markedsandelen, med en forringede indtjeningen til følge. Det kan tænkes, at intentionen var, 

at forsøge at presse konkurrenterne ud af markederne og dermed påtvinge en konsolidering af 

vindmøllebranchen. Samtidig ville det signalerer høj konkurrenceintensitet, for at fjerne noget 

af incitamentet til, at nye aktører skulle få lyst til at etablere sig i branchen, til trods for de 

høje vækstrater. Om strategien lykkedes er svært at afgøre, men målsætningen lykkedes til 

dels, da Vestas forblev markedsleder
15

.  

 

Med Ditlev Engel som ny koncernchef i 2005, ændrede Vestas sin strategi og målsætning. 

Ditlev Engel er mere interesseret i at leverer gode lønsomme regnskaber til aktionærerne, med 

et mindre fokus på, at opnå en høj verdensmarkedsandel. Vestas målsætning ”The Will to 

Win”
16

 fra 2005 og frem til 2008 lød således:  

 

1. prioritet (tidligere 2. for Svend Sigaard): En indtjening før finansielle poster og skat 

(EBIT) på mindst 10 %. 

2. prioritet (tidligere 3. for Svend Sigaard): En nettoarbejdskapital ultimo på max. 20-25 

% af omsætningen. (en opjustering i forhold til tidligere 25-30%). 

3. prioritet (tidligere 1. for Svend Sigaard): En verdensmarkedsandel på mindst 35 %.  

 

I perioden efter Ditlev Engel overtog styringen af Vestas, formåede Vestas at forbedre 

indtjeningen markant men med en faldende en verdensmarkedsandel som resultat. 

Størstedelen af investorerne var dog tilfredse med resultatet, og Vestas-aktien oplevede store 

kursstigninger frem til finanskrisens begyndelse medio 2008. 

 

                                                 
15

 Filmen: Vestas historien, kan ses på nedenstående link: 

http://mb2.arkena.com/sp.php?key={p3pha-i5Ce1-a5x4a-ongah-

Q3f3a}&hasreal=&haswmp=&iswin=1&lang=da&streamID=12577&quality=3 
16

 http://www.vestas.com/files//Filer/DA/Investor/Company_announcements/2005/050526-MFKDK-16.pdf 
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Vestas målsætning og vision fra 2009 og frem til 2015 hedder henholdsvis ”Triple 15” og 

”No. 1 in Modern Energy”. Målsætningen er, at Vestas i senest år 2015 skal opnå en EBIT-

margin på minimum 15 % og samtidig omsætte for minimum 15 mia. euro om året
17

. 

Visionen er, at gøre vindenergi til en ressource i fællesskab med fossile brændstoffer. I 2009 

udgjorde vindenergi under 2 % af verdens samlede elproduktion. Vestas forventer, at 

vindenergi udgør mindst 10 % af verdens samlede elproduktion i 2020
18

. Det skal blive 

spændende senere, at vurdere under budgetantagelserne, om disse målsætninger er realistiske.   

 

2.4  Produkter 

Vestas er gennemgående et ordreproducerende selskab. Deres produktportefølje består i 2010 

af 9 onshore vindmøller og 2 offshore vindmøller, se bilag nr. 2. Disse vindmøller 

kategoriseres efter, om de er beregnet til at stå på steder, hvor der er kraftige, middelmådige 

eller lave vindhastigheder. Cirka 75 % af verdens vindressourcer er lave eller middelmådige 

vindhastigheder. Vestas har flest produkter til onshore markedet, hvor også langt størstedelen 

af omsætning kommer fra.  

 

Vestas har store forventninger til den nye onshore V112-3.0 MW mølle, og betegner den lidt 

som et trumfkort i fremtiden overfor konkurrenterne
19

. Der kan måske være noget om 

snakken, eftersom den amerikanske vindmølleparkudvikler Horizon i august 2010 valgte at 

droppe Gamesas 2.0 MW G90 mølle til fordel for Vestas’ nye V112-3.0 MW mølle. Det var 

Horizons plan at vælge Gamesas vindmølle, men Vestas’ vindmølle var mere effektiv
20

. 

Ydermere er Vestas i gang med at udvikle en 6.0 MW mølle til offshore markedet
21

.  

 

Vestas vindmøller består af mange komponenter, som de ikke selv producerer, men får fra 

underleverandører. Det har gennem tiderne givet Vestas en del problemer. Således måtte 

Vestas i 2007 midlertidigt stoppe salget af offshore vindmøller, da der var store tekniske 

problemer med de allerede installerede vindmøller. I 2008 blev salget dog genoptaget, men 

vindmølleaftagerne var blevet skræmt af Vestas tekniske problemer på deres offshore 

                                                 
17

 Vestas årsrapport 2009, side 4 og 5. 
18

 http://www.vestas.com/da/om-vestas/strategi/vision.aspx 
19

 epn.dk, ”Danmark er Vestas-vugge”, 16. august 2010. 
20

 epn.dk, "Gamesa droppet til fordel for Vestas", 23. august 2010. 
21

 ing.dk, "Vestas: Vi er på vej med en monster-havmølle på seks MW", 27. oktober 2009. 
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vindmøller. Det resulterede i, at Siemens Windpower kom til at stå stærkere på offshore 

markedet.
22

  

 

Fejlprocenten har altid været et omkostningstungt problem for Vestas, som der er blevet 

kæmpet rigtigt meget med. Tidligere lå fejlprocenten på alle vindmøller helt oppe på 5 %. I 

2009 lå fejlprocenten på omkring 3,5 % på vindmøller fra Vestas. Det kostede således Vestas 

1,7 milliarder kroner i 2009 til reparation af gamle møller for at opfylde garantien. Det er dog 

de gamle vindmøller, som vægter tungest her med en højere fejlprocent end de nyere. 

Samtidig vurderer en aktieanalytiker, at de helt nye vindmøller, der leveres fra 2010, kun har 

en fejlprocent på omkring 1 %
23

. Kvaliteten på Vestas vindmøller er blevet markant forbedret. 

Dette er med til at sende et vigtigt signal til kunderne om, at Vestas er blevet et 

kvalitetsprodukt.  

 

Priserne på vindmøller er faldet med ca. 15 % siden deres højdepunkt i 2008. En vindmølle 

koster i 2010 ca. 1,04 mio. euro. pr. MW kapacitet til installation i 2011
24

. 

 

2.5  Corporate Governance, aktiehandelspladsen og storaktionærerne 

Vestas har en aktieklasse og er frit omsættelig. Dette gavner værdiansættelsen af Vestas i 

positiv retning, da der ikke er et koncentreret ejerskab i form af en fond inden over Vestas. 

Det vil derfor være problemfrit at opkøbe Vestas, og der har ofte floreret opkøbsrygter af 

Vestas. 

 

Vestas udbetaler ikke dividende. Dette er dog normalt for vækstvirksomheder, da de hellere 

vil bruge kapitalen på at imødegå væksten ved at ekspandere. Dertil har Vestas foretaget 

aktieudvidelser for at fremskaffe kapital, dette skete i 2004 til omkostningerne ved fusionen 

med NEG Micon, i 2006 for 1,43 mia. kr. og i 2009 for 5,97 mia. kr..
25

 

 

Vestas-aktien er alene noteret på NASDAQ OMX Copenhagen
26

. Dog bliver Vestas-aktien 

handlet Over-the-counter flere steder, f.eks. i USA som en hel aktie i US dollars (VWSYF) og 

                                                 
22

 Business.dk, ”Siemens Wind power vil ekspandere i Kina”, 7. februar 2008. 
23

 Business.dk, "Møllefejl koster Vestas 1,7 mia. kr.", 10. april 2010. 
24

 Bloomberg.com, "Wind Turbine Prices Stagnant After Slump in 2009, New Energy Finance Says", 4. august 2010. 
25

 http://www.vestas.com/da/investor/aktien/selskabskapital.aspx 
26

 Vestas årsrapport 2009, side 132. 
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som aktier splittet til 1/3-del (VWDRY)
27

. Over-the-counter handler indgår ikke nødvendigvis 

direkte i handlen på OMXc20.  

 

Tabel 1: Udvalgte facts fra OMXc20 aktier 

Året 2009  Handel med aktien for hele 

året: 
Standardafvigelse, 

daglige observationer: 
Selskabsværdi den 30/12 

Novo Nordisk B EUR 12.212.703.352 0,0164 EUR 21.944.915.968 

Mærsk B EUR 10.830.920.565 0,0270 EUR 10.807.216.864 

Vestas  EUR 20.938.685.520 0,0302 EUR 8.601.781.713 
Kilde: www.nasdaqomxnordic.com. Egen tilvirkning. 

 

Den 30. december 2009 havde Vestas en markedsværdi på ca. 8,6 mia. euro. Til 

sammenligning havde Novo Nordisk B den højeste markedsværdi på ca. 22 mia. euro i 

OMXc20. Endvidere havde Mærsk B en markedsværdi på ca. 10,8 mia. euro. Men den mest 

omsatte aktie i OMXc20 var klart Vestas med næsten 21 mia. euro i forhold til Novo Nordisk 

B’s ca. 12,2 mia. euro. Mærsk B’s havde ca. 10,8 mia. euro. Vestas markedsværdi blev 

faktisk handlet igennem næsten 2,5 gange i 2009, mod Novo Nordisk B’s ca. 0,5 gange og 

Mærsk B’s 1 gang. Sammenholdt med en volatilitet opgjort i standardafvigelse på dagsbasis 

for hele året 2009, var Vestas den aktie, der havde i de største kursudsving. Dette indikerer, at 

investorerne har meget forskellige holdninger, vurderinger og estimater til hvilken værdi 

Vestas skal have.   

 

Vestas største aktionær i 2009 var BlackRock Investment Management Limited (UK), som 

ejede lidt over 5 % af Vestas samlede aktiekapital. Samtidig skønnes det, at omkring 56 % af 

den navnenoterede kapital i 2009 var ejet af de 50 største aktionærer i Vestas; som ATP og 

Marsico Capital Management (USA) med flere
28

. Derfor kan det umiddelbart konstateres, at 

de institutionelle investorer ikke ejer en så forfærdelig stor del af Vestas, og dermed ikke i 

samme grad påvirker Vestas løbende værdiansættelse med deres estimater. Det gør derimod 

de mange private investorer, der aktivt handler med Vestas-aktien. Det kan derfor formodes, 

at de mange private handler med Vestas-aktien, er med til at gøre dens aktiekursudvikling 

mere præget af følelser og forhåbninger, end de professionelle institutionelle investorers 

handelstendenser ville gøre den. Derudover kan der argumenteres for, at de private investorer 

er freeridere, og ikke i samme grad udøver overvågning af ledelsen, som de institutionelle 

                                                 
27

 http://investing.businessweek.com/research/stocks/snapshot/snapshot.asp?ticker=VWDRY:US 

    http://finance.yahoo.com/q?s=vwsyf.pk 
28

 http://www.vestas.com/da/investor/aktien/ejerskab.aspx 
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investors er kendt for at gøre
29

. Så Vestas-ledelsen kunne måske fristes til at føre en mere 

afslappet holdning til de regnskabsmæssige præstationer, hvilket måske var tilfældet med 

tidligere koncernchef Svend Sigaard, da Vestas ikke har en stærk storaktionær i form af for 

eksemplet en institutionel investor. En sådan storaktionær ville øge overvågning og konstant 

presse ledelsen for at beskytte deres investering, og ville samtidig hurtigere kunne samle 

andre utilfredse aktionærer og i fællesskab disciplinere eller afsætte ledelsen på en 

generalforsamling. 

 

2.6  Vindmøllemarkedets udvikling i tal indtil 2010 

Vindmøllemarkedets udvikling har været præget af kraftig efterspørgsel siden dens 

kommercielle begyndelse. Det har betydet særdeles høje vækstrater for afsætningen af 

vindmøller. Hvor tendensen er, at den samlede vindmøllekapacitet fordobler hvert 3. år. I 

2009 havde vindmøllesektoren en omsætning på over 50 milliarder euro.
30

   

 

Tabel 2: Udviklingen i den globale akkumulerede installerede kapacitet, samt for top 5 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009   
Den globale 
akkumulerede 
installerede 
kapacitet i MW 

17.000 23.900 31.100 39.431 47.620 59.091 74.052 93.835 120.297 158.505 
Gns. årlig 
vækst i 
perioden 

Årlig vækst - 41% 30% 27% 21% 24% 25% 27% 28% 32% 28,15% 

Heraf i USA 2.578 4.275 4.685 6.372 6.725 9.149 11.575 16.824 25.237 35.159   
Årlig vækst - 66% 10% 36% 6% 36% 27% 45% 50% 39% 33,69% 

Heraf i Kina 346 402 469 567 764 1.260 2.599 5.910 12.020 25.805   
Årlig vækst - 16% 17% 21% 35% 65% 106% 127% 103% 115% 61,46% 

Heraf i 
Tyskland 7.086 8.754 11.994 14.609 16.629 18.415 20.622 22.247 23.903 25.777   
Årlig vækst - 24% 37% 22% 14% 11% 12% 8% 7% 8% 15,43% 

Heraf i Spanien 2.235 3.337 4.825 6.203 8.263 10.027 11.623 15.145 16.689 19.149   
Årlig vækst - 49% 45% 29% 33% 21% 16% 30% 10% 15% 26,96% 

Heraf i Indien 220 1.456 1.702 2.125 3.000 4.430 6.270 7.845 9.655 10.926   
Årlig vækst - 562% 17% 25% 41% 48% 42% 25% 23% 13% 54,33% 

Kilde: Global Wind Energy Council, www.gwec.net -> Regions. 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel 2, var udviklingen i det første årti i det 21 århundrede 

imponerende, med en gennemsnitlig årlig akkumuleret vækst på ca. 28 % i installeret 

vindmøllekapacitet. I 2009 var den totale installerede kapacitet af vindmøller således opgjort 

til 158.505 MW. I året 2009 blev der således installeret en vindmøllekapacitet på 30.208 MW, 

hvor offshore andelen udgjorde ca. 2 % eller 689 MW
31

. Det største marked i 2009 for 

                                                 
29

 Caspar Rose fra CBS, “Can institutional investors fix the corporate governance? Some Danish evidence.” 2007 
30

 World Wind Energy Association, World Wind Energy Report 2009, side 5. 
31

 BTM, World Market Update 2009, side 20. 
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nyinstalleret kapacitet var Kina med 13.785 MW, efterfulgt af USA med 9.922 MW, Spanien 

med 2460 MW, Tyskland med 1874 MW og Indien med 1.271 MW. USA er det land i 

verdenen, som har den største kapacitet af installerede vindmøller. Kina har de sidste 4 år haft 

en gennemsnitlig årlig vækstrate på over 100 %, hvor USA de sidste 3 år har haft en 

gennemsnitlig årlig vækstrate på omkring 45 %. Så ud fra tendensen de seneste år landene 

imellem, ligner Kina det største fremtidige marked for vindmøller, både hvad angår allerede 

opstillet kapacitet og vækstpotentiale.  

 

Figur 2: Den totale installerede kapacitet indtil 2010, områdefordelt i %-andel (A) 

                 Områdefordelt installeret kapacitet i 2009 (B) 

       

Kilde: Global Wind Energy Council, Global Wind 2009 Report, side 9.  

 

Europa havde den største kapacitet af installerede vindmøller i 2009 med en andel på ca. 48 

%, efterfulgt af Asien med ca. 25 % og Nordamerika med ca. 24 %. Men installationen af nye 

vindmøller i 2009 var størst i Asien, der havde en andel på ca. 40 %, mod Europas ca. 27,5 % 

og Nordamerikas ca. 28,5 %. Det vil blive interessant at studere og vurdere den fremtidige 

udvikling for vindmøllemarkedet i den strategiske analyse.   

 

3.  Strategisk analyse 

Den strategiske analyse bliver udarbejdet for, at identificerer alle de væsentlige forhold der 

kan påvirke Vestas indtjenings- og vækstmuligheder i fremtiden, og dermed også værdien af 

Vestas. Disse forhold er derfor vigtige at få klarlagt, i forhold til at kunne besvare 

problemstillingen. Der findes mange forskellige modeller og metoder til at gøre dette. Der 

vælges en ”top-down approach
32

”, fordi denne skaber et godt overblik og en opsummering i 

                                                 
32

 Publikation: Fagligt notat om værdiansættelse af virksomheder og virksomhedsandele – December 2002, side 19-26. 
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form af en SWOT-analyse. Opsummeringen kan derefter sammenholdt med 

regnskabsanalysen videreføres til budgetteringen. 

 

Figur 3, Vestas’ kontekst for den strategiske analyse 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Ud fra ”top-down approachen” bliver der først foretaget en analyse af omverdenen via en 

PEST-model, for at finde frem til de samfundsmæssige og de makroforhold, der kan påvirke 

den fremtidige efterspørgsel. Derefter rykkes der et niveau ned til brancheniveauet, hvor 

konkurrencen vil blive analyseret, for at finde frem til konkurrenceintensiteten i 

vindmøllebranchen. Herefter rykkes endnu et niveau ned til de virksomhedsspecifikke 

forhold, hvor der vil blive foretaget en intern analyse, for at kunne vurdere hvor Vestas stærke 

og svage sider er, samt deres ressourcer. For til sidst at opsummerer den samlede strategiske 

analyse igennem en SWOT-analyse. 

 

3.1  Analyse af omverdenen, PEST-analyse 

PEST-modellen bliver brugt til at belyse, de eksterne forhold, der påvirker vindmøllebranchen 

og dermed også Vestas. Disse eksterne forhold har vindmøllebranchen og Vestas meget få 

muligheder for selv at påvirke. Det kan i så fald ske gennem lobbyisme, som er en langvarig 

proces. Der er altså tale om eksterne faktorer, specielt politiske, der er med til at påvirke 

efterspørgselen i vindmøllebranchen. Som følge deraf er de derfor meget vigtige at få 

identificeret. PEST-modellen opdeler de samfundsmæssige forhold i 4 dele; politiske, 

økonomiske, sociologiske og teknologiske forhold. Der vil i denne PEST-analyse bliver lagt 

mest vægt på de politiske forhold.  

 

Samfundsforhold: 

PEST 

 

Brancheforhold: 

Porters Five Forces 

Virksomhedsforhold: 

Intern analyse 

 

Sammenfatning: 

SWOT 
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3.1.1  Politiske forhold, herunder støtteordninger for vindenergi  

I dag er der en øget interesse for vedvarende energi, både hos befolkningerne og politikere 

over alt i verden. Der er fokus på at formindske forureningen, og derved forsøge at standse 

den globale opvarmning. Vedvarende energi kan ikke konkurrere på lige markedsvilkår med 

fossile brændstoffer endnu. For at rette op på denne skævhed har flere lande de mange sidste 

år støttet og dermed skabt gunstige forhold for vedvarende energi som vindmøller. Dette sker 

gennem støtteordninger, der varierer fra land til land. Regeringerne imellem har endnu ikke 

evnet at få skabt og opnået enighed om nogle fælles retningslinjer. Samtidig er situationen 

den i 2010, at mange af verdenens regeringer er presset økonomisk og kæmper med at få et 

sundt velbalanceret finansbudget. Det kan betyde færre penge til statsstøtte til vedvarende 

energi.  

 

For at skabe klarhed over de politiske forhold der påvirker vindmøllebranchen, bliver Kyoto-

aftalen fra 1992 gennemgået sammen med den seneste politiske udvikling på Cop15 i 

København i december 2009. Endvidere bliver de politiske målsætninger og støtteordninger 

for vedvarende energi belyst, sammen med deres forventede fremtidige påvirkning på 

afsætningen af vindmøller for de største forventede markeder i 2014. De største forventede 

markeder udgør tilsammen en forventet markedsandel på omkring 90 %. Der bliver taget 

afsæt i BTM Consults prognoser, da BTM Consults har 15 års erfaringer med at lave 

prognoser for vindenergimarkedet. Endvidere tager mange aktieanalytikere udgangspunkt i 

BTM Consults prognoser. 

 

I 2009 stod Europa for langt størstedelen af Vestas’ omsætning med hele 75 %, mod Nord- og 

Sydamerikas 21 % og Asien og stillehavsområdets 4 %
33

. 

 

3.1.1.1  Kyoto-aftalen, den eneste bindende aftale. 

Kyoto-aftalen blev vedtaget i 1997. Kyoto-aftalen forpligter de industrielle lande til at 

reducere deres udledning af drivhusgasser med 5,2 % i forhold til 1990-niveauet. Det skal ske 

i perioden fra 2008 til 2012. Aftalen lyder på, at USA skal reducere sin udledningen med 7 %, 

Japan med 6 % og EU har forpligtet sig til 8 %, herunder har Tyskland og Danmark forpligtet 

sig til en reduktion på 21 %. Samtidig kan Spanien øge udledningen med 15 % og Australien 

med 8 %. I Kyoto-aftalen bliver udviklingslande som Kina, Rusland og Indien tilgodeset. De 
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skal bibeholde deres nuværende niveau og ikke øge det. USA og Indien har afvist at være 

med i Kyoto-aftalen. I Kyoto-aftalen får hvert land tildelt CO
2
-kvoter, som kan handles med 

indbyrdes. Det har medført kritik af Kyoto-aftalen, at de rige lande kan købe CO
2
-kvoter fra 

de fattige lande. Så der sker ikke en ændring af miljøet i positiv retning, men reelt set kun en 

samlet stilstand.
34

  

 

3.1.1.2  Cop15 i København og den seneste udvikling på klimafronten 

Kyoto-aftalen løber frem til 2012. Derfor havde mange håbet på, at der under Cop15 i 

København i december 2009 kunne have været opnået enighed om en ny mere krævende 

afløser til Kyoto-aftalen. Det blev langt fra resultatet for Cop15. Det kan undre, da den 

globale opvarmning er fremskreden, og der er behov for meget strengere CO
2
-krav nu, for at 

undgå fremtidige oversvømmelser af store landområder med dertil hørende hungersnød. 

Derfor blev Cop15 af mange betegnet som en stor skuffelse, da der ikke blev indgået 

bindende reduktionsmålsætninger for CO
2
-udslip, hverken på kortsigt (2020) eller på langsigt 

(2050)
35

. Det opnåede resultat under Cop15 var Copenhagen Accord, som ikke indeholder 

bindende krav, og derfor betegnes som et svagt resultat
36

. Copenhagen Accord anerkender 

blot behovet for at holde de globale temperaturstigninger på under 2 graders celsius. Hvor det 

før var en videnskabelig anbefaling, er det nu en fælles målsætning for alle.  

 

Nogle aktieanalytikere mener derfor, at Vestas vil få det meget svært ved at nå 

målsætningerne for ”Triple 15”, på grund af de manglende resultater på Cop15. Kort efter 

Cop15 afslutning pointerede Vestas, at de stadig forventer at nå ”Triple 15”, fordi ”Triple 15” 

er baseret på klimainitiativerne i de enkelte lande
37

. 

 

Mange ser derfor frem til den næste Cop16 i Mexico i november 2010, hvor håbet er, at der 

bliver skabt nogle bindende aftaler. Om de bliver skabt er meget svært at forudsige. Men det 

tegner ikke for godt. De noget dystre forudsigelser fra FN’s klimasekretariat går på, at der 

næppe bliver skabt en global klimaaftale indenfor de næste 10 år
38

. Så derfor vil regeringerne 
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 http://da.wikipedia.org/wiki/Kyoto-aftalen 
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 http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/064-67384-018-01-04-911-20100115STO67372-2010-

18-01-2010/default_da.htm 
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 BTM, World Market Update 2009, side 88-89. 
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 Borsen.dk, "Vestas' vækstmål ramt af svagt topmøde", 22. december 2009. 
38

 Jp.dk, ”Klimaindsatsen er gået i stå”, 7. juni 2010. 
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forsætte med nationale klimainitiativer og med at sætte individuelle målsætninger. Disse vil 

efterfølgende blive gennemgået. 

 

3.1.1.3  Estimeret fremtidig prognose ud fra politiske målsætninger 

Ud fra de politiske forhold og målsætninger, som har stor indflydelse for vindmøllebranchens 

afsætningsmuligheder, har BTM Consult estimeret den globale udvikling i markedet for 

vindmøller fra 2010 frem til og med 2014. Resultaterne fremgår af tabel 3. Samtidig har 

Global Wind Energy Council også estimeret på den samme årrække, og er kommet frem til en 

anelse mere pessimistisk skøn. Deres prognose lyder på en estimerede gennemsnitlig årlig 

vækst på 10,3 %, mod BTM Consults ca. 13,5 %. Det vil sige en total installeret kapacitet i 

2014 på ca. 409.000 MW
39

, mod BTM Consults ca. 446.000 MW.  

 

Tabel 3: Den estimerede globale installerede kapacitet i MW, og den akkumulerede opgørelse 

fra BTM Consults. 

 Globalt 2009 2010 2011 2012 2013 2014   

Den globale akkumulerede 
installerede kapacitet i MW 

158.505 200.535 249.585 309.060 374.460 446.110 
Gns. årlig vækst i 
perioden, akkumuleret 

Årlig vækst - 27% 24% 24% 21% 19% 22,99% 

Installerede kapacitet i MW 
år for år  

38.103 42.030 49.050 59.475 65.400 71.650 
Gns. årlig vækst       
2009-2014 

Årlig vækst - 10% 17% 21% 10% 10% 13,46% 

Kilde: BTM World Market Update 2009, side 47. 

 

Den akkumuleret årlige vækst, 5 år frem, er estimeret af BTM Consults til at ligge på ca. 23 

%, mod tidligere ca. 28 %, jf. afsnit 2.6. Der er altså tale om en ”vurderet” mindre 

opbremsning i de hidtidige imponerende akkumulerede vækstrater. Den gennemsnitlige årlige 

vækst, med udgangspunkt i året 2009 og 2014, er opgjort til ca. 13,5 %, hvilket i sig selv er 

ganske flotte vækstrater for en branche. Så den fremtidig markedsudvikling for 

vindmøllebranchen vurderes til at tegne sig ganske positivt. Det er selvom store dele af 

verdenen befinder sig i en økonomisk krise, og der er uenighed blandt politikere om, at få 

skabt nogle fælles retningslinjer for CO2-udslip. Man kan derfor fristes til at tro, at hvis der 

opnås enighed om fælles retningslinjer for CO2-udslip, kan det være et ekstra plus, og 

resultere i højere vækstrater for vindmøllerbranchen.  
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3.1.1.3.1  Kina og Indien 

I august 2007 gennemførte NDRC i Kina (National Development and Reform Commission) 

en ambitiøs national klimaplan for udviklingen af vedvarende energi. Målsætningerne var, at 

vedvarende energi skulle udgøre 10 % af det samlede energiforbrug i Kina i 2010, og 15 % i 

2020. Ud fra disse målsætninger er vindenergi vurderet til at nå op på en samlede installeret 

kapacitet på 100.000 MW i 2020. Tendensen tyder dog på, at Kina kommer til at overgå 

denne målsætning, hvilket er sket før. For eksemplet havde Kina tidligere et vindenergi 

delmål fra 2006 på 30.000 MW i 2020. Derudover arbejder Kinas regering på en målsætning 

om, at reducere drivhusgasserne med 40-50 % i 2020 i forhold til deres 2005 niveau. Hvis 

dette bliver realiseret vil det betyde en opskrivning af 2020 vindenergimålsætningen på 

100.000 MW. Det er denne politiske velvillighed overfor vedvarende energi, der hersker i 

Kina. Derfor anses Kina for i fremtiden at blive en af de ledende nationer indenfor 

udviklingen af vedvarende energi.
40

 

 

Tabel 4: Den estimerede installerede kapacitet i MW i Kina, og den akkumulerede opgørelse 

fra BTM Consults.  

Kina 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 Den akkumulerede 

installerede kapacitet 
25.805 39.805 54.805 70.305 86.805 104.805 

Gns. årlig vækst i 
perioden, akkumuleret 

Årlig vækst - 54% 38% 28% 23% 21% 32,35% 

Installerede kapacitet i 
MW år for år  

13.750 14.000 15.000 15.500 16.500 18.000 
Gns. årlig vækst       
2009-2014 

Årlig vækst - 2% 7% 3% 6% 9% 5,53% 

Global markedsandel for 
nyinstallation: 36% 33% 31% 26% 25% 25% 

 Kilde: BTM World Market Update 2009, side 48. 

 

Ovenstående tabel 4 tydeliggør BTM Consults estimater for det kinesiske marked de næste 5 

år. Estimaterne er hovedsageligt fremkommet ud fra de politiske målsætninger. Her forventes 

de hidtidige eksplosive vækstrater at stagnere, på det højeste niveau i verdenen, med en mere 

beskeden gennemsnitlig årlig vækst på ca. 5,5 %, da Kina er ved at nå deres egne 

målsætninger. Samtidig vil Kina have en estimeret global markedsandel for nyinstalleret 

kapacitet på mellem 25-30 %, år for år, de næste 5 år. Men det kinesiske markedet er særligt 

svært at vurdere, på grund af den rivende udvikling landet gennemgår.     

 

Indien har en 5 årsplan, der løber fra 2007-2012, hvor vindenergi indgår med en forventet 

samlede nyinstalleret kapacitet på 10.000 MW i perioden. Dertil har Indien annonceret et 
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belønningsprogram (Generation Based Incentive) med en øvre årlig max grænse 4.000 MW
41

. 

BTM Consults estimerer blandt andet derfor, at den gennemsnitlige årlige vækst vil være på 

ca. 28 %, fra en nyinstalleret årlig kapacitet på 1.172 MW i 2009 til 4.000 MW i 2014
42

, med 

en samlede verdensmarkedsandel liggende i perioden på 5-6 %.    

 

3.1.1.3.2  USA og Canada 

USA har 2 støtteordninger for vindenergi ITC (Investment Tax Credit) og PTC (Production 

Tax Credit). ITC giver vindmølleprojekt ejerne ret til at fratrække 30 % i skat af den opgjorte 

cost of capital for vindmølleprojektet det først år, det begynder at producere elektricitet. PTC 

støtteordningen er løbende blevet forlænget siden dens start i 1992. Senest blev den forlænget 

3 år frem, fra 2009 til 2012. Støtteordningen giver et skattefradrag på $0,021 pr. kilowatt-time 

for vedvarende energi, herunder vindenergi. Den blev ikke forlænget i årene; 1999, 2001 og 

2003
43

. Det betød at markedet for køb af vindmøller stort set brød sammen, og der blev kun 

opstillet få vindmøller i årene; 2000, 2002 og 2004 i USA i forhold til tidligere år. Disse 

kraftige fald i nyinstallationen af vindmøller fremgår også af tabel 2. Det kan konkluderes, at 

PTC støtteordningen er altafgørende for vindmøllebranchen afsætning i USA, som så igen 

indikerer, at vindenergi endnu ikke kan konkurrere på lige markedsvilkår med fossile 

brændstoffer. I forlængelse af PTC støtteordningen blev RPS ordningen (Renewable Portfolio 

Standard) derfor oprettet. Hvor 29 af de 50 stater i USA er tilsluttet RPS ordningen i 2010, og 

ordningen opfordrer de 29 medlemsstater til at have individuelle støtteordninger. Dette gør 

vindmøllebranchen mindre afhængig af PTC støtteordningen, og dens evige kortlevende 

cyklusser. I 2008 fremlagde USA en målsætning om, at 20 % af elforbruget i 2030 skal 

komme fra vindenergi, hvilket vurderes til at resultere i en samlede installeret kapacitet på 

400.000 MW i USA. Hvor 2 % fra det samlede elforbrug kom fra vindenergi i 2009
44

.       
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Tabel 5: Den estimerede installerede kapacitet i MW i USA, og den akkumulerede opgørelse 

fra BTM Consults.  

USA 2009 2010 2011 2012 2013 2014   

Den akkumulerede 
installerede kapacitet 

35.159 43.159 53.159 68.159 83.159 100.159 
Gns. årlig vækst i 
perioden, akkumuleret 

Årlig vækst - 23% 23% 28% 22% 20% 23,29% 

Installerede kapacitet i 
MW år for år  

9.922 8.000 10.000 15.000 15.000 17.000 
Gns. årlig vækst       
2009-2014 

Årlig vækst - -19% 25% 50% 0% 13% 11,37% 

Global markedsandel for 
nyinstallation: 26% 19% 20% 25% 23% 24%   

Kilde: BTM World Market Update 2009, side 48. 

 

Ud fra ovenstående tabel estimater fra BTM Consults, vil USA opleve et fald i 

nyinstallationen i 2010 i forhold til 2009. Dette sker på grund af en midlertidig opbremsning i 

nye ordre, grundet den økonomiske situation i USA, og de dertil hørende 

finansieringsproblemer for vindmølleprojekter. Derefter forventes den gennemsnitlige årlige 

vækst at stige. Hvilket resulterer i en forventet gennemsnitlig årlig vækst på ca. 11,5 % de 

næste 5 år, med en tilhørende verdensandel for nyinstalleret kapacitet i perioden på mellem 

20-25 %.  

 

Canada har ingen nationale målsætninger for vindenergi. Dog er der provinsielle 

målsætninger, der sammenlagt giver en samlede vindmøllekapacitet på op mod 12.000 MW i 

2016
45

. Derfor estimerer BTM Consults, at den gennemsnitlige årlige vækst vil være på ca. 26 

%, fra en nyinstalleret årlig kapacitet på 950 MW i 2009 til 3.000 MW i 2014
46

, med en 

samlede verdensmarkedsandel liggende i perioden på 3-4 %. 

 

3.1.1.3.3  EU, herunder Tyskland, Spanien, Frankrig og UK 

EU arbejder ihærdigt på at fremme vedvarende energi. EU vedtog i 2007, at 20 % af det 

samlede energiforbrug i Europa i 2020 skulle komme fra vedvarende energi. Samtidig 

arbejder EU på at få gennemført en øgning af denne målsætning til 30 %
47

. Målsætningen på 

20 % i 2020, er delt ud mellem medlemslandene, og de 4 lande der kommer til at gennemgå 

den største udvikling i nyinstalleret kapacitet i EU er, ifølge BTM Consults identificeret til: 
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Tyskland der med en andel på vedvarende energi på 5,8 % i 2005, skal øge andelen til 18 % i 

2020. Ud fra BTM Consults estimater giver det en gennemsnitlig årlig vækst på ca. 13 % frem 

til 3.500 MW i nyinstallerede vindmøllekapacitet i 2014. 

 

Frankrig havde en andel på 10,3 % i 2005 og skal op en vedvarende energi andel på 23 % i 

2020.  Det giver en gennemsnitlig årlig vækst på ca. 22 % frem til 3.000 MW i nyinstallerede 

vindmøllekapacitet i 2014 ud fra BTM Consults estimater. 

 

I 2005 havde Spanien en vedvarende energi andel på 8,7 % og skal op på en andel på 20 % i 

2020. BTM Consults estimerer, at der vil være en stagnation eller mindre fald i væksten på ca. 

3 % frem til 2.000 MW i nyinstallation af vindmøller i 2014, hvor der i 2009 blev installeret 

2.331 MW.     

 

United Kingdoms andel af vedvarende energi udgjorde 1,3 % i 2005 og skal op på 15 % i 

2020. Derfor estimerer BTM Consults, en gennemsnitlig årlig vækst på ca. 18 % frem mod en 

nyinstallation på 2.500 MW i 2014.
48

    

 

Tabel 6: Den estimerede installerede kapacitet i MW i Europa, og den akkumulerede 

opgørelse fra BTM Consults. 

 Europa 2009 2010 2011 2012 2013 2014   

Den akkumulerede 
installerede kapacitet 

76.553 89.858 105.858 123.883 144.383 165.633 
Gns. årlig vækst i 
perioden, akkumuleret 

Årlig vækst - 17% 18% 17% 17% 15% 16,69% 

Installerede kapacitet i 
MW år for år  

10.738 13.305 16.000 18.025 20.500 21.250 
Gns. årlig vækst       
2009-2014 

Årlig vækst - 24% 20% 13% 14% 4% 14,63% 

Global markedsandel for 
nyinstallation: 28% 32% 33% 30% 31% 30%   

Kilde: BTM World Market Update 2009, side 49. 

 

Ud fra ovenstående estimater fra BTM Consults, forventes EU at opleve en forventet 

gennemsnitlig årlig vækst på ca. 14,5 %, de næste 5 år, med en tilhørende verdensandel for 

nyinstalleret kapacitet i perioden på mellem 30-33 %. Så Europa forventes på kort sigt, at 

forblive den verdensdel der får den største installation af vindenergi.  

 

                                                 
48

 BTM, World Market Update 2009, side 70-72. 



2010 Værdiansættelse af Vestas                                  Jens Slots Rasmussen 

 

 Side 28 
 

3.1.2  Økonomiske forhold 

Der eksisterer mange økonomiske faktorer, der har indflydelse på vindmøllebranchen. De 

vigtigste er: økonomiske konjunkturer, renteniveauet og energipriserne. Økonomierne i USA, 

EU og Kina bliver kort diskuteret. Endvidere vil der blive foretaget en analyse af 

råvarepriserne på kul, olie og stål. For at finde frem til i hvor høj grad disse vigtige 

råvarepriser påvirker Vestas værdiansættelse. 

 

Vestas har en eksponering overfor valutakursrisici udenfor eurozonen, og derfor afdækker 

Vestas disse valutakursrisici gennem valutaterminsforretninger.
49

  

 

3.1.2.1  Den økonomiske udvikling i 2010 i USA, EU og Kina  

Økonomierne i USA og EU er stadig påvirket af efterskælvene fra finanskrisen i 2008. Det 

har betydet en behersket økonomisk vækst samt en lavere lyst hos bankerne til at låne penge 

ud. Det har igen medført begrænset muligheder for at fremskaffe finansiering til 

vindmølleprojekter, på grund af vindmølleprojekterne har en høj kapitalbinding med lang 

løbetid, gerne på over 10-20 år. Igangsætningen af nye vindmølleprojekter i 2010 er derfor 

påvirket af situationen.  

 

EU kæmper med store gældsproblemer i nogle af medlemslande. Det kan være med til at true 

de massive investeringer, der er planlagt i vindenergi. De samme problemer er til stede i USA, 

hvor fokusset er, at få formindsket den høje ledighed. Der føres en lempelig pengepolitik i EU 

og USA, med lave renter, for at få gang i investerings- og forbrugslysten og dermed også 

opsvinget igen. Til sammenligning har Kina ikke nogen gældsproblemer og oplever stadig en 

høj økonomisk vækst; dog noget mere behersket end tidligere. Men den økonomiske vækst i 

Kina er meget afhængig af den økonomiske udvikling i USA og EU, da Kina lever af at 

eksportere varer til disse lande. Den eneste bekymring i Kina er, at der er ved at blive skabt en 

overophedning af økonomien, som kan få økonomien til at briste.  

 

Hvordan den økonomiske udvikling i fremtiden vil udforme sig, er næsten umuligt at 

forudsige, fordi der spiller så mange forskellige faktorer ind. Disse faktorers forventede 

udvikling skal rammes rigtigt, hvis en given prognose skal holde stik.  
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 Vestas årsrapport 2009, side 23. 
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En af de få økonomer, der forudsagde finanskrisen, var Nouriel Roubini, også kaldet Dr. 

Doom. Han kom i august 2010 med en dystre analyse, der konkluderede, at risikoen var oppe 

på 40 % for at USA var på vej ind i en økonomisk recession, som derefter hurtigt ville sprede 

sig til EU og Asien
50

. Denne dystre forudsigelse deler han ikke med flertallet af økonomer. 

For eksemplet mente Nordea i august 2010, at risikoen kun var 10 %
51

. Samtidig var Danske 

Bank også mere optimistiske i juni 2010 og forventede, at økonomien i USA var stærkere, 

end hvad Nouriel Roubini mente, og at USA derfor i en nær fremtid vil opleve en positiv 

vækst, samtidig med at økonomien i USA vil blive en mere og mere robust
52

.  

 

3.1.2.2  Udviklingen i udvalgte råvarepriser og deres påvirkning af Vestas 

Andre faktorer der påvirker vindmøllebranchen og Vestas’ værdiansættelse, er udviklingen i 

kulpriserne, oliepriserne, priserne på CO
2
-kvoter og stålpriserne

53
. Logikken siger, at stigende 

olie- og kulpriser, vil føre til højere priser på elektricitet, fordi der bruges kul og olie til at 

producere elektricitet. Denne hypotetiske udvikling vil derfor gøre andre måder at producere 

elektricitet på mere attraktiv, som for eksemplet ved vindmøller. Derudover vil priserne på 

CO
2
-kvoter også spille ind, jo højere priser, jo større incitament for et land til selv at begynde 

at producere vedvarende energi, som så igen vil påvirke vindmøllebranchen positivt. 

Ydermere vil en stigende prisudvikling i de materialer, der indgår i vindmøller, for eksemplet 

stål, gøre produktionen af vindmøller dyrere, og vil påvirke vindmøllebranchen negativt. 

Prisudviklingen i ovenstående råvarer vil derfor blive undersøgt nærmere, sammen med deres 

eventuelle påvirkning af Vestas.  
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 epn.dk, "Dr. Doom: 40 pct. risiko for double-dip", 26. august 2010. 
51

 epn.dk, "Bank: Dobbelt-dyk er usandsynligt", 30. august 2010. 
52
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Figur 4, Udviklingen i årene 2007, 2008 og 2009 for olieprisen, kulprisen, rustfristålprisen, 

Vestas’ aktiekurs i indeks samt OMXc20 indekset.  

 

Kilde: Datastream fra Thomson Reuters, se bilag 3. Egen tilvirkning. 

 

Ovenstående figur 4 viser Vestas aktiekursudvikling sammenholdt med udviklingen i 

olieprisen, kulprisen og rustfristålprisen, omregnet til et indeks. For at forbedre 

sammenligningsgrundlagt er tallene baseret på et ugentligt gennemsnit for en 3-årig periode, 

for at mindske kursudsvingene, ved for eksemplet regnskabsoffentliggørelser. Ydermere er 

udviklingen konverteret fra US dollars til Euro for olie- og kulprisen, da Vestas, som tidligere 

nævnt under afsnit 3.1.1, afsætter mest til Europa og derfor alt andet lige er mest påvirket af 

udviklingen derfra.    

 

Som det fremgår af ovenstående figur 4 har Vestas kursudvikling fulgt den generelle 

udviklingstendens i kul- og oliepriserne, hvilket underbygger tidligere antagelser. Dette 

tydeliggøres også ved, at korrelationen mellem olieprisen og Vestas er ganske høj på 0,1751. 

Samtidig er den dog noget mindre på 0,0248 mellem Vestas og kulprisen. Så tendensen kan 

antyde, at Vestas påvirkes mere af olie- end kulprisen. Udviklingen i OMXc20 indekset har 

nogenlunde fulgt den generelle udviklingstendens for olie- og kulpriserne, dog i noget mindre 

grad end Vestas. Rustfristål prisernes udvikling er også taget med. Den skal dog anskues med 

forbehold, eftersom dataene ikke er de bedste, da de i mange perioder oplever stilstand, 

hvilket kan tyde på manglende opdatering. De kan dog bruges som en indikation. I det første 

halve år i analyseperiode er priserne på rustfristål faldende, hvilket kan have været med til at 

påvirke Vestas kursudvikling i den positive retning. 
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3.1.3  Sociologiske forhold 

Befolkningsvæksten er stigende sammen med en øget velstand i verdenen. Det vil øge 

efterspørgslen efter energi og råvarer de kommende årtier. Det internationale energiagentur 

forventede således i november 2009, at verdens energiforbrug ville stige med 40 % frem til 

2030
54

. Dette faktum skal sammenholdes med, at langt størstedelen af verdens 

energiressourcer kommer fra olie, kul og naturgas. Disse fossile brændstoffer er begrænset og 

vil være opbrugt på langt sigt. For eksemplet forudsagde BP i 2007, at verdens oliereserver 

slipper op i 2047
55

. Det er prognoser som disse, der er med til at sætte gang i udviklingen og 

investeringen i vedvarende energikilder, hvilket selvfølgelig gavner vindmøllebranchen. 

 

Et andet vigtigt forhold er den stigende klimadebat verdenen over, som er med til at skabe 

mere energivenlige adfærdsmønstre hos forbrugerne. Samtidig er forbrugerne med til at lægge 

et stigende pres overfor beslutningstagerne om, at vedvarende energi er vejen frem. En 

undersøgelse fra Greens blandt danskere i 2010, konstaterede således at 8 ud af 10 danskere 

var villige til at betale mere for strømmen, hvis den kom fra vedvarende energi, mod kun knap 

6 ud af 10 i 2009
56

. Så opbakning til vedvarende energi er stigende i disse økonomiske usikre 

tider.  

 

3.1.4  Teknologiske forhold 

De teknologiske faktorer der påvirker vindmøllebranchen, er de nye teknologiske 

gennembrud, der sker indenfor vindmøllebranchen, samt hastigheden hvorved eksisterende 

teknologi ændres og forældes.  

 

Vindmølleaftagerne er interesseret i, at vindmøllerne skal kunne producere mere elektricitet 

pr. enhed. Så kan de begrænse antallet af vindmøller, der skal indgå i driften. Denne 

efterspørgsels kendsgerning kan blandt andet iagttages ved, at 109 stk. vindmøller 2.0 MW fra 

Gamesa i en planlagt aftale i 2010, blev droppet til fordel for 74 stk. vindmøller fra Vestas af 

typen 3.0 MW
57

. Det er derfor vigtigt, at vindmølleproducenterne hele tiden arbejder på, at 

udvikle mere og mere effektive vindmøller, hvis de også i fremtiden vil kunne begå sig i 

vindmøllebranchen. Tendensen i vindmøllebranchen går mod stadig større vindmøller med 

dertil hørende større kapaciteter. Således er langt de fleste, hvis ikke alle 
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 Economic review, “Global energy demand to rise 40 percent by 2030”, 9. december 2009. 
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 Metal-supply.dk, "Olien slipper op i 2047", 14. juni 2007. 
56

 windpower.org, "Opbakningen til vedvarende energi stiger markant", 13. august 2010. 
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 epn.dk, "Gamesa droppet til fordel for Vestas", 23. august 2010. 



2010 Værdiansættelse af Vestas                                  Jens Slots Rasmussen 

 

 Side 32 
 

vindmølleproducenter i gang med at udvikle morgendagens kæmpe vindmøller, specielt til 

offshore brug. Vestas er for eksemplet i gang med at udvikle en 6.0 MW offshore 

vindmølle
58

. Den største annonceret vindmølle under udvikling i medio 2010 er, amerikanske 

Clipper Windpowers med en 10 MW offshore vindmølle
59

. Samtidig bliver der forsket i nye 

vindmøllemodeller, for eksemplet er britiske Wind Power Limited i gang med at udvikle og 

afprøve et nyt offshore vindmølledesign Aerogenerator X, med en vertikal vindmølleakse 

hvor de vindmøller i 2010 har horisontale vindmølleakser. Hvis designet bliver en succes, kan 

det gøre fremtidens offshore vindmøller væsentligere billigere og mere driftssikre end 

vindmøllerne er i 2010
60

. 

 

Vestas vurderes til at have vindmøllebranchens største udviklingsafdeling, målt i antal 

personer ansat i forskning og udvikling. Endvidere har Vestas 25 års erfaring med en konstant 

videreudvikling af allerede kendt teknologi.
61

  

 

3.2  Brancheanalyse, Porters Five Forces 

Porters Five Forces analyserer, hvilke forhold der øver indflydelse på brancheniveauet, og 

dermed skaber konkurrenceintensiteten imellem vindmøllerproducenterne. Forholdene er 

identificeret til fem ”kræfter”, der sammen har betydning for vindmøllebranchens vækst og 

indtjeningsmuligheder.  

 

Figur 5, Porters Five Forces 

 

Kilde: Fagligt notat om værdiansættelse af virksomheder og virksomhedsandele, side 23. 
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blades ", 16. september 2009. 
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61

 http://www.vestas.com/da/vindm%C3%B8lleparker/vestas-teknologier.aspx 

Substituerende 

produkter 

Kundernes 

forhandlingsstyrke 

Leverandørernes 

forhandlingsstyrke 

Adgangsbarrierer 

Delkonklusionen: 
Konkurrenceintensiteten 



2010 Værdiansættelse af Vestas                                  Jens Slots Rasmussen 

 

 Side 33 
 

Som det fremgår af ovenstående figur 5 er der 4 af ”kræfterne” der udøver indflydelse; 

adgangsbarrierer, substituerende produkter samt kundernes- og leverandørernes 

forhandlingsstyrke. Disse 4 ”kræfter” er med til, at skabe den sidste ”kraft” som er den 

konkurrenceintensitet, der internt hersker i vindmøllebranchen. Dertil kan det konkluderes 

hvilke generelle profitmarginer, der må formodes at eksistere i vindmøllebranchen, for 

dermed af afgøre hvor lukrativ en branche det er. Det bør pointeres, at denne brancheanalyse 

bliver foretaget for vindmølleproducenterne. Endvidere analyseres fortrinsvis det globale 

marked og Vestas strategiske position her. Desuden vil de tidligere 3 års markedsandelene for 

de største lande i vindmøllebranchen blive belyst, for at skabe et billede af udviklingen i 

markedsandelene for de største vindmølleproducenter, og dermed finde frem til, hvem der 

erobrer markedsandele, og hvem der taber.  

 

3.2.1  Adgangsbarrierer 

Truslen for at nye aktører vil penetrere vindmøllebranchen, og dermed reducere de 

eksisterende virksomheders indtjeningspotentiale, vurderes ud fra de adgangsbarrierer, der er 

til vindmøllebranchen. Vindmøllebranchen karakteriseres ofte som, at have nogenlunde 

samme karakteristika som skibsværftsbranchen, og adgangsbarriererne må derfor anses som 

værende overvejende høje for at komme ind i vindmøllebranchen. Der eksisterer mange 

forskellige adgangsbarrierer. Derfor vil de største og vigtigste adgangsbarrierer blive 

identificeret og forklaret herunder (ingen prioriteret rækkefølge): 

 

Kapital. Der kræves en særdeles høj startkapital, nok minimum et 2 cifferet millionbeløb, 

med en efterfølgende pengebinding over en længere årrække for at kunne etablere sig i 

vindmøllebranchen, som ny vindmølleproducent. Derfor har nye seriøse aktører ofte været 

store multinationale selskaber med veletableret brands fra andre brancher. De har med megen 

kapital i ryggen opkøbt en mindre etableret vindmølleproducent, via en konglomerat-

strategi
62

. Dette har været startskuddet til deres indtrængning på vindmøllemarkedet. Det er 

der følgende eksempler på; tyske Siemens opkøbte i 2004 danske Bonus Energy a/s
63

, i 2009 

opkøbte sydkoreanske Daewoo tyske DeWind Inc.
64

. 
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 Takeovers, restructuring, and corporate Governance, side 6-8. 
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 http://guidedtour.windpower.org/composite-341.htm 
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 epn.dk, "Vestas har udsigt til øget konkurrence fra Korea", 25. august 2010. 
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Der kræves megen kapital, for at kunne udvikle teknologien i vindmøller. Samtidig forsøger 

vindmølleproducenterne at skabe stordriftsfordele ved blandt andet at omkostningsminimere 

og effektivisere vindmølleproduktionen. Men dette mål vanskeliggøres ved, at der oftest er 

særdeles store transportomkostninger af vindmøller til deres opstillingssted. Disse kan udgøre 

op imod 50 %
65

 af omkostningerne ved et vindmølleprojekt for vindmølleproducenten. 

Transportomkostningerne søges mindsket ved at oprette en ”midlertidigt” lokalproduktion i 

de største markeder, for dermed at kunne tilbyde konkurrencedygtige priser. Dette er også en 

af grundene til, at der findes så mange nationale vindmølleproducenter, der kun opererer i en 

vindmøllebranche i et enkelt land.  

 

Der kræves også kapital til, at kunne deltage i den del af konsolideringen, der sker i 

vindmøllebranchen i leverandørleddet. Hvor vindmølleproducenterne opkøber 

underleverandører via en vertikal opkøbsstrategi, for at kunne sikre leverancerne af de mest 

efterspurgte og særlige vigtige komponenter til vindmøller. Således købte Suzlon i 2006 

gearboksfabrikanten Hansens Transmission International
66

. 

 

Knowhow. Det er vigtigt at have en vis knowhow for at kunne producere vindmøller, specielt 

offshore vindmøller. Her er det nødvendigt at have kvalificeret arbejdskraft, også i forhold til 

reparation og vedligeholdelse af vindmøllerne. Denne knowhow skulle gerne resultere i 

driftsikre vindmøller, som kunderne kan stole på. Således mistede Vestas store markedsandele 

på offshore vindmøllemarkedet, da de fik problemer i 2007, jf. afsnit 2.4. Vestas image for 

onshore vindmøller blev dog ikke rigtigt påvirket af situationen på offshore 

vindmøllemarkedet. Så der er tale om 2 adskilte markeder; et for onshore og et for offshore. 

Dertil kommer, at der stadig er mange vindmølleproducenter, der ikke har offshore 

vindmøller til indgå i deres produktportefølje endnu.  

 

Samlet set kan man nok ikke betegne vindmøller som meget kompliceret højteknologiske 

maskiner, da der de sidste 5-10 år er opstået mange nye vindmølleproducenter med stor 

nationalsucces, specielt i Kina.  
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Lovgivning. Offentlig støtte er stadig altafgørende for vindmøllebranchen. De kinesiske 

vindmølleproducenter modtager støtte fra den kinesiske regering. Den kinesiske regering gør 

alt for at opbygge egen vindmølleindustri
67

 ved hjælp af protektionistiske og 

konkurrenceforvridende metoder. For eksemplet var det tidligere en del af adgangsbarrieren 

til det kinesiske marked, at 70 % af værdien af vindmøllen skulle være produceret lokalt
68

. 

Det krav blev dog fjernet i starten af 2010, efter pres fra den vestlige verden.  

 

Lovgivningen ses også i form af nationale reguleringer. For blot at nævne nogle af dem; hvor 

højt støjniveau en vindmølle må have, hvor mange meter en vindmølle skal stå fra 

beboelsesområder osv. Derfor er der også en stigende interesse for at placere vindmøllerne 

offshore, hvor kravene ikke er de samme som onshore. For eksemplet har Dong Energy i 

Danmark besluttet at opgive onshore vindmølleparker, til fordel for offshore vindmølleparker, 

fordi modstanden for onshore vindmøller og testcentre gang på gang møder protester fra folk i 

nærområderne til vindmølleprojekterne
69

.  

 

3.2.2  Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Ingen af vindmølleproducenterne producerer selv alle de vigtige del-komponenter til deres 

vindmøller. Vindmølleproducenterne er derfor afhængige af at have et godt og tæt samarbejde 

med underleverandørerne. Hvorfor underleverandørernes forhandlingsstyrke må betragtes 

som værende overvejende høj, specielt i tider hvor enkelte del-komponenter er efterspurgte, 

og hvor de ordreproducerende underleverandører ofte har haft svært ved at få deres kapacitet 

tilpasset udviklingen, og derfor ikke har kunnet levere rettidig. Vestas var i medio 2008 

presset af, at underleverandørerne havde leveringstider på op til 15 måneder på centrale 

komponenter
70

.  Den omvendte situation eksisterer, når der hersker økonomiske krisetilstande 

som i 2009 og 2010, og efterspørgslen overfor del-komponenter er mere begrænset.  

 

Det bør nævnes at Vestas er særligt afhængig af specielt en underleverandør nemlig 

gearboksfabrikanten Hansens Transmission International, der desuden ejes af 

vindmølleproducentkonkurrenten Suzlon. Så i medio 2010 indgik Vestas en stor rammeaftale 

med en relativ ny tysk gearboksfabrikant ZF, med produktionsstart af vindmøllegearbokse i 
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USA primo 2012
71

. Denne aftale var et modtræk til gearboksfabrikanten Hansens 

Transmission International dominerende rolle på netop vindmøllegearboksområdet.  

 

3.2.3  Kundernes forhandlingsstyrke 

Vindmølleproducenternes kunder er hovedsageligt store nationale energiselskaber. Vestas 

havde 201 kunder i 2009 mod 228 i 2008
72

. Kundernes forhandlingsstyrke afhænger først og 

fremmest af, hvor mange vindmølleproducenter der er at vælge imellem. Det vil sige, hvor 

mange der er i stand til at levere vindmøller til et givet marked. Derfor vil kundernes 

forhandlingsstyrke variere mellem de forskellige lande eller områder. Men samlet set vurderes 

det, at kundernes forhandlingsstyrke overfor vindmølleproducenterne er rimelig stor. Først og 

fremmest er der tale om store enkelte ordrer, hvor der indgår mange vindmøller til levering til 

et givent vindmølleprojekt. Samtidig lokkes der med vindmøllekontrakter med optioner til 

yderligere fremtidige leveringer
73

, for rigtigt at fremme incitamentet til at indgå kontrakterne.  

 

Vestas og konkurrenterne befinder sig i en situation i 2010, hvor storkunderne har mulighed 

for at presse vindmølleproducenterne mere end tidligere. Det har blandt andet medført, at de 

finansielle forpligtelser i større grad end tidligere bliver lagt på vindmølleproducenternes 

skuldre. Hvor kundernes tidligere forudbetalte op mod 80 % af ordrens samlede pris, er denne 

finansieringsgrad faldende. Vindmøllemarkedet er altså blevet købers marked, hvor det før 

finanskrisen var sælgers marked
74

. Det har endvidere medført, at priserne på vindmøller er 

faldet med ca. 15 % siden højdepunktet i 2008. Dertil konkluderer Bloomberg New Energy 

Finance, at vindmøllebranchen vil opleve en prisstagnation de næste 3 år frem til 2013, hvor 

priserne på vindmøller formentligt herefter igen vil begynde at stige
75

. Så indirekte vurderes 

vindmølleproducenternes kunder til at stå i en stærk position, når der skal forhandles 

vindmøllekontrakter i årene frem til 2013.  

 

3.2.4  Substituerende produkter 

Vindmøller afdækker en mindre del af det samlede behov for elektricitet/ energi. Så i dette 

afsnit vil andre energikilder, der kan dække det samme elementære behov for energi blive 

                                                 
71

 http://www.prnewswire.com/news-releases/zf-signs-contract-to-supply-wind-turbine-gear-boxes-

96560514.html 
72

 Vestas årsrapport 2009, side 16. 
73

 borsen.dk, "Kæmpeoption i Vestas' rekord-ordre bekræftet", 27. juli 2010. 
74

 borsen.dk, "Vestas og rivaler presses af storkunder", 13. august 2010. 
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 bloomberg.com, "Wind Turbine Prices Stagnant After Slump in 2009, New Energy Finance Says", 4. august 2010. 
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undersøgt, da de i så fald kan substituere vindmøller, og dermed true den fremtidige vækst af 

vindmøller. Der vil blive foretaget en sammenligning af alle energikilder, og dermed ikke kun 

vedvarende energikilder. Desuden vil der ikke blive foretaget nogen fordel/ ulempe analyse af 

hver type energikilde.  

 

Figur 6, Estimeret omkostninger i euro for produceret MW/ time for energikilder, med 

udgangspunkt i året 2006, og med en forventet teknologiskudvikling frem til året 2010 og året 

2025. 

 

Kilde: Det Internationale Energi Agentur, se eventuelt bilag nr. 4 for uddybende forklaring. Egen 

tilvirkning. 

 

Som ovenstående figur 6 illustrerer, er onshore vindmøller tæt på at være konkurrencedygtige 

i forhold til de anlæg, der benytter fossile brændstoffer i 2010. De er faktisk vurderet til at 

være billigere i 2025, forudsat at prisen for at udlede CO2 medregnes. Desuden er 

støtteordninger, som PTC, ikke inkluderet i ovenstående figur 6, hvilket vil betyde en endnu 

større konkurrenceevne for alle vedvarende energikilder inklusiv vindenergi. En anden ting, 

der er bemærkelsesværdig, er at de vedvarende energikilder faktisk er meget ustabile i deres 

produktivitet i forhold til anlæg, der bruger fossile brændstoffer. Samtidig kan det 

konkluderes, at vindmøller er de billigste vedvarende energikilder på nuværende tidspunkt, og 

i 2025, hvis prognosen holder stik.  
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Beregningerne til figuren skal dog tages med forbehold, og kun bruges til at danne et hurtigt 

overblik, da faktorerne som olie-, naturgas-, kul-, materialepriserne spiller ind, og de er ikke 

blevet opdateret siden 2006, kun med en mindre estimeret stigning årlig stigning. 

Sammenlignes der med afsnit 3.1.2.2, ser det ud til at priserne på fossile brændstoffer fra 

slutningen af 2009 dog nogenlunde ligger på samme niveau som primo 2007. Derudover er 

der ikke taget forbehold for, at priserne på vindmøller faldet med op imod 15 % siden 2008, 

jf. afsnit 3.2.3. 

 

Vindenergiens konkurrencedygtighed med andre vedvarende energikilder tilkendegiver, at 

solenergi er væsentlig dyrere og ikke udgør en trussel på langt sigt. Dog vurderes Tyskland til 

at modtage mere strøm fra solceller end fra vindmøller i 2020
76

. Vindmøller, specielt offshore 

vindmøller, bliver dog anset som Europas nye favoritenergi på bekostning af kul og 

atomkraft
77

. Endvidere er havvandets bølger omdannet til energi heller ikke en stor 

konkurrent til vindenergi før efter 2025. Dog ser hydropower fra vandkraft ud til at kunne 

konkurrere med vindenergi. Men mulighederne for at anvende vandkraft er meget begrænset i 

verdenen. Biomasse og biogas anlæg er også interessante, men dog ikke så 

konkurrencedygtige som vindenergi. Samtidig ser det ud til, at alle vedvarende energikilder 

vil gennemgå en effektivisering/ optimering og blive billigere i fremtiden. Samlet set kan man 

ikke afvise, at der kan ske større teknologiske gennembrud i en af ovenstående vedvarende 

energikilder, som så vil gøre denne energikilde til en mere fordelagtig investering.   

 

Der foregår en intensiv forskning i udviklingen af eksisterende og fremtidige vedvarende 

energikilder. Et stort teknologisk gennembrud vil derfor indenfor en mindre årrække totalt 

kunne ændre verdensenergikilder. En af de fremtidige ”vedvarende” energikilder, der dog har 

en meget begrænset CO2-udledning på nuværende stadie, og på langt sigt ingen forventet 

CO2-udledning, er en næsten færdigudviklede brændselscelle til ”lavpris” fra den 

amerikanske virksomhed Bloom Energy. Den spås af mange eksperter at gå en stor fremtid i 

møde, og investeringen i Bloom Energy er indtil videre vurderet til at løbe op i ca. $400 

millioner. En af Bloom Energys kunder eBay fik dækket 15 % af deres samlede energiforbrug 

af en prototype af denne brændselscelle i 2009. Så hvis det lykkes Bloom Energy, at få 

færdigudviklet en kommerciel brændselscelle indenfor de næste 10 år som de satser på, vil 

                                                 
76

 epn.dk, "Tyske solceller overhaler vind om 10 år", 30. august 2010. 
77

 epn.dk, "Vindmøller er Europas nye favoritenergi", 3. februar 2010. 
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denne kunne revolutionere verdensenergikilder og energiinfrastruktur. Om den bliver en 

kommerciel realitet må tiden vise.
78

 

 

3.2.5  Konkurrenceintensiteten 

Globalt set er konkurrenceintensiteten i vindmøllebranchen intensiveret med et øget prispres 

og større konkurrence fra et stigende antal seriøse kapitalstærke vindmølleproducenter, der 

starter op i vindmøllebranchen. For eksemplet er sydkoreanske Daewoo gået ind i 

vindmøllebranchen i 2009. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering proklamerer, at de 

forventer at hente 30 % af omsætningen svarende til forventede $7,6 milliarder i 2020 fra 

vindmøllemarkedet
79

. Det er optimistiske udmeldinger som disse, der er med til at skabe en 

øget konkurrence i fremtiden i vindmøllebranchen, hvis de bliver realiseret. Samtidig har 

mange af de kinesiske vindmølleproducenter planer om at ekspandere og nå ud til flere 

markeder. De har planer om både at nå de amerikanske og europæiske markeder indenfor en 

nær fremtid
80

. Dette vil sandsynligvis presse Vestas indtjening i fremtiden på grund af den 

forventede øgede konkurrence.  

 

Vindmølleproducenterne sælger rimelige differentierende produkter. Som det fremgår af 

nedenstående tabel 7 er markedsformen forskellig fra det globale marked, hvor der er mange 

udbydere, og den markedsform der eksisterer på de nationale markeder, hvor der oftest er få 

udbydere. Den mest retvisende markedsform at angive er, den der eksisterer i hvert land. Den 

vurderes til for de flestes landes vedkommende at være differentierende oligopol, med få 

udbydere, hvor top 4 af udbyderne har 80-90 % af markedsandelene i det pågældende land. 

Kendetegnet ved differentierende oligopol er, at der er mulighed for profit både på kort og 

langt sigt, hvis markedsformen bliver fastholdt
81

.  

 

 

 

 

 

                                                 
78

 www.bloomenergy.com 
79

 epn.dk, "Vestas har udsigt til øget konkurrence fra Korea", 25. august 2010. 
80

 www.sinovel.com 
81

 Markedsformer, udleveret materiale i Virksomhedens beslutningsanalyse på 1 semester på HA-almen på CBS 

   af fagleder Troels Troelsen. Udarbejdet den 7. december 2002. 
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Tabel 7: Markedsandele for de 10 største vindmølleproducenter i verdenen på globalt plan og 

på udvalgte markeder for de sidste 3 år. 

  Vestas GE Wind Sinovel Enercon Goldwind Gamesa Dongfang Suzlon Siemens Repower Andre 

Global '09 12,5% 12,4% 9,2% 8,5% 7,2% 6,7% 6,5% 6,4% 5,9% 3,4% 18,5% 

Global '08 19,8% 18,6% 5,0% 10,0% 4,0% 12,0% 3,7% 9,0% 6,9% 3,3% 18,9% 
Global '07 22,8% 16,6% 3,4% 14,0% 4,2% 15,4% 1,1% 10,5% 7,1% 3,3% 13,9% 

Kina '09 4,2% - 25,0% - 19,5% 2,9% 17,7% - - - 30,7% 

Kina '08 9,3% 2,7% 21,9% - 17,7% 7,8% 16,4% 2,8% - - 21,4% 

Kina '07 12,8% 7,4% 18,8% - 23,3% 15,0% 6,2% 5,5% - 0,2% 10,8% 

USA '09 8,7% 46,4% - - - 4,5% - 8,2% 12,3% 3,8% 16,1% 

USA '08 12,9% 44,4% - - - 11,3% - 6,8% 8,6% - 16,0% 

USA '07 19,5% 40,0% - - - 7,9% - - 13,1% 1,7% 17,8% 

Tyskland '09 17,4% - - 62,4% - - - - - 8,3% 11,9% 

Tyskland '08 27,8% - - 53,5% - - - - - 5,8% 12,9% 

Tyskland '07 24,1% 0,2% - 48,3% - 2,0% - - 4,2% 12,8% 8,4% 

Spanien '09 32,7% 1,5% - 7,6% - 35,8% - 10,0% 1,1% - 11,3% 

Spanien '08 24,5% 2,0% - 6,2% - 36,6% - 8,8% 3,4% 0,5% 18,0% 

Spanien '07 18,0% 2,3% - 4,2% - 48,5% - - 4,9% - 22,1% 

Indien '09 8,4% - 1,3% - - - - 59,7% - - 30,6% 

Indien '08 13,0% - - - - - - 69,0% - - 18,0% 

Indien '07 8,8% - - 23,1% - 0,4% - 59,6% - - 8,1% 

Frankrig '09 14,2% - - 32,4% - 11,8% - - 5,6% 20,6% 15,4% 

Frankrig '08 20,4% - - 24,4% - 12,6% - - 5,4% 15,7% 21,5% 

Frankrig '07 16,1% - - 20,9% - 15,9% - - 2,6% 20,7% 23,8% 

UK '09 12,0% - - 7,1% - - - - 49,6% 21,0% 10,3% 

UK '08 9,0% - - 2,2% - - - - 53,3% 6,4% 29,1% 

UK '07 21,8% - - 6,8% - 2,3% - - 32,5% 9,2% 27,4% 

Canada '09 48,8% 32,8% - 18,4% - - - - - - - 

Canada '08 31,4% 30,3% - - - - - - 33,0% - 5,3% 

Canada '07 29,9% 27,4% - 42,7% - - - - - - - 

Kilde: BTM World Market Update 2007, 2008 og 2009. Egen tilvirkning. 

 

I ovenstående tabel 7 illustreres tabte markedsandele med rød markering, vundne 

markedsandele med grøn, og sort med stilstand, set over en 3årig periode. Samtidig bør det 

pointeres, at et fald i en markedsandel kan være mere positivt eller negativt end det lige 

umiddelbart fremstår. Det skal nemlig ses i forhold til, om markedet havde oplevet en vækst 

eller fald i antal nyinstalleret MW. Således var Vestas markedsandel i Kina faldet fra 9,3 % i 

2008 til 4,2 % i 2009. Men da det kinesiske markedet var vokset fra 12.020 MW i 2008 til 

25.805 MW i 2009, svarede det derfor kun til en mindre tilbagegang for Vestas på det 

kinesiske marked, hvor Vestas leverede 596 MW i 2008 mod 584 MW i 2009
82

. Så 

procenterne i tabellen skal vurderes med forbehold. Samtidig er det ikke alle markedsandele 

for et givent marked der summer til 100 %, fordi der er nogle skrævvridninger i dataene. 

Derudover bør det nævnes at top 11 til 15 er; tyske Nordex, kinesiske United Power, 

amerikanske Clipper, japanske Mitsubishi og kinesiske Mingyang
83

.  

                                                 
82

 Vestas årsrapport, side 26. 
83

 BTM consults, World Market Update 2009, side 28. 
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Vestas har sammen med de andre ikke-kinesiske vindmølleproducenter, undtagen Repower, 

oplevet fald i deres globale markedsandel de sidste 3 år, hvor kun de kinesiske 

vindmølleproducenter oplevede fremgang. Dette faktum skal sammenholdes med figur 2.B, 

hvor størstedelen af den samlede nyinstallation af vindmøller i 2009 fandt sted i Asien med 

lidt over 40 %. Endvidere er nogle af de kinesiske vindmølleproducenter i stand til at 

underbyde markedet med op imod 20 % i forhold til de udenlandske vindmølleproducenter
84

. 

Hvilket ikke må være ”betryggende” for Vestas og de andre udenlandske 

vindmølleproducenter på det kinesiske marked. Det har også betydet, at 

konkurrenceintensiteten er blevet meget intensiveret i 2010. Dette ses blandt andet ved, at 

Vestas har været nødsaget til at sælge sine vindmøller langt billigere end forventet. Denne 

markante konkurrenceintensivering kom også fuldstændigt bag på analytikerne
85

.         

 

Figur 7, Positioneringskort for de 10 største vindmølleproducenter i 2009  

 

Kilde: BTM World Market Update 2009, side 32. 

 

Vestas nedtoner dog den bekymrende udvikling, og pointerer de er en ægte global aktør, 

modsat alle andre, som det også fremgår af figur 7. Vestas har derfor en større 

risikospredning, og er dermed ikke så afhængig af udviklingen på et givent marked som GE 

Wind og Sinovel er. Endvidere har Ditlev Engel, CEO for Vestas, tidligere udtalt: 

 

                                                 
84

 business.dk, "Vestas presses på kinesisk marked", 12. december 2008. 
85

 borsen.dk, "Vestas' vindmøllepriser skuffer fælt", 18. august 2010. 
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”Samtidig er erfaring meget vigtig. Vi har stadig installeret omkring 25 pct. af alle 

vindmøller i hele verden. Det betyder altså, at Vestas' viden om det her er meget høj. Så er det 

rigtigt, at vi ser en række fremadstormende spillere, og vi har en benhård global konkurrence. 

Men det har vi i høj grad set komme, om end de kinesiske producenter nok er vokset 

hurtigere, end vi forudså.
86

” 

 

Derudover forudsiger GE Wind, at de kommer til at tage førertrøjen i vindmøllebranchen i 

2010, og dermed få den højeste markedsandel i verdenen med den største nyinstalleret 

vindmøllekapacitet i 2010.
87

   

 

Overordnet kan man sige, at vindmøllebranchen er præget af de 4 foregående beskrevet 

kræfter i Porters Five Forces samt også den politiske indflydelse, der sammen skaber 

konkurrenceintensiteten i branchen. Hvor adgangsbarriererne blev vurderet til høje, kundernes 

og leverandørernes forhandlingsstyrke ligeså, og samtidig har vindmøller på nuværende 

tidspunkt de laveste estimeret omkostninger pr. produceret MW sammenlignet med de 

vedvarende energikilder. Alt i alt må konklusionen være en stærk stigende 

konkurrenceintensitet i vindmøllebranchen, specielt på baggrund af udviklingen der er set i 

2010. Det er ikke en særlig fordelagtig og positiv udvikling for Vestas og de andre 

vindmølleproducenter, at deres indtjeningsevne må forventes at blive presset i fremtiden.  

 

Ud fra tendenserne i tabel 7 ser Vestas umiddelbare fremtid ikke særlig lys ud, også 

sammenholdt med BTM Consults estimeret fremtidige prognoser for de pågældende lande fra 

afsnit 3.1.1.3. Således vinder Vestas markedsandele på det spanske marked. Men lige præcist 

Spanien er det eneste land, BTM Consults estimerer til, at gå en fremtidig periode i møde med 

stagnation eller fald i væksten af vindmøller. Dette opvejes dog af Canada, hvor Vestas 

oplever stigende markedsandele, og hvor Canada er prognosticeret af BTM Consults til at 

opleve en massiv fremgang i væksten af vindmøller. Disse udviklingstendenser tydeliggør 

vigtigheden af, at operere på flere markeder, og dermed minimere risikoen for afhængigheden 

af et bestemt marked, da der pludseligt kan ske et stop for investeringen i vedvarende energi i 

et givent land, jævnfør afsnit 3.1.1.3.2.  

 

                                                 
86

 borsen.dk, "Ditlev Engel nedtoner benhård konkurrence", 30. marts 2010. 
87

 borsen.dk, "GE Wind: Vi overtager førertrøjen i 2010", 16. december 2009. 
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Om der vil komme en konsolidering af vindmøllebranchen i en nær fremtid, er svært at svare 

på. Dog vil der måske komme nogle flere større veletablerede brands ind i vindmøllebranchen 

i den nærmeste fremtid. Det vil formentligt ske via opkøb af mindre vindmølleproducenter 

med det formål at videreudvikle dem. Af mulige indtrængende aktører kunne det måske 

forventes, at store energiselskaber som Shell eller Statoil ville være interesseret i at entrere 

vindmøllebranchen som vindmølleproducenter.  

 

3.3  Intern analyse, værdikæde 

I den interne analyse vil Vestas blive undersøgt, for at kunne vurdere hvor de står stærkt, og 

hvor de står svagt. Dette gøres bedst ved først at undersøge, hvilke ressourcer Vestas har til 

rådighed. Dernæst hvordan mulighederne er for at udvide størrelsen af disse, for bagefter at 

undersøge Vestas værdikæde for, at finde styrker og svagheder. 

 

3.3.1  Ressourcer 

Vestas situation i forhold til deres ressourcer vil blive undersøgt, for at finde frem til hvordan 

Vestas udnytter nuværende ressourcer i forhold til tidligere, og om de har knappe ressourcer 

eller ej. De ressourcer som er mest interessante at undersøge i forhold til Vestas er; 

finansielle, medarbejder, immaterielle og materielle ressourcer.  

 

3.3.1.1  Finansielle ressourcer 

Vestas er et selskab, der har ekspanderet kraftigt. Det er vigtigt at undersøge, hvorvidt der er 

likviditet til at bære denne vækst, da et selskab kan gå konkurs, hvis den ikke har likviditet til 

at betale regningerne, lige meget hvor gode resultater den præsterer. Samtidig kan likviditeten 

være bundet i aktiver, for at imødekomme en forventet vækst i ordre indgangen, hvor hvis 

væksten udebliver, ligeledes kan resultere i en konkurs af selskabet. Vestas befinder sig jo i 

en risikobetonet branche, der før har forvoldt Vestas store problemer, og de er tidligere gået 

konkurs, jf. afsnit 2.1.  
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Tabel 8: Finansielle ressourcer 

Mio. EUR eller % 2009 2008 2007 2006 2005 

Nettoomsætning 6.636 6.035 4.861 3.854 3.583 

Vækst i nettoomsætningen pr. år 9,96% 24,15% 26,12% 7,58% n/a 

Driftsoverskud, efter skat 630 426 278 145 -186 

Egenkapital, primo 1.955 1.516 1.262 962 1.162 

Selvfinansieret vækst pr. år  32,24% 28,12% 22,03% 15,09% -16,04% 
Kilde: Bilag nr. 12 og bilag nr. 13. 

 

Som det ses af ovenstående tabel 8, har Vestas selv kunne finansiere deres vækst. Dog har 

Vestas fået kapitalindsprøjtninger fra aktionærerne på 191 mio. euro i 2006 og 802 mio. euro i 

2009, se bilag nr. 13, som har hjulpet Vestas godt på vej. Hvorfor Vestas fremstår som et 

velfunderet selskab.    

 

Når udviklingen i ordre indgangen tages med i betragtningen, var ordre indgangen i 2007 på 

5613 MW, i 2008 på 6019 MW og kun på 3072 MW i 2009
88

. Det svarer til en fremgang på 

ca. 7 % fra 2007 til 2008 og en kraftig ordre nedgang på hele ca. 49 % fra 2008 til 2009. Den 

nettoomsætning der fremgår af ovenstående tabel 8, indeholder de vindmølleordre, der 

stammer fra tiden før den økonomiske krise. Det er derfor to år gamle ordrer, der indgår i 

2008’s og 2009’s nettoomsætning, fra den tid hvor vindmølleproducenterne ikke kunne følge 

med udviklingen, og leveringstiderne var på omkring 2 år. Leveringstiderne vurderes til 

omkring 1 år ud fra en ordre indgang i 2010. Ordre nedgangen i 2009 for Vestas, må også 

have været en af grundene til, at Vestas efterspurgte en kapitalindsprøjtning fra aktionærerne i 

2009. Så Vestas fik en større økonomisk buffer til, at kunne klare de usikre tider.  

 

3.3.1.2  Medarbejder ressourcer 

Vestas nævner selv: ”Mennesker før Megawatt”
89

. Ydermere pointerer Vestas, at 

afskedigelser er sidste udvej. Men det er vigtigt for alle virksomheder hele tiden at søge imod 

en effektivisering og at omkostningsminimere alle processerne for at kunne forblive 

konkurrencedygtige og bibeholde et eksistensgrundlag.   

 

 

 

                                                 
88

 Vestas årsrapporter 2009, side 10 og 2008 side 24. 
89

 Vestas årsrapport 2009, side 16. 
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Tabel 9: Medarbejder ressourcer 

År 2009 2008 2007 2006 2005 

Gennemsnitligt antal medarbejdere 20.832 17.924 13.820 11.334 10.300 

Vækst i antal medarbejdere pr. år 16% 30% 22% 10% n/a 

Personaleomkostninger i mio. euro 977 923 685 562 476 

Vækst i personaleomkostninger pr. år 6% 35% 22% 18% n/a 

Nettoomsætning pr. medarbejder i euro 318.548 336.699 351.737 340.065 347.825 

Personaleomkostninger pr. medarbejder i euro 46.899 51.495 49.566 49.585 46.252 

Personaleomkostningernes andel af nettoomsætning 14,7% 15,3% 14,1% 14,6% 13,3% 

Medarbejdernes effektivitets-øgning 3,7% -8,5% 3,4% -9,7% n/a 

Indtjeningen pr. medarbejder i forhold til totalindkomsten 29.570 24.325 20.333 10.341 -19.402 

Væksten i indtjeningen pr. medarbejder 22% 20% 97% 153% n/a 

Kilde: Bilag nr. 8. Egen tilvirkning.  

 

Som det fremgår af ovenstående tabel 9, udgør personaleomkostningerne omkring 15 % af 

nettoomsætningen. Endvidere svinger Vestas medarbejders effektivitet med små fald og 

stigninger i de seneste år, men har dog ligget på et rimeligt stabilt niveau. Grunden til at alle 

medarbejdernes samlede effektivitet set over analyseperioden ikke er blevet forbedret er, at 

Vestas har øget antallet af medarbejdere i forsknings- og udviklingsdelen se bilag nr. 10. Det 

er de medarbejdere, der skal stå for udviklingen af fremtidens vindmøller. Så her er Vestas 

begyndt at satse mere end tidligere. Samtidig bidrager medarbejderne i forsknings- og 

udviklingsdelen ikke på kort sigt til nettoomsætningen. Derfor er der på kort sigt en samlet 

forringelse af alle medarbejdernes effektivitet. Medarbejdernes andel i forhold til indtjeningen 

var dog stigende, fordi Vestas igennem analyseperioden forbedrede indtjeningen. 

 

Ordre nedgangen i 2009 på omkring 49 %, har resulteret i fyringer i Vestas. Det har 

hovedsageligt været medarbejderne i produktionsenhederne i Europa, der er blevet fyret se 

bilag nr. 10. Endvidere forsætter fyringerne med 300 i 2010. Samtidig satser Vestas hårdt på 

forskning og udvikling og de vil ansætte 500 nye medarbejdere i Vestas Technology R&D i 

2010. Så er afdelingen oppe på omkring 2000 mand
90

. Disse satsninger vil formentligt på kort 

sigt betyde større personaleomkostninger i forhold til nettoomsætningen. Det vil presse 

indtjeningen på kort sigt, og forhåbentligt forbedre den på langt sigt.    
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3.3.1.3  Immaterielle og materielle ressourcer 

I forbindelse med immaterielle ressourcer tænkes der på, hvilke immaterielle aktiver som 

Vestas kan drage fordel af, som for eksemplet patenter, udviklingsprojekter, software og 

lignende. Det fremgår af nedenstående tabel 10, at Vestas investerer, mere i de immaterielle 

aktiver end de af/ nedskriver dem. Vestas accelererer dermed forskningen og udviklingen af 

nyere og mere effektive vindmøller, som de forhåbentlig vil kunne drage nytte af i fremtiden. 

Endvidere er der sket en fordobling af de immaterielle anlægsaktiver i den 5årige 

analyseperiode, se bilag nr. 6.     

 

Tabel 10: Immaterielle og materielle ressourcer 

Mio. EUR 2009 2008 2007 2006 2005 

Af/ nedskrivninger af immaterielle aktiver 60 32 53 32,8 36,3 

Investeringer i immaterielle aktiver 227 169 82 34,8 50,1 

Af/ nedskrivninger af materielle aktiver 158 103 85 90,6 86,9 

Køb af materielle aktiver 606 509 265 153,4 94,7 

Køb af andre langfristede aktiver 0 12 0 6,6 5,4 

Køb af virksomhed 0 0 0 0 6,4 

Salg af materielle aktiver -15 -10 -30 -20 -18,2 

Salg af andre langfristede aktiver -10 0 0 -1 -1,6 

Salg af virksomhed 0 0 0 -29,8 0 

Investeringer i materielle aktiver 581 511 235 109,2 86,7 
Kilde: Vestas årsrapporter: 2009; side 69, 2008; side 50, 2006; side 62. Samt bilag nr. 5 for af/ 

nedskrivninger. 

 

Hvad angår Vestas materielle ressourcer, har Vestas, som tidligere konkluderet, ekspanderet 

kraftigt de seneste 5 år med investeringer i Kina og USA. Dette kræver naturligvis en del 

investeringer, og som det fremgår af ovenstående tabel 10, har Vestas’ investeringer i 

materielle aktiver været større end af/ nedskrivningerne, hvilket underbygger, at der er sket en 

ekspansion. Endvidere er der sket en tredobling af de materielle anlægsaktiver, se bilag nr. 6. 

Sammenholder man det med nettoomsætningen og ordre indgangen i perioden, antyder det, at 

Vestas har en høj grad af produktionskapacitet til rådighed. Endvidere fremgår det af 

ovenstående tabel 10, at Vestas fra solgte en mindre dattervirksomhed i 2006, og købte visse 

aktiviteter fra Weier Eletric GmbH i 2005, som i mere end 10 år har været underleverandører 

til Vestas
91

.  
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Denne høje grad af produktionskapacitet til rådighed kan få Vestas til at acceptere knap så 

lønsomme ordre, for at bibeholde produktionskapaciteten og arbejdskraften. Derved bevæger 

Vestas sig tilbage imod den tidligere koncernchefs Svend Sigaard’s fokus og målsætning om 

at have store verdensmarkedsandele jf. 2.3.  

 

Så Vestas er på den positive side parat til at imødegå en fremtidig vækst i en nær fremtid. På 

den negative side kan Vestas komme i likviditetsproblemer hvis væksten udebliver.   

 

3.3.2  Værdikæde 

Efter der er fundet frem til, hvilke ressourcer Vestas kan trække på, vil der nu blive foretaget 

en kort analyse af, hvordan Vestas værdikæde forløber. Det vil ske med udgangspunkt i 

Porters værdikæde for primære aktiviteter, se bilag nr. 9 som er: indgående logistik, 

produktion, udgående logistik, salg og marketing samt service. Grunden til at denne analyse 

udarbejdes er, for at finde frem til hvilke styrker og svagheder Vestas har i forbindelse med 

værdiskabelsen. Ydermere vil der kun blive foretaget en begrænset gennemgang af de 

primæraktiviteter, der findes mindst relevant for problemformuleringen, fordi en komplet 

værdikædeanalyse vil være for omfattende.  

 

3.3.2.1  Indgående logistik 

I Vestas skønnes de indgående logistikaktiviteter til at bestå af varemodtagelse, 

lagerhåndtering og kvalitetskontroller. Hvorfor det er relevant at undersøge Vestas 

leverandørforhold, som blev kort undersøgt i afsnit 3.2.2. Endvidere er samarbejdsaftaler 

vigtige for Vestas. Vestas har nemlig derigennem integreret sine underleverandører ved at 

oprette et kvalitetssystem Six Sigma, for Vestas selv og sine underleverandører
92

. 

Vigtigheden af sådan et samarbejde tydeliggøres ved, at Vestas vindmøller ligger på en høj 

fejlprocent, som ihærdigt forsøges formindsket. Det kostede således Vestas 1,7 mia. kr. i 

hensættelser i 2009, for at kunne opfylde garantien, jf. afsnit 2.4.      

 

3.3.2.2  Produktion 

Produktionsaktiviteterne i Vestas består af fremstilling af vindmøller, samt kvalitetskontrol af 

de færdige vindmøller. Vestas har produktionsfaciliteter rundt om i verdenen, og størrelsen af 

disse produktionsfaciliteter kan anes ud fra bilag nr. 10, der viser hvor mange ansatte, Vestas 
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har i de forskellige afdelinger fordelt på de største markeder. Noget af det vigtigste 

vedrørende fremstilling af produkter er omkostningsminimering. Derfor vil Vestas 

produktionsomkostninger og udviklingen i disse vil blive undersøgt nærmere. 

 

Tabel 11: Udviklingen i produktionsomkostninger 

År 2009 2008 2007 2006 2005 

Produktionsomkostninger i mio. euro 5.195 4.856 4.036 3.393,1 3.498,1 

Antal MW produceret og afskibet 6131 6160 4974 4313 3900 

Produktionsomkostninger pr. MW for året 847.333 788.312 811.419 786.715 896.949 

Omkostningsminimering af 

produktionsomkostninger pr. MW 
-7,49% 2,85% -3,14% 12,29% n/a 

Kilde: Vestas årsrapporter 2009, side 7 og bilag nr. 5. Egen tilvirkning. 

 

Ovenstående tabel 11 viser, at produktionsomkostningerne pr. MW i den analyserede periode 

generelt har været faldende fra 2005 og frem til 2008, hvilket er ganske positivt, men så stiger 

de ca. 7,5 % fra 2008 til 2009. Denne stigning kan skyldes overkapacitet i produktionen, 

sammenholdt med den ordre nedgang på 49 % Vestas oplevede i 2009. Hvor Vestas har 

reagerede og forsøgte at holde produktionsomkostningerne nede ved at lukke fabrikker i 

Europa
93

.    

 

3.3.2.3  Udgående logistik samt salg og marketing  

Den udgående logistik i Vestas identificeres til at vedrøre distributionskanalen fra Vestas 

fabrikker og frem til vindmøllekøberen. Omkostningerne vedrørende distributions-

omkostninger er anslået til at udgøre op imod 50 % af omkostningerne ved et 

vindmølleprojekt jf. afsnit 3.2.1. Derfor søger Vestas at minimere disse omkostninger ved at 

oprette produktionsfaciliteter i de største markeder. 

 

Salg og marketing er de aktiviteter, der vedrører kontakten med Vestas kunder, samt den 

kontaktformidling der skal skabes til kunderne via markedsføring. Samtidig indikerer 

loyalitetsindekset, hvor gode Vestas’ salg og marketing er til at håndtere samarbejdet med 

kunderne, hvor indekset har vist en fremgang fra 48 point i 2006 til 68 point i 2009
94

. Hvilket 

er en positiv udvikling for Vestas. 
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Tabel 12: Udgående logistik 

År 2009 2008 2007 2006 2005 

MW produceret og afskibet 6131 6160 4974 4313 3900 

Salgs- og distributionsomkostninger 232 181 99 69,5 42,7 

Salgs- og distributionsomkostningernes 

andel af MW afskibet 3,78% 2,94% 1,99% 1,61% 1,09% 

Kilde: Vestas årsrapport 2009, side 7. Samt bilag nr. 5. 
 

I Vestas årsrapporter er salgs- og distributionsomkostningerne ikke adskilt. De vil derfor blive 

anskuet sammenlagt. Her viser udviklingen, at salgs- og distributionsomkostningernes andel 

af MW produceret og afskibet har været stigende i analyseperioden, hvilket - alt andet lige - 

ikke er særligt positivt. Grundene til denne stigning kan være mange, for eksemplet at Vestas 

har solgt flere vindmøller til deres fjernmarkeder.  

 

3.3.2.4  Service 

Aktiviteterne for service er, den service eller garanti Vestas yder på deres produkter, efter 

handlen er afsluttet. Her opererer Vestas med tre kontrakttyper; Supply-only, supply and 

installation og turnkey. Hvor turnkey er en kontrakttype, hvor Vestas selv står for hele 

ansvaret for hele vindmølleprojektet, inklusiv alt ingeniørarbejdet
95

. Samtidig er 

loyalitetsindekset en god indikator for, hvor tilfredse Vestas kunder er med Vestas. Hvor 

loyalitetsindekset har vist en fremgang fra 2006 til 2009 jf. afsnit 3.3.2.3. 

 

3.4  Delkonklusion, SWOT-analyse 

Delkonklusionen på den strategiske analyse er en SWOT-analyse, der opsummerer de vigtigste 

pointer fra: PEST-analysen, Porters Five Forces og den interne analyse. SWOT-analysen bliver 

foretaget i punktform, hvor argumentationen derfor vil kunne findes direkte eller indirekte i de 

tidligere kapitler: ”2. præsentation af Vestas og af udvalgte markedets facts” og ”3. strategisk 

analyse”. 

 

SWOT-analysen viser de interne og eksterne forhold, der påvirker Vestas. De interne forhold 

som Vestas selv har kontrol over, er opdelt i stærke og svage sider i forhold til 

konkurrenterne. De eksterne forhold, som Vestas ikke selv har indflydelse på, påvirker hele 

branchen. De er opdelt i muligheder og trusler, alt efter om de vurderes til, at ville have en 

positiv eller negativ indvirkning på Vestas. Samtidig er der en sammenhæng imellem de 

interne og eksterne forhold, hvor sammenhængen er; mellem de stærke sider og muligheder, 

og mellem de svage sider og trusler. 
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Tabel 13: SWOT-analyse 

 Stærke sider Svage sider 

 

 

 

 Har overskudsproduktionskapacitet, til 

at imødegå en kommende vækst. (jf. 

afsnit 3.3.1.3)  

 Velvillige aktionærer, der tror på og 

støtter Vestas, samt at Vestas derfor har 

en god finansiel position. (jf. afsnit 

3.3.1.1)   

 Integreret kvalitetssystem Six Sigma for 

Vestas selv og underleverandørerne. (jf. 

afsnit 3.3.2.1) 

 Eneste globale vindmølleproducent i 

verdenen. (jf. afsnit 3.2.5) 

 Størst erfaring blandt vindmølle-

producenterne, har installeret omkring 

25 % af verdens vindmøller. (jf. afsnit 

3.2.5)   

 En ledelse med Ditlev Engel i spidsen, 

der før har effektiviseret Vestas og lavet 

den om til en overskudsforretning. (jf. 

afsnit 2.3)  

 Nye kvalitetsprodukter på markedet i 

2010, som er blevet taget godt imod af 

kunderne. (jf. afsnit 2.4) 

 Har overskudsproduktionskapacitet, hvis 

væksten udebliver. (jf. afsnit 3.3.1.3)  

 Strategien: ”Mennesker før MegaWatt”, 

påvirker værdiskabelsen negativt på kort 

sigt, og kan måske påvirke den positivt 

på længere sigt, men det er en form for 

gambling. (jf. afsnit 3.3.1.2)  

 Problemer med egne offshore vindmøller, 

hvor dette markedet kan blive afgørende i 

fremtiden, samtidig er det formentligt 

også her Vestas har ansat flest ingeniører 

til udviklingsarbejdet med 6.0 MW 

offshore vindmøllen. (jf. afsnit 2.3)  

 Ingen storaktionær, som i så fald ville 

øge overvågning af Ditlev Engel og 

ledelsen, og samtidig hurtigere ville 

kunne disciplinere ledelsen. Aktionær-

erne består i højere grad end andre 

selskaber af private investorer, som anses 

for freeridere. (jf. afsnit 2.6)  

 Muligheder Trusler 

 

 

 

 

 

 

 Den essentielle opbakning af 

investering i vindmøller fra politisk side 

er generelt stigende verden over. (jf. 

afsnit 3.1.1)   

 Vindmøllemarkedet forventede vækst-

rater de næste frem år, ligger på en 

gennemsnitlig årlig vækst på omkring 

14 %. (jf. afsnit 3.1.1.3) 

 Forventede stigende efterspørgsel efter 

energi i fremtiden. (jf. afsnit 3.1.3) 

 Muligheden for at der opstår stigende 

priser på olie og kul, som vil øge 

fordelagtigheden ved en investering i 

vindmøller. (jf. afsnit 3.1.2.2)  

 Det kinesiske marked er blevet mindre 

protektionistisk. (jf. afsnit 3.2.1)  

 De attraktive vækstrater for vindmølle-

branchen, kan tiltrække store 

internationale selskaber, som kan være 

interesseret i at opkøbe de eksisterende 

vindmølleselskaber for at komme ind på 

markedet. (jf. afsnit 3.2.5) 

 Den nuværende økonomiske krise kan 

forværres, og har i forvejen ramt 

vindmøllebranchen hårdt. (jf. afsnit 

3.1.2.1) 

 Risikoen for stigende råvarepriser. (jf. 

afsnit 3.1.2.2)  

 Nye substituerende produkter kan opstå/ 

eksisterende substituerende produkter 

kan opleve et teknologisk gennembrud. 

(jf. afsnit 3.2.4) 

 De kinesiske vindmølleproducenter 

stormer frem på hjemmemarkedet, og 

mange af dem har planer om, at blive 

globale aktører indenfor en overskuelig 

fremtid. (jf. afsnit 3.2.5) 

 De attraktive vækstrater for vindmølle-

branchen kan og tiltrækker store 

kapitalstærke internationale selskaber, 

som ved penetrering af vindmølle-

markedet, vil tage markedsandele fra de 

eksisterende vindmølleproducenter. (jf. 

afsnit 3.2.5) 

Kilde: Egen tilvirkning. 
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4.  Regnskabsanalyse 

Regnskabsanalysen bliver udarbejdet ud fra den regnskabsmæssige performance, Vestas har 

haft i perioden 2005 til 2009. Derved opbygges der et informationsgrundlag, der vil være 

nyttigt, når den fremtidige regnskabsmæssige performance for Vestas skal vurderes og 

estimeres i budgettering. 

 

I regnskabsanalysen vil der først blive foretaget en vurdering af den anvendte 

regnskabspraksis for perioden 2005 til 2009. Derefter vil Vestas officielle årsrapporter blive 

reformuleret ved en opdeling af regnskabsposterne i drifts- og finansieringsaktivitet; for 

derved at finde frem til om Vestas indtjening stammer fra drifts- eller finansieringsaktivitet. 

Det er samtidig vigtigt at undersøge sammenhængen mellem Vestas’ omsætning, resultat og 

investeret kapital, når Vestas skal værdiansættes. Derfor vil der blive udarbejdet en 

rentabilitetsanalyse, da dens nøgletal viser denne sammenhæng. Rentabilitetsanalyse 

tydeliggør de finansielle værdidrivers performance i analyseperioden.  

 

4.1  Vurdering af regnskabspraksis 

Ved vurdering af regnskabspraksis kan det konstateres, at Vestas årsrapporter fra 2005 til og 

med 2009, alle årene, er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting 

Standards (IFRS). Den anvendte regnskabspraksis er dermed uændret i perioden. Derfor kan 

Vestas årsrapporter efterfølgende blive anvendt uanfægtet i den videre regnskabsanalyse, da 

de er sammenlignelige. Så der skal ikke tages højde for eventuelle kontinuitetsbrud årene 

imellem.  

 

Det kan konstateres, at generalforsamlingen har godkendt årsrapporterne i analyseperioden. 

Der er også indleveret blanke revisionspåtegninger fra PricewaterhouseCoopers og KPMG for 

alle de 5 år. Revisionen har dermed ikke taget forbehold eller kommet med uddybende 

bemærkninger, når Vestas årsrapporter skulle godkendes. På den baggrund kan det 

konkluderes, at årsrapporterne må formodes at give et retvisende billede af Vestas 

økonomiske situation.  

 

Hvad angår årsrapporterne og de tilhørende noter, kunne det være interessant at få en mere 

uddybende specificering af hvad de indeholdte. For eksemplet hvad salget var af de 

forskellige vindmølletyper og de dertil hørende specifikke produktionsomkostninger, altså 
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nogle informationer vedrørende pr. enhed. Men det er Vestas ikke interesseret i at dele med 

andre, specielt deres konkurrenter.     

 

4.2  Reformuleringer af årsrapporterne 2005-2009 

I Vestas officielle årsrapporter kan de finansielle værdidrivere ikke udledes direkte. Derfor 

reformuleres Vestas officielle årsrapporter (resultat-, egenkapital- og balanceopgørelser), så 

de bliver mere anvendelige til rentabilitetsanalysen.  

 

De enkelte regnskabsposter skal vurderes og opdeles i enten drifts- eller finansielaktivitet. Det 

sker for at isolere driftsaktiviteten, som er Vestas primære værdiskabende aktivitet. 

Finansieringsaktiviteten er Vestas sekundære værdiskabende aktivitet, og er samtidig afledt af 

driftsaktiviteten. Finansieringsaktiviteten består i at finansiere driftsaktiviteten.
96

 Således 

isoleres de transitoriske regnskabsposter (engangsposter) fra de regnskabsposter, der i højere 

grad er vurderet til at være tilbagevendende for Vestas
97

. 

 

4.2.1  Reformulering af resultatopgørelser 

Reformuleringen af resultatopgørelsen har til formål at opdele regnskabsposterne i enten 

drifts- eller finansielaktivitet. Den reformulerede resultatopgørelse viser en opdeling i: resultat 

af primær drift, efter skat (NOPAT), andet driftsoverskud, efter skat og netto finansielle 

omkostninger, efter skat. Samtidig er egenkapitalposterne inkluderet i andet driftsoverskud, 

fordi den reformulerede resultatopgørelse skal vise totalindkomsten
98

.  

 

De reformulerede resultatopgørelser er vist i bilag 12. Endvidere er opbygningen af de 

reformulerede resultatopgørelser også sket med udgangspunkt i bilag 11.  

 

4.2.2  Reformulering af egenkapitalopgørelser 

Egenkapitalopgørelserne viser alle de transaktioner, der vedrører ejernes egenkapital i Vestas, 

og de er derfor interessant i forbindelse med værdiansættelse. Egenkapitalopgørelserne 

inkluderer endvidere alle de ændringer, der føres udenom resultatopgørelsen og direkte på 
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egenkapitalen
99

. Så formålet med reformuleringen af egenkapitalopgørelsen er, at finde frem 

til totalindkomsten samt transaktionerne med aktionærerne i analyseperioden.  

 

De reformulerede egenkapitalopgørelser er vist i bilag 13. 

 

4.2.3  Reformulering af balanceopgørelser 

Reformuleringen af balanceopgørelser opdeler de reformulerede aktiver til driftsaktivitet, 

mens passiverne reformuleres til finansieringsaktiviteten. Summen af aktiverne og passiverne 

er investeret kapital, der viser, hvad Vestas har investeret i driften og hvor finansieringen 

kommer fra
100

. Endvidere er aktiverne også reformuleret ud fra driftsaktiver og driftsgæld
101

.  

 

Reformuleringen af balanceopgørelser opdeles således for aktivsiden i: Anlægsaktiver i alt, 

Nettoarbejdskapital i alt, der sammenlagt giver Nettodriftsaktiver (NDA). Endvidere opdeles 

passivsiden i: Rentebærende gæld i alt (GR) og Finansielle aktiver (FA) der fratrukket 

hinanden giver Nettorentebærende gæld (NGR). Det er nemlig kun de kortfristede og 

langfristede finansielle gældsforpligtelser, de kortfristede og langfristede værdipapirer samt 

likvider, der er indregnet i den finansielle aktivitet, fordi de ikke vedrører driften af Vestas, 

som de øvrige posteret poster er vurderet til at gøre.  

 

De reformulerede balanceopgørelser er vist i bilag 14. Endvidere er opbygningen af de 

reformulerede balanceopgørelser sket med udgangspunkt i bilag 11.  

 

4.3  Rentabilitetsanalyse 

Formålet med en rentabilitetsanalyse er, at vurdere værdiskabelsen samt den nuværende 

økonomiske situation for Vestas
102

. Derved afdækkes, hvad der driver Vestas nuværende 

rentabilitet, og de faktorer som er med til at skabe forrentningen på aktionærernes investerede 

kapital. Rentabiliteten vurderes ved hjælp af nøgletal/ finansielle værdidrivere, der samtidig 

vil danne udgangspunktet estimatet af de fremtidige finansielle værdidrivere, der vil blive 

foretaget i budgetteringen i næste kapital.  
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Rentabilitetsanalysen vil undersøge og tydeliggøre Vestas’ generelle udvikling i nøgletallene 

de sidste fem år, samt forklare deres niveau. Det giver samtidig en ide om, hvordan de 

fremtidige nøgletals præstationer vil være.  

 

Vestas værdi afhænger af mange faktorer. Vestas værdi er drevet af udviklingen i Vestas 

egenkapitalforrentning
103

. Derfor er et kendskab til egenkapitalforrentningen vigtigt samt 

herunder hvilke underliggende finansielle værdidrivere, der driver egenkapitalforrentningen. 

Der vil blive arbejdet ud fra EKF-træet, som er vedlagt som bilag nr. 15. EKF-træet viser 

egenkapitalforrentningen dekomponeret i de underliggende finansielle drivere, der eksisterer i 

3 analyseniveauer
104

. EKF-træet er samtidig en overskuelig model, der gør arbejdsgangen 

med nøgletalsanalysen nemmere, og fremmer forståelsen i en overbliksdannende træstruktur. 

 

4.3.1  Egenkapitalforrentningen. 

Egenkapitalforrentningen viser Vestas evne til at forrente den investerede egenkapital. 

Nøgletallet er en anvendt indikator for, hvor attraktiv en investering umiddelbart er. Samtidig 

kan man sige, at egenkapitalforrentningen viser Ditlev Engel og hans evner som leder til at 

generere overskud for koncernen Vestas. EKF udregnes ved at dividere totalindkomsten med 

egenkapitalen
105

. 

 

Tabel 14: Egenkapitalforrentningen (EKF) udvikling i perioden  

EKF, udregning 2009 2008 2007 2006 2005 

Totalindkomsten  616 436 281 117 -200 

Gns. egenkapital 2659,5 1735,5 1388,85 1111,75 1061,7 

Egenkapitalforrentningen, EKF  23,16% 25,12% 20,23% 10,54% -18,82% 

Kilde: Se bilag nr. 16. 

 

EKF har gennem den sidste 5-årige periode været generelt stigende, dog med et mindre fald 

på ca. 2 % point fra 2008 til 2009. Niveau for EKF kan betegnes som flot og tilfredsstillende. 

Det har samtidig givet aktionærerne en tillid og tro på Vestas i den ovenstående analyserede 

periode, undtaget i finanskrisen og efterspillet til den. 

 

Udviklingen i EKF kan samtidig tilskrives de store vækstrater, vindmøllebranchen har oplevet 

jf. tabel 2. Endvidere har en ændret målsætning, med Ditlev Engel i spidsen for Vestas, skabt 
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større fokusering på indtjening i forhold til tidligere. Fokusering var tidligere at vinde ordre 

og derved opnå større markedsandele.  

 

Året 2005 var den eneste periode i analyseperioden med en negativ EKF, hvilket ifølge 

Vestas var på grund af; dårlig indtjening på store projekter i Nordamerika, 

komponentknaphed og garantihensættelser
106

.  

 

Hvis EKF sammenlignes med WACC jf. afsnit 6.2. Så har EKF ligget langt over WACC i den 

sidste 3-årig periode, hvilket derfor har betydet, at Vestas har skabt en merværdi til 

aktionærerne i denne periode, i forhold til, hvad der var forventet. Ud fra den WACC jeg har 

estimeret til 9,18 %.  

 

4.3.1.1  EKF-træet, niveau 1: Dekomponering af egenkapitalforrentningen. 

EKF er en kombination af både drifts- og finansielaktivitet. Derfor bliver der foretaget en 

dekomponering af EKF for at belyse, hvad der driver udviklingen i EKF. Udviklingen i EKF 

afhænger af udviklingen i: 

 

EKF = AGNDA + [FGEAR * (AGNDA – r)], hvis Vestas har netto finansielle forpligtelser. 

Altså der hvor netto finansielle omkostninger, efter skat i bilag nr. 12 har negativt fortegn. 

EKF = AGNDA + [(-NGR/EK) * (AGNDA – AGNFA)], hvis Vestas har netto finansielle aktiver.
107

  

Altså der hvor netto finansielle omkostninger, efter skat i bilag nr. 12 har positivt fortegn. 

 

Således kan det konstateres jf. bilag nr. 12, at Vestas i året 2007 og 2008 har netto finansielle 

aktiver, og Vestas i den resterende periode har netto finansielle forpligtelser. 

     

 AGNDA, afkast på netto driftsaktiver eller afkastningsgraden, der viser forrentningen af 

den investerede kapital, og dermed hvor gode Vestas er, til at udnytte de ressourcer de 

har. AGNDA udregnes ved at tage totalindkomsten for driften, efter skat og dividere med 

netto driftsaktiver (NDA). 

 FGEAR, finansiel gearing, viser graden hvorpå investeret kapital eller netto driftsaktiver 

er finansieret med finansielle forpligtelser, kontra egenkapital. FGEAR udregnes ved at 

dividere nettorentebærende gæld (NGR) med egenkapitalen. 
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 SPREAD, (AGNDA – r), er forskellen mellem afkastningsgraden og renteomkostninger. 

Således siger SPREAD noget om fordelagtigheden Vestas har at arbejde med 

fremmedkapital. r er netto finansielle omkostninger divideret med netto finansielle 

forpligtelser. r udledes ved at tage netto finansielle omkostninger i bilag nr. 12 og 

dividere med netto rentebærende gæld (NGR) udledt i bilag nr. 14.
108

  

 AGNFA, er afkastet på netto finansielle aktiver, og udregnes ved at tage netto finansielle 

indtægter og dividere med netto finansielle aktiver. AGNFA udledes ved at tage netto 

finansielle omkostninger i bilag nr. 12 og dividere nettorentebærende gæld (NGR) i bilag 

nr. 14. 

 DGEAR, viser driftsgearingen udtrykt i grad og hvorledes driftsgælden har reduceret 

kapitalbindingen i netto driftsaktiver. Gearing fra driftsgælden udregnes ved at dividere 

driftsgæld(GD) med nettodriftsaktiver (NDA)
109

. 

 

Vedrørende udregningerne for balancetallene er der brugt gennemsnitstal for hele året i stedet 

for ultimo tal. Det er sket for at få mere nøjagtige udregninger for et givent år, da der jo sker 

ændringer gennem hele året i balancen.  

 

Tabel 15: EKF-træet, niveau 1: Dekomponering af EKF.  

Niveau 1 - EKF træet 2009 2008 2007 2006 2005 

Afkastningsgraden (AGNDA) 25,10% 31,61% 29,53% 12,62% n/a 

Finansiel gearing (FGEAR) -0,06 - - 0,03 n/a 

r = netto renteomkostninger -9,60% - - -9,00% n/a 

SPREAD 34,70% - - 21,62% n/a 

EKF = AGNDA + [FGEAR * (AGNDA – r)]       *Se forklaring
110

 

Egenkapitalforrentningen, EKF  23,16% - - 13,36% n/a 

Afkastet på netto finansielle aktiver (AGNFA) - 2,52% 0,67% - n/a 

EKF = AGNDA + [(-NGR/EK) * (AGNDA – AGNFA)]           

Egenkapitalforrentningen, EKF  - 25,12% 20,23% - n/a 

Gearing fra driftsgæld (DGEAR) 1,18 2,17 2,58 1,67 n/a 

Kilde: Se bilag nr. 16. 

 

Til ovenstående tabel 15 kan der kort konstateres, at afkastningsgraden stiger fra ca. 13 % i 

2006 til ca. 25 % i 2009.  Det skyldes, at totalindkomsten for driften stiger med højere 

stigningstakt, end hvad netto driftsaktiver stiger med. Hvilket derfor har en positiv effekt og 

                                                 
108

 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, af Ole Sørensen, side 256. 
109

 Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, af Jens O. Elling og Ole Sørensen, side 105. 
110

 I 2006 går Vestas fra at have netto finansielle forpligtelser til at have netto finansielle aktiver, grundet en 

kapitalforhøjelse i Vestas. Dette faktum genere udregningen så den er på 73,71 %. Derfor sættes niveauet 9 %, 

som findes mere realistisk. 



2010 Værdiansættelse af Vestas                                  Jens Slots Rasmussen 

 

 Side 57 
 

øger afkastningsgraden. Den finansielle gearing ligger på et lavt niveau. Dette skyldes, at 

Vestas niveau for rentebærende gæld er en hel del lavere end deres niveau for egenkapitalen, 

på grund af kapitaltilføjelse til egenkapitalen fra aktionærerne. Endvidere fremgår, det at 

Vestas i hele perioden havde et højere afkast på afkastningsgraden end 

egenkapitalforrentningen, specielt gradvist højere i 2007 og 2008. Det indikerer, at Vestas 

formår at udnytte deres ressourcer profitabelt. Samtidig var en større del af kapitalen placeret i 

finansielle aktiviteter i 2007 og 2008. Midlerne, som var placeret i den finansielle aktivitet, 

giver et lavere afkast, end hvis de have være placeret i driftsaktiviteten. Med hensyn til Vestas 

driftsgearing lå den i den analyseret periode på over 1, så driftsgælden udgjorde en større 

andel end netto driftsaktiverne.  

 

4.3.1.2  EKF-træet, niveau 2: Dekomponering af afkastningsgraden. 

Det fremgår af EKF-træet i bilag nr. 15, at afkastningsgradens underliggende drivere er 

overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed. Dette faktum ses også af nedenstående 

ligning.   

 

EKF = AGNDA + [FGEAR * (AGNDA – r)]  EKF = (OG * AOH) + [FGEAR * (AGNDA 

– r)]
111

 

 

 OG, viser over- eller underskuddet for en krones salg fra Vestas driftsaktivitet. 

Nøgletallet er ofte et mål for virksomheders indtægts-/ omkostningstilpasning. 

Overskudsgraden udregnes ved at dividere driftsoverskud, efter skat med 

nettoomsætningen. Vestas har som mål i 2015 at have en overskudsgrad på 15 %.   

 AOH, måler virksomhedens kapitaltilpasningsevne, det vil sige, hvor mange gange netto 

driftsaktiverne omsættes på et år. Derfor kan AOH sættes som et mål for i hvilken grad 

en virksomhed kan tilpasse den investerede kapital (NDA) til omsætningen. Netto 

driftsaktivernes omsætningshastighed udregnes ved at dividere nettoomsætningen med 

netto driftsaktiver (NDA).  
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Tabel 16: EKF-træet, niveau 2: Dekomponering af AGNDA  

Niveau 2 - EKF træet 2009 2008 2007 2006 2005 

Overskudsgraden (OG) 9,50% 7,06% 5,72% 3,77% -5,20% 

Netto driftsaktivernes omsætningshastighed (AOH) 2,64 4,48 5,16 3,35 n/a 

Afkastningsgraden (AGNDA) 25,10% 31,61% 29,53% 12,62% n/a 

Kilde: Se bilag nr. 16. 

 

I ovenstående tabel 16 konkluderes det, at indtjeningsevnen er blevet markant forbedret fra 

minus 5,2 % i 2005 til plus ca. 9,5 % i 2009. Kapitaltilpasningsevnen har været forbedret fra 

2006 til 2008, og med en forringelse i 2009. Samtidig er Vestas et kapitalintensivt 

produktionsselskab, hvilket også fremgår af niveauet for AOH. Karakteristika ved 

kapitalintensive virksomheder er store faste omkostninger, med dertil hørende lave 

omsætningshastigheder. Derfor kræver det en høj overskudsgrad, at opnå en rimelig 

rentabilitet.  

 

4.3.1.3  EKF-træet, niveau 3: Dekomponering af overskudsgraden og AOH 

Som det fremgår af EKF-træet i bilag nr. 15, er overskudsgraden og netto driftsaktivernes 

omsætningshastighed et resultat af udviklingen i de underliggende drivere. Derfor vil disse 

blive undersøgt nærmere.  

 

Tabel 17: EKF-træet, niveau 3: Dekomponering af OG  

Niveau 3 - EKF træet 2009 2008 2007 2006 2005 

+ Overskudsgrad, primær drift 9,26% 7,90% 5,99% 3,33% -4,49% 

+ Overskudsgrad, andet drift 0,24% -0,83% -0,27% 0,44% -0,71% 

= Overskudsgraden (OG) 9,50% 7,06% 5,72% 3,77% -5,20% 

Kilde: Se bilag nr. 16. 

 

Som det fremgår i ovenstående tabel 17 er OG blevet dekomponeret i primær drift og andet 

drift. Det fremgår, at OG andet drift udgør en ganske lille del af den samlede OG, hvilket 

samtidig betyder, at Vestas ingen nævneværdige transitoriske poster har haft i den analyseret 

periode.    

 

Netto driftsaktivernes omsætningshastighed undersøges ved at kigge på de underliggende 

individuelle posters andel. Disse bestemmes ud fra nedenstående ligning:  
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Tabel 18: EKF-træet, niveau 3: Dekomponering af AOH  

Niveau 3 - EKF træet 2009 2008 2007 2006 2005 

Goodwill 5% 5% 7% 8% n/a 

Færdiggjorte udviklingsprojekter 1% 1% 1% 2% n/a 

Software 1% 1% 0% 0% n/a 

Udviklingsprojekter under udførelse 4% 3% 2% 2% n/a 

Grunde og bygninger 8% 6% 5% 6% n/a 

Produktionsanlæg og maskiner 3% 3% 3% 3% n/a 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3% 2% 2% 3% n/a 

Materielle aktiver under udførelse 5% 3% 2% 1% n/a 

Udskudt skat 1% 2% 3% 4% n/a 

Varebeholdninger 25% 23% 20% 20% n/a 

Tilgodehavender fra salg 11% 13% 14% 17% n/a 

Salgsordrer under udførelse 11% 6% 6% 9% n/a 

Andre tilgodehavender 3% 3% 3% 3% n/a 

Selskabsskat 1% 1% 1% 0% n/a 

Driftsaktiver (DA) 83% 71% 69% 80% n/a 

Udskudt skat -1% 0% 0% 0% n/a 

Hensatte forpligtelser -1% -2% -2% -2% n/a 

Forudbetalinger fra kunder -2% -2% -2% -7% n/a 

Entreprisekontrakter -15% -20% -19% -11% n/a 

Leverandørgæld -16% -16% -17% -17% n/a 

Hensatte forpligtelser -2% -3% -4% -4% n/a 

Andre gældsforpligtelser -6% -6% -5% -7% n/a 

Selskabsskat -1% -1% -1% -1% n/a 

Driftsgæld (GD) -45% -49% -50% -50% n/a 

DA+GD= Nettodriftsaktiver (NDA) 38% 22% 19% 30% n/a 

  
    

  

Inverse: 1/Nettodriftsaktiver (NDA) 2,64 4,48 5,16 3,35 n/a 

Netto driftsaktivernes omsætningshastighed (AOH) 2,64 4,48 5,16 3,35 n/a 

Kilde: Se bilag nr. 14, andel del. 

 

Som det fremstår i ovenstående tabel 18, er det hovedsagligt varebeholdninger, 

tilgodehavender fra salg og salgsordrer under udførelse, der vægter tungest på 

driftsaktivsiden. På driftsgældssiden er det entreprisekontrakter og leverandørgæld. Der er 

ingen markante iøjnefaldende forandringer igennem analyseperioden. Varebeholdninger har 

dog været stigende, modsat tilgodehavender fra salg, der har været faldende, holdt op imod de 

løbende års nettoomsætning. 
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4.4  Delkonklusion på regnskabsanalysen 

Der har været en generel gunstig udvikling i de vigtigste nøgletal i den analyseret perioden fra 

2005 og til med 2009. 

 

Reformuleringerne af årsrapporternes resultat-, balance- og egenkapitalopgørelser 

konkluderer, at det er den primære drift i Vestas, der er den værdiskabende faktor.  

 

Rentabilitetsanalysen blev fortaget med udgangspunkt i dekomponeringen af 

egenkapitalforrentningen ud fra EKF-træet. Her er konklusionen, at Vestas kun havde få 

finansielle rentebærende forpligtelser i analyseperioden, på grund af kapitalindsprøjtninger fra 

aktionærerne i 2009 og 2006 i Vestas. En anden grund til, at Vestas kun havde få finansielle 

rentebærende forpligtelser var, at aktiverne finansieres med driftsmæssige forpligtelser, der 

ikke er rentebærende. Dette resulterer i, at Vestas ikke har en særlig høj finansiel gearing. 

Ydermere kan det konstateres, at egenkapitalen er placeret i finansielle aktiviteter, som 

dermed reducerer egenkapitalforrentningen i forhold til afkastningsgraden, fordi afkastet fra 

finansielaktivitet er mindre end for driftsaktivitet. Overskudsgraden, som Vestas har meget 

fokus på, er blevet markant forbedret i analyseperioden. Samtidig er kapitaltilpasningsevnen 

forbedret frem til 2009, hvor den efterfølgende blev forringet. 

 

5.  Budgettering 

Værdien af en virksomhed er nært forbundet med forventningerne til den fremtidige 

indtjening. Derfor bliver der udarbejdet et budget for den forventede fremtidige indtjening. 

Der tages udgangspunkt i den information, der er fundet frem til i den strategiske og 

regnskabsmæssige analyse af Vestas. Ydermere vil den seneste udvikling med 

offentliggørelsen af Vestas 2. kvartalsregnskab for 2010 blive inkluderet i budgetteringen.  

 

Der findes mange ordsprog om udarbejdelsen af fremtidige budgetter for virksomheder. Jeg 

har valgt at citere 2. 

 

“Forecasting is like trying to drive a car blindfolded and following directions given by a 

person who is looking out of the backwindow” og “Keep in mind the three most important 

aspects of real data analysis: Compromise, compromise and compromise”
113
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5.1  Budgetantagelser  

Der findes forskellige måder og fremgangsmetoder til at udarbejde budgetter. Normalt vælges 

der en budgetperiode på mellem 5-8 år efterfulgt af en terminalperiode/ værdi
114

. I denne 

kandidatafhandling vil der ikke blive benyttet en ”rigtig” terminalperiode. Der vil i stedet 

blive udarbejdet en budgettering af årene fra 2010 til og med 2014, med forskellige variable, 

derefter vil der være konstante variable fra 2015 til og med 2029, og igen fra 2030 til og med 

2079. Det giver en samlede budgetteringsperiode på 70 år frem i tiden. Hvilket hurtigt kan 

beregnes ved hjælp af Excel.  

 

Vestas er vurderet til at være et selskab, der vækster meget i de 2 første budgetperioder. Først 

estimeres der en 5-årig periode, hvor Vestas har problemer med overkapacitet og dermed 

problemer med indtjeningen. Disse faktorer vil blive markant forbedret efter 2010. Derefter er 

der en 15-årig periode frem til 2030, hvor indikerede politiske målsætninger er i spil. Her 

vurderes Vestas til at stå stærkest i sin forventede livscyklus. Til sidst kommer der en periode 

på 50 år, hvor Vestas oplever meget begrænset vækst, og hvor vindmøllemarkedet faktisk 

anses som dødt, hvad angår vækst. Til den tid vil der kun være geninstallationer af nye 

generationer af vindmøller, hvor der i forvejen står nedslidte vindmøller. Efter de 70 budgetår 

vil der være en periode, hvor der vil ske en nedtrapning af selskabet Vestas, på grund af mere 

fordelagtige substituerende teknologier vinder frem på det tidspunkt; formentligt solceller. 

Samtidig vil det også være noget useriøst at antage, at Vestas starter et nyt produktlivscyklus 

med et andet produkt. Værdiansættelsen efter de 70 år vægter meget begrænset i den samlede 

estimerede nutidsværdi af værdien af Vestas.  

 

Hvis der var blevet udregnet en terminalværdi, ville denne svare til en uendelig annuitet, 

hvilket måske også er noget urealistisk, da de færreste selskaber eksisterer uendeligt.  

 

Det er også vigtigt at huske på, at værdiansættelse er forbundet med en megen usikkerhed i 

forhold til den forventede udvikling, i de budgetterede variable. Hvorfor den estimerede 

markedsværdi af Vestas mere skal betragtes som et cirka niveau. 
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Til opbygningen af budgettet tages der udgangspunkt i en simpel budgetopbygning, som er 

vedlagt i bilag nr. 11. Der tages ikke højde for andet driftsoverskud i budgetteringsperioden. 

Det vil sige, at Vestas antages til, ikke at have nogen transitoriske poster i budgettet.  

 

I budgettet skal der først estimeres, hvad nettoomsætningsvæksten er i fremtiden, samt hvad 

indtjeningsbidrag, anlægsaktiver og arbejdskapital er i % af omsætningen. Derudover skal 

afskrivningerne som en % af anlægsaktiver estimeres, samt også den fremtidige skattesats. 

Derefter er alle de variable fundet, der skal bruges til at udregne et budget for det frie cash 

flow. 

 

5.1.1  Seneste udvikling for Vestas med 2. kvartal regnskab for 2010    

Den seneste udvikling for Vestas, i forhold til denne kandidatafhandling, er da de 

offentliggjorde deres 2. kvartalsregnskab for 2010. Uddrag fra 2. kvartalsregnskabet er 

vedlagt i bilag nr. 17. Vestas resultater i 2010 frem til og med 2. kvartal var meget skuffende. 

Oveni det kom Vestas med en nedjustering af forventningerne for hele året 2010. Det 

resulterede i, at Vestas markedsværdi blev reduceret med omkring 23 % på dagen for 

offentliggørelsen
115

. Denne seneste noget drastiske udvikling er derfor taget med i 

betragtningen til budgetteringen. Samlede set tyder på, at Vestas kommer ud med et samlet 

underskud for 2010. Samtidig må man konkludere, at Vestas høje overskudsgrader og 

afkastningsgrader i 2008 og 2009 ikke er bæredygtige, og dermed ikke giver et retvisende 

billede af Vestas fremtidige niveau for disse. 

 

5.1.2  Nettoomsætning    

Vestas fremtidige nettoomsætning budgetteres hovedsageligt ud fra BTM Consults 

forventninger til vindmøllemarkedets fremtidige vækstrater. BTM Consults estimater 

sammenholdes med de seneste 3 års udvikling af Vestas markedsandele jf. tabel 7. Vestas er 

de sidste 3 år gået fra en globalmarkedsandel på cirka 22,8 % i 2007 til en markedsandel på 

12,5 % i 2009. Endvidere har Vestas markedsandele i forhold til de største markeder stort set 

udviklet sig i samme negative takter som Vestas globale markedsandele. Dog med undtagelse 

af de største markeder USA og Kina, hvor det er gået ekstra stærkt i negativ retning for Vestas 

markedsandele. Modsat Canada og Spanien hvor det er gået ekstra godt for Vestas. Spaniens 

forventede fremtidige vækstrater er noget mere afdæmpet, modsat Canadas som er større, end 
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hvad de globale vækstrater vurderes til. Disse to lande udligner derfor hinanden således, at 

Vestas kan bibeholde de fremtidige markedsandele i forhold til de nuværende. Vestas har ikke 

fået del i vækstraterne for vindmøllemarkedet i USA og Kina de seneste år. Men den 

udvikling ser ud til at ændre sig i fremtiden. Vestas offentliggjorte ordre indgange for 2010 

viser mange mindre ordrer til Kina og en større ordre på 570 MW til USA
116

. Så Vestas ser 

umiddelbart ud til at have fået bedre fat i USA og Kina, hvor Kina blandt andet har fjernet 

nogle protektionistiske barrierer i 2010.   

 

Tabel 19: Budgetterede nettoomsætning for 2010 til 2014.  

År 2007 2008 2009 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 

Vindmøllebranchen: Realiseret BTM estimater 

MW installeret på verdensplan (1) 19.783 26.462 38.103 42.030 49.050 59.475 65.400 71.650 

Vækst i installeret MW pr. år 32,2% 33,8% 44,0% 10,3% 16,7% 21,3% 10,0% 9,6% 

Vestas: Realiseret Egne estimater 

Vestas globale markedsandele fra BTM (2) 22,8% 19,8% 12,5% 10,0% 12,0% 13,0% 14,0% 15,0% 

Kalkuleret MW installeret af Vestas                    

(1)*(2)= (3) 4.511 5.239 4.763 4.203 5.886 7.732 9.156 10.748 

Vækst i MW installeret - 16,2% -9,1% -11,8% 40,0% 31,4% 18,4% 17,4% 

Antal MW produceret og afskibet (4) 4.974 6.160 6.131 - - - - - 

Forskydninger mellem (3) og (4)  10% 18% 29% - - - - - 

Forskydningstillæg fra 2010 på 20% (5) - - - 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Cirka salgspris på MW i mio. euro,                

jf. afsnit 2.4 og 3.2.3 (6) - - - 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

Nettoomsætning for Vestas (3)*(5)*(6) 4.861 6.035 6.636 5.296 7.416 9.742 11.537 13.542 

Vækst i nettoomsætning for Vestas 26,1% 24,2% 10,0% -20,2% 40,0% 31,4% 18,4% 17,4% 

Kilde: Vestas årsrapport 2009, side 6. Afsnit 3.1.1.3, tabel 3. Afsnit 3.2.5, tabel 7. Afsnit 2.6, tabel 2. 

Samt bilag nr. 12 for nettoomsætning. Egen tilvirkning. 

 

Ovenstående tabel 19 viser mine estimater for Vestas nettoomsætning fra 2010 til og med 

2014. De er udregnet ved at tage udgangspunkt i BTM estimater for den fremtidige vækst i 

antal installeret MW på verdensplan. Derefter er Vestas markedsandele fra 2010 til og med 

2014 vurderet ud fra mine forventninger til Vestas fremtidige markedsandele, sammenholdt 

med Vestas egne forventninger om at nå op på en nettoomsætning på 15 mia. euro i 2015. 

Dette mål vurderer jeg, Vestas ikke når, men at de derimod kommer op på en nettoomsætning 

på 14,2 mia. euro i 2015. Endvidere vurderer Vestas, at de får en nettoomsætning på 6 mia. 

euro i 2010
117

. Det vurderer jeg ligeledes for optimistisk, og jeg estimerer, at de får en 

nettoomsætning på ca. 5,3 mia. euro. Til beregningerne har jeg brugt ”forskydningstillæg på 
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20 % (5)”, fordi BTM beregner markedsandele ud fra installeret MW. Vestas beregner deres 

nettoomsætning ud fra produceret og afskibet MW.  

 

I Vestas’ anden budgetperiode fra 2015 til og med 2029 vurderes de til, at have en 

gennemsnitlig årlig vækst i nettoomsætningen på 8 %, se bilag nr. 18. Det kan måske virke 

noget lavt sat set i forhold til fremtidige prognoser. Men det er en gennemsnitlig årlig vækst 

for 15 år, hvor verdensøkonomien nok endnu en gang eller to, vil opleve en eller anden form 

for krise. Det vil formentligt medføre et fald i nettoomsætningen i et givent år i forhold til det 

tidligere år. Så et gennemsnitsniveau på 8 % for 15 år vurderes rimeligt ud fra en 

helhedsbetragtning. 

 

Den efterfølgende periode fra 2030 til 2079 er sat til at bibeholde væksten med en svag 

stigning på 1 % pr. år for Vestas nettoomsætning. Grundet, at vindmøllemarkedet forventes at 

være mættet. 

 

5.1.3  Indtjeningsbidrag 

Vestas budgetterede indtjeningsbidrag estimeres som en procentvisstørrelse af 

nettoomsætningen og fremgår af bilag nr. 18. Hvor Vestas indtjeningsbidrag antages, at være 

meget presset i 2010 og udgøre 0 %, på grund af overkapaciteten i Vestas produktionsapparat. 

Vestas 2. kvartalsregnskab for 2010 er taget med i betragtningen. Efterfølgende vil 

indtjeningsbidrag dog blive markant forbedret i årene frem til 2014. Forbedringen af 

indtjeningsbidraget vil ikke blive ske i samme høje grad, som Vestas selv forventer for 

perioden
118

. Vestas vurderes overordnet set til at stå stærk i første budgetperiode med stigende 

indtjeningsbidrag, som følge af øget effektivisering og bedre kapacitetsudnyttelse. 

Sammenholdt med en global konkurrence som i første budgetperiode ikke intensiveres 

voldsomt i forhold til 2010-niveauet. Da de nationale vindmølleproducenter fra hovedsageligt 

Kina vil bruge kræfter på at etablere sig globalt.  

 

I anden budgetperiode fra 2015 til 2029 vil indtjeningsbidraget som % af nettoomsætningen 

blive sat til 9,5 %. Samtidig vil denne periode været præget af en intensiverende global 

konkurrence, da et stigende antal vindmølleproducenter har fået sig etableret globalt.  
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I den tredje budgetperiode vil indtjeningsbidraget cirka være halveret til 5 %, som følge af 

større konkurrence mellem de, til den tid, større veletableret vindmølleproducenter.  

 

5.1.4  Afskrivninger, anlægsaktiver, nettoarbejdskapital og skatteprocent 

Afskrivningerne fremgår i % af anlægsaktiver, se bilag nr. 18. Niveauet er sat til 10 % i første 

budgetperiode, og derefter faldende til 9 % i anden budgetperiode, og i tredje og sidste 

budgetperiode sat til 8 %. Grundet svagt faldende investeringsniveau i forhold til det 

nuværende, da Vestas grundlæggende har fået sig etableret i USA og Kina.  

 

Anlægsaktivernes andel af nettoomsætningen estimeres til, at være kraftigt stigende i 2010. 

Vestas forventes at foretage stigende investeringer i anlægsaktiver i 2010, sammenholdt med 

en faldende nettoomsætning i 2010 i forhold til 2009. Dette resulterer i en stærk stigende 

andel af anlægsaktiver på 46 % i forhold til nettoomsætningen. I de efterfølgende 

budgetperioder vil niveauet forventes, at være faldende til 26 %, og til slut 25 %.  Det vil 

nemlig være for arbitrært, at forudsige hvornår Vestas skal foretage nye reinvesteringer. 

Hvorfor anlægsaktivernes andel af nettoomsætningen vil være faldende over tid, som Vestas 

vækster mindre, og derved ikke har behov for samme mængde ekstra kapacitet til fremtiden.  

 

Nettoarbejdskapitalens andel i forhold til nettoomsætningen, estimeres til at være 18 % i 

2010. Vestas har selv vurderet den til, at ligge i niveauet 15-20 % for 2010
119

. 

Nettoarbejdskapitalens udvikling har ikke udvist nogen generel tendens over perioden 2005-

2009, se bilag nr. 18. Så niveauet forventes at være faldende i første budgetperiode fra et 

toppunkt i 2010. I de efterfølgende to budgetperioder vurderes niveauet til at ligge på 

henholdsvis 4 % og 3 %.    

 

Selskabsskattesatsen er sat til 25 % igennem hele budgettet. Se bilag nr. 18.   

 

5.1.5  Budgetterede nøgletal 

Ud fra budgettet vist i bilag nr. 19, kan nøgletal som overskudsgraden, afkastningsgraden og 

netto driftsaktivernes omsætningshastighed beregnes for de 3 budgetperioder. De 

budgetterede nøgletal kan derefter sammenlignes med niveauet for de fundne nøgletal i 2005-

2009 i regnskabsanalysen, for at vurdere realismen.  
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Tabel 20: Budgetterede nøgletal for budgetperioden.  

År 2009 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E-2029E 2030E-2079E 

    Budgetperiode: 1 2 (år 2015) 3 (år 2030) 

Totalindkomsten for driften 630 -183 245 497 779 934 785 976 

Nettoomsætningen  6.636 5.296 7.416 9.742 11.537 13.542 14.625 43.387 

Overskudsgraden: 9,49% -3,45% 3,30% 5,10% 6,75% 6,90% 5,37% 2,25% 

Totalindkomsten for driften 630 -183 245 497 779 934 785 976 

Gns. Netto driftsaktiver 2.511 3.308 3.400 3.654 3.967 4.253 4.428 12.518 

Afkastningsgraden: 25,09% -5,52% 7,20% 13,60% 19,63% 21,97% 17,74% 7,80% 

Nettoomsætningen  6.636 5.296 7.416 9.742 11.537 13.542 14.625 43.387 

Gns. Netto driftsaktiver 2.511 3.308 3.400 3.654 3.967 4.253 4.428 12.518 

Netto driftsaktivernes 

omsætningshastighed: 2,64 1,60 2,18 2,67 2,91 3,18 3,30 3,47 

Kilde: Egen tilvirkning, samt bilag nr. 19. 

 

De budgetterede nøgletal for de 3 budgetperioder fremgår af ovenstående tabel 20. Den 

budgetterede udvikling i disse vurderes realistiske. Det skyldes, at det er en naturlig udvikling 

at afkastningsgraden og overskudsgraden falder, som Vestas vokser, og konkurrencen 

intensiveres i branchen med flere aktører globalt, hvor disse aktører før kun befandt sig 

nationalt. Ligeledes er det naturligt, at aktivernes omsætningshastighed stiger proportionalt 

over de 3 budgetperioder. Eftersom nettoarbejdskapitalens andel i forhold til omsætning 

falder, når Vestas vækst stabiliserer sig på de 1 % i den sidste budgetperiode. Vestas behøver 

ikke længere at have samme mængde overskydende kapacitet.  

 

5.2  Delkonklusion på budgetteringen  

Budgettering er forbundet med megen usikkerhed. En ændring i en af de vægtende 

budgetterede variable i en mere positiv eller negativ retning på sigt, end den budgetterede, vil 

få det ”tidligere” estimat af Vestas markedsværdi til at fremstå, som have værende en over- 

eller undervurdering af Vestas’ markedsværdi.  

 

Der er budgetteret med 3 budgetperioder og ingen terminalværdi for Vestas. De 3 

budgetperioder er vurderet til bedre, at kunne afspejle det forventede livsforløb for selskabet 

Vestas. Den første budgetperiode er fra 2010 til og med 2014, og afspejler den nuværende 

situation for Vestas. Den næste budgetperiode er fra 2015 til og med 2029, og er fastlagt ud 

fra de mange indikerende udmeldinger fra politisk side, om at øge målsætningerne frem til 

2030 for vedvarende energikilder. Den tredje og sidste budgetperiode fra 2030 til og med 

2079 viser, et vindmøllemarkedet der er mættet, hvad angår vækst. Perioden fra 2080 og frem, 

er ikke taget med i budgetteringen, da den næsten ikke vægter noget i den samlede 

nutidsværdi af Vestas’ værdi. Samtidig forventes det, at der startes en nedbrydning af 
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selskabet Vestas og de tilbageværende værdier, da Vestas eksistensgrundlag vil begynde at 

forsvinde på dette tidspunkt. 

 

De budgetterede variable er endvidere meget påvirket af den seneste noget negative udvikling 

for Vestas med offentliggørelsen af 2. kvartalsregnskab for 2010. Hvor Vestas nedjusterede 

deres forventninger til 2010. Budgetteringen af det fremtidige budget for Vestas’ indtjening 

viser, at mine forventninger er af en noget mindre optimistisk karakter end Vestas’ egne. 

 

6.  Værdiansættelse 

Inden værdiansættelsen af Vestas kan ske ud fra budgetantagelserne, skal der først foretages 

en gennemgang og diskussion af den valgte model til værdiansættelsen: Discounted Cash 

Flow-modellen. Derefter skal der estimeres en diskonteringsrente, fordi en indbetaling i 

fremtiden, ikke er det samme værd som likvider i dag, på grund af investeringsmuligheden i 

dag. Der er også den risiko i forhold til om indbetalingen overhovedet finder sted i fremtiden. 

WACC vil blive benyttet som diskonteringsrente, og vil derfor blive estimeret. Herefter kan 

nutidsværdien af Vestas’ værdi estimeres og sammenlignes med, hvad markedet vurderer 

Vestas værdi til. Der vil desuden være en følsomhedsanalyse for at vise, hvor lille en ændring 

i de tunge variable, som for eksemplet WACC, der skal til for at give store udsving i Vestas 

værdi. Til slut vil der være en sammenligning med Vestas konkurrenter via relative 

værdiansættelsesmodeller som P/E og EV/EBIT, som supplement til værdiansættelsen.     

 

6.1  Modelvalg: DCF-modellen 

De forskellige klassiske kapitalværdibaserede modeller som; DCF, EVA og 

Residualindkomstmodellen giver som udgangspunkt den samme værdi
120

.  DCF-modellen er i 

dag en af de mest udbredte kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller i praksis
121

. Det 

skyldes blandt andet, at modellen er uafhængig af anvendt regnskabspraksis. Derfor er 

Discounted Cash Flow-modellen valgt som model til værdiansættelsen af Vestas. Hvorfor en 

forklaring og kritik af modellen vil blive gennemgået i dette afsnit. 

 

Der findes to metoder til at beregne det frie cash flow for DCF-modellen. Det er ud fra 

hvilken synsvinkel, der er mest relevant: ejer, eller långiver og ejer. 
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Den første metode beregner det frie cash flow (FCFF), hvor resultatet fra driften, efter skat 

(NOPAT) fratrækkes eller tillægges den ændring af nettoarbejdskapital og nettoinvesteringer, 

der er sket i forhold til det foregående år. Denne metode er den mest anvendte i praksis, og 

denne metode der vil blive brugt i kandidatafhandlingen. Det frie cash flow (FCFF) ses både 

fra ejernes og netto långivernes synsvinkel (selskabsniveau)
122

.  

 

Den anden metode ser kun ud fra ejernes synsvinkel. Efter det frie cash flow (FCFF) er 

fundet, tillægges ny gæld, eller der fratrækkes afdrag på gammel gæld, herefter fratrækkes 

nettofinansielle omkostninger efter skat. Så det frie cash flow (FCFE) fremkommer. Til slut 

udbetales et udbytte af det frie cash flow, derved kan der opstå overskydende likviditet, hvis 

ikke alt det frie cash flow udloddes som udbytte
123

. Derfor er forudsætningen for DCF-

modellen, at al overskydende likviditet reinvesteres uden at skabe merværdi. Denne 

forudsætning må anses, at være urealistisk i praksis, fordi virksomheder ikke altid investerer 

den overskydende likviditet til et afkastkrav, der er lig med WACC.  

 

DCF-modellen fastlægger værdien af en virksomhed på vurderingstidspunktet ved at 

tilbagediskontere de fremtidige frie cash flows i budgetperioden med WACC. Summen af 

disse værdier korrigeres herefter ved, at tilføje overskydende likvider, værdipapirer og 

fratrække markedsværdien af rentebærende gæld. Nedenstående formel viser denne 

sammenhæng
124

: 

    ∑
     

(      ) 

 

   

       

 

EV = Estimeret værdi af selskabet.  FCFF = Frie cash flow til selskabet (både ejere og långivere).  

NFO = netto finansielle forpligtelser. WACC = vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (både ejere og långivere). 

 

6.2  Estimering af WACC 

Tilbagediskontering af Vestas fremtidige cash flows i de 3 budgetperiode bør ske med en 

diskonteringsfaktor, som afspejler Vestas risikoprofil. Denne risikoprofil repræsenterer 

WACC, der er et vejet gennemsnit af kapitalomkostningerne, hvorved den repræsenterer 
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risikoen for Vestas fremtidige cash flows. WACC’en er som sagt et gennemsnit, og den består 

af følgende; et afkastkrav fra investorerne (kE) til markedsværdien af egenkapitalandelen 

(EKA) samt renteomkostninger (kd) som funktion af markedsværdien af den 

nettorentebærende gældsandel (GA) efter skat (1-t), som nedenstående formel også viser
125

: 

 

           (   )         

 

For at kunne benytte denne formel skal der således estimeres Vestas’ kapitalstruktur, 

afkastkrav fra investorerne og långiverne.  

 

6.2.1  Kapitalstruktur    

Kapitalstrukturen viser, hvordan Vestas er finansieret, ud fra hvor stor en andel der kommer 

fra egenkapital og fremmedkapital.  

 

Tabel 21: Vestas kapitalstruktur fra 2005 til 2009. 

Mio. euro 2009 2008 2007 2006 2005 

Antal aktier/ stk. 203.704.103 185.204.103 185.204.103 185.204.103 174.911.173 

Børskurs 31. december (EUR) 42,6 40,7 74 32 13,9 

Markedsværdi af egenkapital 8.678 7.538 13.705 5.927 2.431 

Rentebærende gæld 351 123 150 174 492 

Samlet 9.029 7.661 13.855 6.101 2.923 
Markedsværdi af 

egenkapital: 96,11% 98,39% 98,92% 97,14% 83,16% 

Rentebærende gæld: 3,89% 1,61% 1,08% 2,86% 16,84% 

Sum 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Kilde: Vestas årsrapport 2009, side 6 samt bilag nr. 14. Egen tilvirkning. 

 

Af ovenstående tabel 21 ses, hvordan vægtene af egenkapital og fremmedkapital har udviklet 

sig de seneste 5 år. Der skal endvidere bruges en kapitalstruktur, der afspejler en langsigtet 

kapitalstruktur for Vestas. Vestas nuværende kapitalstruktur har en meget høj 

egenkapitalandel, grundet aktionærernes kapitalindsprøjtninger. Men ud fra den budgetterede 

vækst vil en realistisk langsigtet kapitalstruktur være omkring en GA på 0,10 og en EKA på 

0,90. 
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En kritik af metoden med WACC er, at virksomhedens kapitalstruktur holdes konstant over 

hele budgetperioden. Hvilket nok ikke vil være helt realistisk, da kapitalstrukturen for en 

virksomhed angiveligt vil ændres over tid.  

 

6.2.2  Investorernes afkastkrav    

Investorernes afkastkrav viser det afkastkrav, investorerne forventer at få ved en identisk 

investering med samme risikoprofil som Vestas, og estimeres ved at benytte Capital Asset 

Pricing-modellen (CAPM), hvis formel vises her
126

; 

 

         [ (  )    ] 

 

ke = Investorernes afkastkrav.  rf = Risikofri rente -> 10-årig likvid statsobligation.  

β = Beta (systematisk risiko). E(rm) = Forventet afkast ved investering i markedsporteføljen. 

 

6.2.2.1  Risikofrie rente     

Den risikofrie rente vælges til at være en 10-årig likvid statsobligation. Der vælges et stående 

lån for en dansk statsobligation med udløb i år 2019. Den har således en effektiv rente på 2,43 

% den 19. august 2010
127

.  

 

6.2.2.2  Beta     

Beta viser den systematiske risiko ved en investering i en virksomhed i forhold til 

markedsporteføljen.  Her måles risiko i de historiske kursudsving. Således vises den del af 

risikoen, der ikke kan elimineres, ved at holde en veldiversificeret portefølje af aktier, der 

afspejler markedsporteføljen. En β = 0, viser en risikofri investering i forhold til udviklingen i 

markedsporteføljen. β < 1, viser en investering med mindre risiko i forhold til udviklingen i 

markedsporteføljen. β = 1, viser samme risiko som markedsporteføljen. β > 1, viser en 

investering med større risiko end markedsporteføljen
128

. 

 

Reuters finance har en fin finansielanalyse af Vestas, hvor de sætter Vestas beta til 1,49 og 

vindmølleindustriens beta til 1,73
129

. Disse betaer stemmer fint i overensstemmelse med hvad 
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 Publikation fra Rådgivningsudvalget, dec. 2002, ”Fagligt notat om værdiansættelse af virksomheder og 

virksomhedsandele”, side 49-50. 
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jeg selv ville forvente, at Vestas beta-niveau ville ligge omkring. Derfor vælges en beta på 

1,49.     

 

6.2.2.3  Forventet risikopræmie 

Risikopræmien repræsenterer [ (  )    ], det vil sige, det ekstra afkast en investor forventer 

at få ved en investering i aktier i forhold til statsobligationer. I praksis benyttes en 

gennemsnitlig risikopræmie på 4 % (ud fra et interval fra 2,5 % til 6 %)
130

, men det afspejler 

niveauet fra 1998-2001. Hvorfor der i disse mere usikre økonomiske tider vil blive anvendt en 

risikopræmie på 5 %.  

 

Således estimeres investorernes afkastkrav (ke) til: 2,43 % + 1,49 * 5 % = 9,88 %.  

 

6.2.3  Långivernes afkastkrav   

Långivernes afkastkrav beregnes ud fra nedenstående formel
131

: 

 

   (     )  (   ) 

 

kd = Långivernes afkastkrav.  rf = Risikofri rente -> 10årige likvid statsobligation.  

rs = Selskabsspecifikt risikotillæg.  t = selskabsskat 

 

6.2.3.1  Selskabsspecifikt risikotillæg     

Det selskabsspecifikke risikotillæg estimeres ud fra en samlet risikovurdering af Vestas, hvor 

der vurderes hvilken risiko, der er for at Vestas ikke kan imødekomme de fremtidige 

betalingsstrømme. Standard & Poor har lavet et kreditratingssystem, hvor de giver forskellige 

rating ud fra en virksomheds regnskabstal/ nøgletal, samt en beskrivelse af den normale 

virksomhed indenfor hver kategori
132

. Ud fra dette og hvor der samtidig er taget højde for den 

seneste noget negative udvikling i 2010 for Vestas, vurderer jeg, at Vestas rating bør ligge 

omkring ”BBB”. Selvom Vestas noget stærke finansielle position ville indikere en højere 
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 Publikation fra Rådgivningsudvalget, dec. 2002, ”Fagligt notat om værdiansættelse af virksomheder og 
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rating. Samtidig blev Vestas i februar 2010 ligeledes vurderet til at ligge på rating BBB
133

. En 

rating BBB giver et risikotillæg på 1,44 %. 

 

Med en estimeret fremtidig selskabsskatteprocent på 25 %, udregnes långivernes afkastkrav 

til (2,43 % + 1,44 %) * (1-0,25) = 2,9025 %.  

 

WACC’en for Vestas estimeres således til: 0,10 * 2,9025 % + 0,90 * 9,88 % = 9,1823 % 

 

6.3  Værdiansættelse med DCF-modellen   

Værdiansættelsen af Vestas kan nu foretages med udgangspunkt i DCF-modellen, ud fra bilag 

nr. 19. Den estimerede værdi af Vestas aktiekurs pr. 19. august 2010 fremgår af nedenstående 

tabel 22. 

 

Tabel 22: Værdiansættelse af Vestas den 19. august 2010. 

Mio. EUR   

Summen af PV fra budgetperiode (1), 2010-2014 652,76 

Summen af PV fra budgetperiode (2), 2015-2029 4021,33 

Summen af PV fra budgetperiode (3), 2030-2079 1904,21 

Enterprise value  6578,30 

Bogført værdi af netto finansielle aktiver fratrukket netto finansielle forpligtelser 137 

Estimeret værdi af egenkapital 6715,30 

    

Antal aktier 203.704.103 

Værdi pr. aktie i euro 32,97 

Kurs i DKK (7,45) 245,60 

Kilde: Valuation – Measuring and managing the value of companies, side 137. 
 

Her fremgår det, at langt størstedelen af Vestas værdi, udregnet i nutidsværdi, skabes i 2. 

budgetperiode 2015-2029. Så det er derfor vigtigt, at se Vestas som en risikobetonet aktie. 

Der kan ske mange positive såvel som negative begivenheder, før Vestas 2. budgetperiode 

begynder. Derfor skal Vestas hovedsageligt anskues som en langsigtet investering.  

 

6.3.1  Markedsvurdering  

Markedets vurdering af Vestas den 19. august 2010, var en lukkekurs på 243 DKK
134

. 

Endvidere er der i bilag nr. 20, vedlagt en opgørelse over aktieanalytikernes ændrede 

estimater af Vestas den 20. august 2010. 
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Den fundne aktiekurs på 245,6 DKK er næsten identisk med markedsaktiekursen på 243 

DKK. Derfor vil min anbefaling være at beholde Vestas-aktien. Det vil sige ikke at købe den, 

ej heller at sælge den, da den ud fra mine forudsætninger og forventninger kun er marginalt 

undervurderet.  

 

Den generelle holdning indenfor økonomisk teori er, at markedsaktiekurserne afspejler deres 

sande værdi, da de hver især er en gennemsnitlig vurdering/ værdiansættelse af utrolig mange 

investorer, primært institutionelle. De mange private investorer, der er kendt for at handle 

med Vestas-aktien, virker ikke til at have påvirket kursen besynderligt meget i forhold til min 

estimeret aktiekurs. Men som tidligere pointeret, er der megen usikkerhed forbundet med 

budgettering, i forhold til den vurderede udvikling i de budgetterede variable. Derfor vil der 

nu blive udarbejdet en følsomhedsanalyse, der viser hvilken usikkerhed, der er forbundet med 

den estimerede aktiekurs ud fra budgettet. 

 

6.4  Følsomhedsanalyse 

Nedenstående tabel 23 viser, en ændring i procent i et interval på plus/ minus 25 % i forhold 

til budgetantagelserne i bilag nr. 18. Der er lavet en følsomhedsanalyse på WACC, 

indtjeningsbidraget, og nettodriftsaktiverne for hele budgetperioden. Ændringerne fremgår 

tydeligt, for eksemplet hvis WACC estimeres til 10,1 % (10 % større min estimeret WACC) 

bliver Vestas-aktiekurs 214 DKK, et fald på ca. 13 % i forhold til min estimerede aktiekurs på 

245,6 DKK. 

 

Tabel 23: Følsomhedsanalyse af udvalgte budgetterede variable. 

Følsomhedsanalyse: 

Ændring i procent i forhold 

til mine forudsætninger: -25% -10% -5% -3% -1% 0% 1% 3% 5% 10% 25% 

Ny WACC 6,9% 8,3% 8,7% 8,9% 9,1% 9,18% 9,3% 9,5% 9,6% 10,1% 11,8% 

Ny aktiekurs for ny WACC: 364 285 264 256 249 245,6 242 235 229 214 177 

Indtjeningsbidrag for hele 

perioden, ny aktiekurs: 114 193 219 230 240 245,6 251 261 272 298 377 

Nettodriftsaktiver (Investeret 

kapital) for hele perioden, ny 

aktiekurs: 336 282 264 257 249 245,6 242 235 227 209 155 

Kilde: Egen tilvirkning. 
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6.5  Sammenligning med konkurrenter via multipler  

I praksis er det meget anvendt, at sammenligne et selskab med konkurrenterne via multipler 

som er relative værdiansættelsesmodeller. Man kan derved vurdere, om et givent selskab er 

over- eller undervurderet i forhold til konkurrenterne.  

 

Multipler skal dog anvendes meget nøje, og bør kun anvendes som et supplement, til en af de 

kapitalværdibaserede modeller. Multiplerne giver nemlig et øjebliksbillede af selskaber i 

samme branche (peer group). Dette kan være meget misvisende, fordi variablerne der indgår i 

en given multiple forudsættes, at være en kontant lineær funktion hvilket ikke er realistisk. 

Samtidig har multiplerne mange svagheder som model. De tager blandt andet ikke hensyn til 

virksomhedsspecifikke forskelle i vækst, pengebinding, kapitalstruktur samt forskellige 

regnskabsprincipper. Hvis en eller flere af disse hensyn afviger væsentligt fra gennemsnittet 

af peer-gruppen, kan den udregnede multiple vise en unfair værdi. Det er derfor af stor 

betydning, at selskaberne i samme peer-gruppe har samme risikoprofil og vækstpotentiale. 

Det kræver en grundig gennemgang af hvert selskab.
135

   

 

Der er valgt to multiple: P/E og EV/EBITDA til at værdiansætte Vestas med i forhold til peer-

gruppen. Grunden til dette valg er, at disse to multiple tager udgangspunkt i selskabets 

indtjeningsevne. For at opnå mere relevante beregninger estimeres den fremtidige udvikling, 

frem for at anvende historiske tal.  

 

P/E: price/ earnings viser, hvad der skal betales for en krones overskud af virksomhedens 

aktivitet. Den udregnes ved at tage markedsværdien af egenkapitalen og dividere med 

resultatet fra driften
136

. Jo lavere P/E-værdi, desto ”billigere” er virksomhedens aktier.  

 

EV/EBITDA: viser, hvad der skal betales for en krones overskud fra virksomhedens aktivitet 

-før afskrivninger og skat. Den udregnes ved, at tage markedsværdien af egenkapitalen plus 

markedsværdien af netto rentebærende gæld og dividere med indtjeningsbidraget
137

. Jo lavere 

EV/EBITDA, desto ”billigere” er virksomhedens aktivitet.  
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6.5.1  P/E og EV/EBITDA 

Til at udregne P/E og EV/ EBITDA for peer-gruppen, tages der udgangspunkt i ekstern 

analyse data fra Infinancials.com, både hvad angår Vestas og konkurrenterne. Det er fordi, det 

giver bedre konsensus, da det er Infinancials egne estimater for et givent selskab i forhold til 

branchen, sammenholdt med selskabernes egen forventninger. Der er jo tale om fremtidige 

estimater, som vil være forskellige fra analytiker til analytiker. Derefter vil der blive trukket 

paralleller og konklusioner til mine fremtidige estimater for Vestas. 

 

Tabel 24: Multipler ud fra Infinancials estimater. 

Multiple: P/E og EV/EBITDA,                                                                                                                                                                                                            

Infinancials.com estimater ud fra blandt andet selskabernes egen forventninger (fra september 2010) 

  

Enterprise 

value, sept. 2010           
(mio. euro) 

P/E,                                  

2010E 

P/E,                                                          

(for de næste 12 måneder,                 

fra sept. 2010) 

EV / 

EBITDA,                          

2010E 

EV / EBITDA,                                                

(for de næste 12 måneder,                          

fra sept. 2010) 

Vestas 5578 28,31 14,03 9,27 5,85 

Goldwind 4712 19,07 16,41 16,21 13,27 

Suzlon 3131 n/a 54,34 13,13 11,11 

Gamesa  1500 19,19 13,79 5,01 4,38 

Repower 921 18,22 16,68 7,47 7,13 

Gns.: - 18,83 15,63 10,46 8,97 

Kilde: www.infinancials.com 

 

Det ses af ovenstående tabel 24, at Vestas har en P/E på 28,31 for 2010 estimatet. Vestas 

fremstår derfor som højere prissat end peer-gruppen på 18,83 i 2010. Hvis der vurderes lidt 

længere frem, fra september 2010 og 12 måneder frem, ses en P/E på 14,03 for Vestas, og en 

peer-gruppe på 15,63. Således fremstår Vestas billigere prissat end markedsgennemsnittet ud 

fra en længere tidshorisont, som samtidig også vil indeholde større usikkerhed.  

 

EV/ EBITDA viser, at Vestas har en generel billigere prisfastsættelse end markedsniveauet, 

for de 2 tidshorisonter for estimaterne.  

 

Det vil sammenlagt indikere i en svag købsanbefaling af Vestas, ud fra ovenstående 

øjebliksbillede, da Vestas fremstår som undervurderet i forhold til valgte peer-gruppe.  
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Tabel 25: Multipler udregnet ud fra egen estimater. 

Multiple: P/E og EV/EBITDA,                                                                                                                                                    

ud fra egne estimater                                                                                                                                                                             

  

Enterprise 

value, sept. 2010           
(mio. euro) 

P/E,                                  

2010E 

P/E,                                                          

(for de næste 12 måneder,                 

fra sept. 2010) 

EV / 

EBITDA,                          

2010E 

EV / EBITDA,                                                

(for de næste 12 måneder,                          

fra sept. 2010) 

Vestas 6578 - 6715 n/a 26,88 n/a 11,32 

Kilde: Se bilag nr. 19.  

 

Mine egne estimater til at udregne P/E og EV/EBITDA er ikke de bedste, eftersom jeg 

forventer meget svingende indtjening for Vestas.  

 

I 2010 forventer jeg således et NOPAT for Vestas på minus 183 mio. euro, jf. bilag nr. 19. 

Infinancials.com forventer et resultat for Vestas på (5578/ 28,31=) 197 mio. euro for 2010. 

Dette ødelægger beregningen af P/E for mit estimat, da den forudsætter uendelig negativ 

NOPAT. Hvis der tages udgangspunkt i P/E for mit estimat af 2. budgetår, altså år 2011, 

bliver P/E udregningen på 26,88, og med udgangspunkt i 3. budgetår bliver P/E estimeret til 

13,24.  

 

For 2010 forventer jeg et indtjeningsbidrag på 0 for Vestas. Det forpurrer EV/EBITDA 

beregningen. For 2. budgetår, altså år 2011, estimeres EV/EBITDA til 11,32, ud fra et 

indtjeningsbidrag på 593 mio. euro, jf. bilag nr. 19. For 3. budgetår estimeres Vestas’ 

EV/EBITDA til 6,89.  

 

Det giver ikke en entydig konklusion af mine estimater af Vestas værdiansættelse via multiple 

sammenlignet med peer-gruppen. Jeg forventer svingende resultater for Vestas, hvilket 

komplicerer beregningerne via multiple, der forudsætter kontant vækst. Samtidig vil det være 

tidskrævende, at begynde og vurdere selskaberne Goldwin, Suzlon, Gamesa og Repower på 

egen hånd og selv komme med estimater til P/E og EV/EBITDA ud fra peer-gruppen. Hvis 

mit 2012 estimat for 3. budget år sammenlignes med peer-gruppen for 2011 og fremskrives til 

2012, giver det en gennemsnits P/E på 12,43, og EV/EBITDA på 7,48. Sammenlignet med en 

estimeret P/E på 13,24 og EV/EBITDA på 6,89. Det kan groft indikere, at Vestas fremstår 

som hverken over- eller undervurderet i forhold til peer-gruppen.    
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6.6  Delkonklusion på værdiansættelse  

Værdiansættelsen af Vestas er udregnet ved hjælp af den kapitalværdibaseret 

værdiansættelsesmodel, DCF-modellen. De kapitalværdibaserede modeller; som EVA, DCF 

og Residualindkomstmodellen, giver som udgangspunkt samme værdi. Der er fundet frem til, 

at DCF-modellen kun er en model med få svagheder, og som samtidig ikke består af nogle 

useriøse antagelser, som det for eksemplet er tilfældet med de relative 

værdiansættelsesmodeller. De fremtidige frie cash flow er tilbagediskonteret med en WACC 

estimeret til 9,18 %. Den estimerede aktiekurs for Vestas blev på 245,6 DKK den 19. august 

2010. Den er kun marginalt højere end markedskursen den pågældende dag, som var på kurs 

243 DKK. Det er vigtigt at huske på, at der er megen usikkerhed forbundet med 

værdiansættelsen. Usikkerheden opstår i forhold til den forventede udvikling i de 

budgetterede variable. En tilknyttet følsomhedsanalyse tydeliggør denne usikkerhed. Det vil 

sige hvor meget en ændring i en given variable skal afvige, i forhold til hvor kraftigt et udslag 

det giver på den estimerede aktiekurs. Langt størstedelen af værdien af den estimerede 

egenkapital bliver skabt i 2. budgetperiode, der går fra år 2015 til 2029. Der er 5 år til denne 

periode indtræffer. Hvorfor der er stor sandsynlighed for, at der i mellemtiden kan opstå 

positive såvel som negative begivenheder. Dette gør Vestas til en risikobetonet aktie, og den 

skal derfor anskues som en langsigtet investering. Der kom ikke en entydig konklusion ud af 

de estimerede værdier via de to multiple P/E og EV/EBITDA, når der blev sammenlignet med 

en udvalgt peer-gruppe. Et groft estimat for år 2012 indikerede dog, at Vestas havde en fair 

værdiansættelse i forhold til gennemsnittet for peer-gruppen i 2012. 

 

7.  Konklusion 

Hovedformålet med denne kandidatafhandling har været, at udarbejde en værdiansættelse af 

Vestas ud fra Discounted Cash Flow-modellen. Værdiansættelsen er sket ud fra 

budgetantagelser, som har taget udgangspunkt i en strategisk og regnskabsanalyse af Vestas.   

 

I forbindelse med den strategiske analyse blev der fundet frem til i PEST-analysen, som 

analyserede de makroøkonomiske forhold, at de politiske målsætninger og støtteordninger er 

afgørende for vindmøllebranchens vækst. Væksten for vindmøllebranchen er vurderet til at 

være 13,5 % pr. år frem til 2015 ud fra BTM Consults prognoser. Det næste analyseniveau 

var af branchen. Her blev Porters Five Forces benyttet. Konkurrenceintensiteten blev vurderet 

til at være intensiverende. Det har resulteret i tabte markedsandele for Vestas i de seneste år. 
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Endvidere blev der fundet frem til, at vindmøller er den mest konkurrencedygtige vedvarende 

energikilde, også 10-15 år ud i fremtiden. I den interne analyse af Vestas, blev det 

konkluderet, at Vestas har overskudskapacitet til at imødegå en kommende vækst. Dette kan 

samtidig blive et problem for Vestas, hvis væksten udebliver. Vestas har en nyudviklet 

vindmølle i salg fra 2010, som der er store forventninger til. Den bliver af Vestas betragtet 

som den konkurrencemæssige fordel, der skal til, for at vinde markedsandele i den 

intensiverende konkurrence. Vestas er den eneste reelle globale vindmølleproducent, og 

Vestas har samtidig den største erfaring indenfor branchen. Således har Vestas installeret 25 

% af alle vindmøllerne i verden. Derudover kan det konkluderes, at Vestas har mange 

velvillige aktionærer, der støtter op om Vestas.  

 

I regnskabsanalysen blev den regnskabsmæssige performance undersøgt, som Vestas har haft 

fra 2005 til og med 2009. Den viste en ganske gunstig udvikling i de vigtigste nøgletal i 

perioden. Således viste egenkapitalforrentningen en positiv fremgang fra 10,54 % i 2006 til 

23,16 % i 2009. Endvidere blev der fundet frem til, at Vestas værdiskabende faktor kommer 

fra den primære drift. Vestas kapitalindsprøjtninger har, endvidere gjort Vestas til et 

velfunderet selskab med lav finansiel gearing i 2009. Vestas er et kapitalintensivt selskab. Det 

også blev konkluderet ud fra den lave grad, netto aktivernes omsætningshastigheder havde på 

cirka 2,5 og 5 i perioden.  

 

I budgetantagelserne blev der lagt stor vægt på den seneste negative udvikling i Vestas for 2. 

kvartalsregnskab for 2010, og knap så meget til de fundne nøgletal i regnskabsanalysen fra 

2005 til og med 2009. Det er nemlig her finanskrisen øver indflydelse på Vestas, fordi 

vindmøller installerede i 2010 er fra gamle ordrer fra før finanskrisens begyndelse. Der blev 

valgt 3 budgetperioder og ingen terminalværdi. Den første budgetperiode går fra 2010 til og 

med 2014, og afspejler en situation for Vestas med problemer med indtjeningen på grund af 

overkapacitet. Den anden budgetperiode går fra 2015 til og med 2029. Der forventes Vestas, 

at stå stærkest i deres forventede livscyklus, på grund af aggressive politiske målsætninger for 

vedvarende energi frem til 2030. Den tredje og sidste budgetperiode fra 2030 til og med 2079, 

forventes Vestas, at befinde sig i et vindmøllemarked der at mættet, hvad angår vækst. 

Budgetantagelserne er mere pessimistiske end Vestas egne annoncerede forventninger til 

fremtiden.         
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Værdiansættelsen af Vestas blev foretaget ved hjælp af Discounted Cash Flow-modellen, som 

er en kapitalværdibaseret værdiansættelsesmodel. Her blev det frie cash flow (FCFF) udregnet 

ved at tilbagediskontere med en estimeret WACC på 9,18 %. Den fundne aktiekurs blev 245,6 

DKK pr. 19. august 2010. Markedskursen samme dag var på 243 DKK. Det resulterede i en 

anbefaling om at holde på Vestas-aktien, hvis man ejede den, samt ej at købe eller sælge den. 

Værdiansættelsen af Vestas forudsætter, at størstedelen af Vestas værdi skabes i 2. 

budgetperiode, som først indtræffer om 5 år. Derfor er Vestas en risikobetonet aktie, og den 

skal ses som en langsigtet investering. Det kan konkluderes, at den fundne aktiekurs er 

forbundet med megen usikkerhed. Derfor blev der udarbejdet en følsomhedsanalyse. Den 

viste, at lille en ændring i de budgetterede variable, kunne give store udslag i den estimerede 

aktiekurs. Til slut blev Vestas værdiansættelse sammenlignet med en peer-gruppe via de to 

multiple: P/E og EV/EBITDA. Det kom der et groft estimat ud af for 2012, som indikerede, at 

Vestas havde en fair værdiansættelse i forhold til gennemsnittet for peer-gruppen. 

 

8.  Perspektivering  

Perspektiveringen vil blive brugt som en opdating af den seneste udvikling, der er sket for 

Vestas. Siden den 19. august 2010, er ikke kommet mange nyheder fra Vestas og kursen har 

bevæget sig ned omkring kurs 205 DKK pr. 1. oktober. 2010
138

. Den negative udvikling i 

Vestas aktiekurs, er en følge af udeblivelsen af større offentliggjorte ordrer fra Vestas side
139

, 

samt en nedjustering fra Danske Bank af Vestas til kurs 175 DKK den 9. september 2010 fra 

kurs 315 den 20. august 2010
140

.  

 

På baggrund af denne seneste udvikling, forventer jeg nu for 2011 og for 2012: knap så høje 

nettoomsætninger og indtjeningsbidrag. Nettodriftsaktiver forbliver upåvirket, med da de er 

budgetteret som funktion af nettoomsætningen, vil de nu udgøre en større andel i 

budgetantagelserne. De nye estimater får nu en sneboldeffekt gennem resten af budgettet.  Så 

den estimerede aktiekurs for Vestas den 1. oktober 2010 er på cirka kurs 235 DKK. Min 

anbefaling ændrer sig derfor fra ”hold” til ”undervægt/ køb” af Vestas-aktien.     

 

 

 

                                                 
138

 http://www.nasdaqomxnordic.com/ 
139

 http://www.vestas.com/da/investor/meddelelser/offentliggjorte-ordrer.aspx 
140

 npinvestor.dk, ”Vestas dykker voldsomt efter nedjustering fra Danske Bank”, 9. september 2010. 
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Bilag nr. 1, Vestas organisationsstruktur 

 

 

Kilde: Vestas årsrapport 2009, side 18.  
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Bilag nr. 2, Vestas produktoversigt 2010 

  
Høje 

vindhastigheder 

Middel 

vindhastigheder 

Lave 

vindhastigheder  

V52-850 kW, onshore X X   

V60-850 kW, onshore   X X 

V82-1.65 MW, onshore   X X 

V80-2.0 MW, onshore X     

V90-1.8 MW, onshore   X   

V90-2.0 MW, onshore     X 

V100-1.8 MW, onshore, fra 2010      X 

V90-3.0 MW, onshore X X   

V112-3.0 MW, onshore, fra 2010   X X 

V90-3.0 MW, offshore X X   

V112-3.0 MW, offshore, fra 2010   X X 

Under udvikling: 6.0 MW, offshore  ? ? ? 

Kilde: www.vestas.com -> Wind power plants -> Procurement -> Turbine overview. 
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Bilag nr. 3, Datastream fra Thomson Reuters på CBS.   

 

Ugentligt data for perioden 01-01-2007 til 31-12-2009 for:  

 

Olieprisen: Crude Oil-Arab Gulf Dubai FOB U$/BBL, Code: OILDUBI 

Omregnet til Euro via: EURO TO US $ (WMR&DS) - EXCHANGE RATE, Code: 

EUDOLLR 

 

Kulprisen: Coal SA ARA CIF US$/MT, Code: CLSACIF 

Omregnet til Euro via: EURO TO US $ (WMR&DS) - EXCHANGE RATE, Code: 

EUDOLLR 

 

Stålprisen: Stainless Steel CR 304 2B N.EU E/MT, Code: SBS01NE 

Der er ikke udregnet en korrelation med Vestas, fordi dataene ikke er de bedste, da de oplever 

mange perioder med stilstand. Samtidig var det ikke det foretrukne valg af ståltype. Men 

eneste tilgængelige, eftersom mange andre mere attraktive ståltyper fra Platts database var der 

ingen adgang til. 

 

Vestas, VESTAS WINDSYSTEMS, Code: DK:VEW 
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Bilag nr. 4, Uddybende kommentarer og forklaringer til figur 6. 

 

Der er brugt beregningsdatabasen http://www.recabs.org/energy_calculator 

 

Estimeret kostpris for investeringen er, den initial investering der foretages i en given 

energikilde. Sammenholdt med priserne for de andre fossile brændstoffer der indgår i den 

løbende produktion. Samtidig er der brugt en kalkulationsrente på 5 %, sammenholdt med om 

det er kapitalintensive teknologier som atomkraft, vindmøller eller kulkraftværker, overfor de 

mindre kapitalintensive teknologier som naturgas.    

 

Kostprisen for CO2-udledning er, prisen på hvad det koster at udlede et tons CO2 i år 2006 i 

forhold hvor meget CO2-udledning en given energikilde udleder pr. produceret MW/time i 

euro.  

 

Estimeret system integrationspris er beregnet ud fra, at nogle elektricitet genererende 

teknologier har omkostninger forbundet med sammenslutningen til elnettet, samt balancere, 

herunder kompensere, støtte og måle udsvingene/ nedgangen af produktiviteten. For 

eksemplet producerer vind ikke altid elektricitet, når en vindmølle står stille, når der mest 

behov for elektricitet, og det betyder mistet indtægter/ offeromkostninger. 

 

Solar PV ’10 og ’25, har ingen kostpris for CO2-udledning og estimeret system 

integrationspris. Så estimeret omkostninger pr. MW produceret time er 232,92 euro i 2010 og 

104,26 euro i 2025. 

 

Variable som olie-, kul-, naturgaspriser osv. holdes næsten konstante, dog med en moderat 

stigende tendens med udgangspunkt i deres 2006-niveau. Den forventede teknologiske 

fremgang, herunder øget effektivisering, frem mod 2010 og 2025, beregnes ud fra den 

hidtidige udvikling oftest fremdiskonteret med en tendenslinje.   

 

 

 

 

 

 



2010 Værdiansættelse af Vestas                         Jens Slots Rasmussen 

 

 Side 6 af 27 
 

Bilag nr. 5, Officielle resultatopgørelser på koncernniveau for Vestas 

Mio. EUR 2009 2008 2007 2006 2005 

+ Omsætning 6.636 6.035 4.861 3.854,3 3.582,6 

- Produktionsomkostninger (1) -5.195 -4.856 -4.036 -3.393,1 -3.498,1 

= Bruttoresultat 1.441 1.179 825 461,2 84,5 

- Forsknings- og udviklingsomkostninger (1) -92 -119 -124 -93,4 -72,7 

- Salgs- og distributionsomkostninger (1) -232 -181 -99 -69,5 -42,7 

- Administrationsomkostninger (1) -261 -211 -159 -113,4 -84,8 

+ Andre driftsindtægter 0 0 0 15,7 0,0 

= Resultat af primær drift 856 668 443 200,6 -115,7 

+/- Andel af resultat i associerede 

virksomheder 1 0 0 -0,1 -0,1 

+ Finansielle indtægter 14 66 19 10,5 6,0 

- Finansielle omkostninger -62 -20 -19 -50,1 -48,4 

= Resultat før skat 809 714 443 160,9 -158,2 

- Selskabsskat -230 -203 -152 -50,0 -33,3 

= Årets resultat 579 511 291 110,9 -191,5 

Minoritetsinteresse 0 0 0 0,0 0,0 

Kilde: Vestas årsrapporter 2005-2009 

 

     Note 1 - Af og nedskrivninger
1
 2009 2008 2007 2006 2005 

Afskrivninger, immaterielle aktiver 60 32 29 32,8 30,4 

Nedskrivninger, immaterielle aktiver 0 0 24 0,0 5,9 

Afskrivninger, materielle aktiver 151 103 84 86,6 84,6 

Nedskrivninger, materielle aktiver 7 0 1 4,0 2,3 

  218 135 138 123,4 123,2 

– og er omkostningsført således: 

     Produktionsomkostninger 122 89 62 68,6 70,3 

Forsknings- og udviklingsomkostninger 52 29 58 37,2 36,1 

Salg- og distributionsomkostninger 25 1 7 3,0 3,4 

Administrationsomkostninger 19 16 11 14,6 13,4 

  218 135 138 123,4 123,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Vestas årsrapporter, 2006; side 65, 2007; side 59, 2008; side 62, 2009; side 82. 
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Bilag nr. 6, Officielle balanceopgørelser for Aktiver på koncernniveau for Vestas 

Mio. EUR 2009 2008 2007 2006 2005 

      Goodwill 320 320 320 319,7 321,5 

Færdiggjorte udviklingsprojekter 99 60 48 69,3 89,2 

Software 73 62 34 7,7 1,0 

Udviklingsprojekter under udførelse 320 202 105 80,8 65,6 

Immaterielle aktiver i alt (IA) 812 644 507 477,5 477,3 

Grunde og bygninger 661 433 261 229,7 216,7 

Produktionsanlæg og maskiner 230 159 143 128,1 139,3 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 216 167 116 99,0 95,3 

Materielle aktiver under udførelse 354 271 118 33,1 15,1 

Materielle aktiver i alt (MA) 1.461 1.030 638 489,9 466,4 

Kapitalandele i associerede virksomheder 1 1 1 0,4 2,9 

Andre tilgodehavender 16 25 13 11,6 5,1 

Værdipapirer 0 0 0 10,8 9,1 

Udskudt skat 110 63 154 162,0 139,6 

Andre langfristede aktiver i alt (AA) 127 89 168 184,8 156,7 

      IA+MA+AA= Langfristede aktiver i alt (LA) 2.400 1.763 1.313 1.152,2 1.100,4 

      Varebeholdninger 1.663 1.612 1.107 880,7 698,3 

Tilgodehavender fra salg 525 938 660 710,9 620,8 

Salgsordrer under udførelse 1.032 482 260 328,9 378,3 

Andre tilgodehavender 234 181 157 123,1 142,5 

Selskabsskat 93 49 35 14,0 18,8 

Værdipapirer 0 121 0 0,0 0,0 

Likvide beholdninger 488 162 764 444,6 126,3 

Kortfristede aktiver i alt (KA) 4.035 3.545 2.983 2.502,2 1.985,0 

      LA+KA= Aktiver i alt 6.435 5.308 4.296 3.654,4 3.085,4 

Kilde: Vestas årsrapporter 2005-2009 
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Bilag nr. 7, Officielle balanceopgørelser for Passiver på koncernniveau for Vestas 

Mio. EUR 2009 2008 2007 2006 2005 

      Aktiekapital 27 25 25 24,9 23,5 

Øvrige reserver -41 -78 -3 5,9 0,3 

Overført resultat 3.378 2.008 1.494 1.230,9 938,0 

Minoritetsinteresser 0 0 0 0,0 0,0 

Egenkapital i alt (E) 3.364 1.955 1.516 1.261,7 961,8 

      Udskudt skat 121 9 3 3,2 2,9 

Hensatte forpligtelser 82 85 107 98,8 88,6 

Pensionsforpligtelser 2 2 2 2,8 2,0 

Finansielle gældsforpligtelser 339 14 125 163,3 441,1 

Langfristede forpligtelser i alt (LF) 544 110 237 268,1 534,6 

      Forudbetalinger fra kunder 123 106 82 79,0 488,7 

Entreprisekontrakter 598 1.383 1.010 846,8 

 Leverandørgæld 1.062 1.030 889 807,6 519,8 

Hensatte forpligtelser 151 178 193 159,8 145,9 

Finansielle gældsforpligtelser 12 109 25 11,1 51,1 

Andre gældsforpligtelser 436 395 271 187,8 333,7 

Selskabsskat 145 42 73 32,5 49,8 

Kortfristede forpligtelser i alt (KF) 2.527 3.243 2.543 2.124,6 1.589,0 

      LF+KF= Forpligtelser i alt (F) 3.071 3.353 2.780 2.392,7 2.123,6 

      E+F= Passiver i alt 6.435 5.308 4.296 3.654,4 3.085,4 

Kilde: Vestas årsrapporter 2005-2009 
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Bilag nr. 8, Medarbejder ressourcer 

År 2009 2008 2007 2006 2005 

Gennemsnitligt antal 

medarbejdere: 20.832 17.924 13.820 11.334 10.300 

Vækst i antal 

medarbejdere pr. år: 16,22% 29,70% 21,93% 10,04% n/a 

Personaleomkostninger i 

euro: 977.000.000 923.000.000 685.000.000 562.000.000 476.400.000 

Vækst i personale-

omkostninger pr. år: 5,85% 34,74% 21,89% 17,97% n/a 

Nettoomsætning i euro: 6.636.000.000 6.035.000.000 4.861.000.000 3.854.300.000 3.582.600.000 

Gennemsnitligt antal 

medarbejdere: 20.832 17.924 13.820 11.334 10.300 

Nettoomsætning pr. 

medarbejder i euro: 318.548,39 336.699,40 351.736,61 340.065,29 347.825,24 

Personaleomkostninger i 

euro: 977.000.000 923.000.000 685.000.000 562.000.000 476.400.000 

Gennemsnitligt antal 

medarbejdere: 20.832 17.924 13.820 11.334 10.300 

Personaleomkostninger 

pr. medarbejder i euro: 46.899,00 51.495,20 49.565,85 49.585,32 46.252,43 

Nettoomsætning pr. 

medarbejder i euro: 318.548,39 336.699,40 351.736,61 340.065,29 347.825,24 

Personaleomkostninger pr. 

medarbejder i euro: 46.899,00 51.495,20 49.565,85 49.585,32 46.252,43 

Personaleomkostninger-

nes andel af netto-

omsætning: 14,72% 15,29% 14,09% 14,58% 13,30% 

Medarbejdernes 

effektivitets-øgning: 3,74% -8,53% 3,36% -9,65% n/a 

Totalindkomst i alt i euro: 616.000.000 436.000.000 281.000.000 117.200.000 -199.836.000 

Gennemsnitligt antal 

medarbejdere: 20.832 17.924 13.820 11.334 10.300 

Indtjeningen pr. 

medarbejder i forhold til 

totalindkomsten: 29.569,89 24.324,93 20.332,85 10.340,57 -19.401,55 

Væksten i indtjeningen 

pr. medarbejder: 21,56% 19,63% 96,63% 153,30% n/a 

Kilde: Vestas årsrapporter: 2009; side 7 og side 83, 2008; side 63, 2006; side 65. 
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Bilag nr. 9, Porters værdikæde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang af Ole Sørensen, side 94. 
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Bilag nr. 10, Vestas-medarbejdere fordelt på de største markeder for 2009, 2008 og 2007. 

 

 

 

Kilde: Vestas årsrapporter: 2009; side 16, 2008; side 19 og 2007; side 16. 
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Bilag nr. 11, Simpel budgetopbygning 

Trin Resultatopgørelse  Value Drivers 

1   Omsætning I Omsætningsvækst 

2 - Driftsomkostninger (ekskl. afskrivn.)  (1-3) 

3 = Indtjeningsbidrag (EBITDA) II 
EBITDA-margin: 









Omsætning

EBITDA
 

4 - Af og nedskrivninger III Afskrivninger i % af immaterielle og 

materielle anlægsaktiver (11) 

5 = Resultat af primær drift (EBIT)  (3-4) 

6 - Skat af EBIT IV Skattesats 

7 = Resultat af primær drift efter skat  

   (NOPAT) 

 (5-6) 

8 - Nettofinansielle omkostninger V Lånerente * Nettorentebærende gæld 

(18) 

9 + Skatteskjold  (IV) * (8) 

10 = Nettoresultat  (7-8+9) 

    

 Balance   

 Aktiver   

11 Immaterielle og materielle 

anlægsaktiver 
VI Imm. og mat. anlægsaktiver i % af 

oms. 

12 Nettoarbejdskapital 

- varelager 

- tilgodehavende/debitorer 

- driftsgæld 

VII Nettoarbejdskapital i % af omsætning 

13 Nettodriftsaktiver (investeret 

kapital) 

 (11+12) 

    

 Passiver   

14 Egenkapital primo   

15 + Nettoresultat  (10) 

16 - Udbytte   

17 = Egenkapital ultimo  (14+15-16) 

18 Nettorentebærende gæld VIII Nettorentebærende gæld i % af 

aktiver i alt (13) (alt. af investeret 

kapital) 

19 Passiver i alt (investeret kapital)  (17+18) 

Kilde: Udleveret materiale i forbindelse med faget Regnskabsanalyse på Cand.merc.fir. 
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Bilag nr. 12, Reformulering af resultatopgørelser på koncernniveau for Vestas 

Mio. EUR 2009 2008 2007 2006 2005 

+ Nettoomsætning 6.636 6.035 4.861 3.854,3 3.582,6 

- Produktionsomkostninger -5.073 -4.767 -3.974 -3.324,5 -3.427,8 

= Bruttoresultat 1.563 1.268 887 529,8 154,8 

- Forsknings- og udviklingsomkostninger -40 -90 -66 -56,2 -36,6 

- Salgs- og distributionsomkostninger -207 -180 -92 -66,5 -39,3 

- Administrationsomkostninger -242 -195 -148 -98,8 -71,4 

= Indtjeningsbidrag (EBITDA) 1.074 803 581 308,3 7,5 

- Af og nedskrivninger -218 -135 -138 -123,4 -123,2 

= Resultat af primær drift, før skat (EBIT) 856 668 443 184,9 -115,7 

- Skat af primær drift med skatteskjold inkluderet -242 -192 -152 -56,7 -45,2 

= Resultat af primær drift, efter skat (NOPAT) 614 477 291 128,2 -160,9 

      Andet driftsoverskud 

     Andre driftsindtægter 0 0 0 15,7 0,0 

Andel af resultat i associerede virksomheder 1 0 0 -0,1 -0,1 

Valutareguleringer fra finansielle indtægter/ omkostninger -29 33 -4 -0,8 -23,6 

Mellemresultat for andet driftsoverskud, før skat -28 33 -4 14,8 -23,7 

Skat på mellemresultat for andet driftsoverskud 7 -8 1 -4,1 6,6 

Mellemresultat for andet driftsoverskud, efter skat -21 25 -3 10,7 -17,1 

      Valutakursregulering vedrørende omregning til euro 2 0 0 0,7 -3,5 

Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder 13 -43 -10 -3,0 7,9 

Tilbageførsel af dagsværdireguleringer af 

afdækningsinstrumenter, indregning i resultatopgørelsen 38 -4 -3 8,5 -9,5 

Dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter -8 -38 4 3,5 -8,5 

Skat af egenkapitalbevægelser -8 10 -1 -3,4 5,3 

= Andet driftsoverskud, efter skat 16 -50 -13 17,0 -25,4 

      = Totalindkomsten for driften  630 426 278 145,1 -186,3 

      Finansielle indtægter 14 66 19 10,5 15,7 

Valutareguleringer fra finansielle indtægter 0 -33 0 0,0 0,0 

Finansielle indtægter i alt 14 33 19 10,5 15,7 

Finansielle omkostninger -62 -20 -19 -50,1 -58,1 

Valutareguleringer fra finansielle omkostninger -29 0 -4 -0,8 -23,6 

Finansielle omkostninger i alt -33 -20 -15 -49,3 -34,5 

            

Netto finansielle omkostninger, før skat -19 13 4 -38,8 -18,8 

      Skattesats 25% 25% 25% 28% 28% 

Skatteeffekt / Skatteskjold 5 -3 -1 10,9 5,3 

      = Netto finansielle omkostninger, efter skat -14 10 3 -27,9 -13,5 

      
= Totalindkomst i alt 616 436 281 117,2 -199,8 

      Til beregning af skat af primær drift 

     Skat af primær drift 230 203 152 50,0 33,3 

Skatteeffekt/ Skatteskjold 5 -3 -1 10,9 5,3 

Skat på andet driftsoverskud 7 -8 1 -4,1 6,6 

Skat på driftsoverskud fra salg 242 192 152 56,7 45,2 

Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, af Ole Sørensen og Jens O. 

Elling, side 93. 
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Bilag nr. 13, Reformulering af egenkapitalopgørelser på koncernniveau for Vestas 

Mio. EUR 2009 2008 2007 2006 2005 

= Egenkapital, primo 1.955 1.516 1262 961,8 1.161,6 

Kapitalforhøjelse 802 0 0 191,9 0,0 

Omkostninger ved kapitalforhøjelse -10 0 0 -5,8 0,0 

Køb af egne aktier -1 0 -30 -3,4 0,0 

Aktiebaseret vederlæggelse 2 3 3 0,0 0,0 

= Nettodividende 793 3 -27 182,7 0,0 

Totalindkomst 616 436 281 117,2 -199,8 

Egenkapital, ultimo 3.364 1.955 1.516 1.261,7 961,8 

      Årets nettooverskud 579 511 291 110,9 -191,5 

Valutakursregulering vedrørende 

omregning til euro 1 0 0 0,7 -3,5 

Valutakursregulering vedrørende 

udenlandske enheder 13 -43 -10 -3,0 7,9 

Tilbageførsel af dagsværdireguleringer af 

afdækningsinstrumenter, indregning i 

resultatopgørelsen 38 -4 -3 8,5 -9,5 

Dagsværdireguleringer af 

afdækningsinstrumenter -8 -38 4 3,5 -8,5 

Skat af egenkapitalbevægelser -7 10 -1 -3,4 5,3 

= Totalindkomst 616 436 281 117,2 -199,8 

= Egenkapital, ultimo 3.364 1.955 1.516 1.261,7 961,8 

Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, af Ole Sørensen og Jens O. 

Elling, side 87. 
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Bilag nr. 14, Reformulering af balanceopgørelser på koncernniveau for Vestas 

Mio. EUR 2009 2008 2007 2006 2005 
AKTIVER: 

     Goodwill 320 320 320 319,7 321,5 

Færdiggjorte udviklingsprojekter 99 60 48 69,3 89,2 

Software 73 62 34 7,7 1,0 

Udviklingsprojekter under udførelse 320 202 105 80,8 65,6 

= Immaterielle anlægsaktiver 812 644 507 477,5 477,3 

Grunde og bygninger 661 433 261 229,7 216,7 

Produktionsanlæg og maskiner 230 159 143 128,1 139,3 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 216 167 116 99,0 95,3 

Materielle aktiver under udførelse 354 271 118 33,1 15,1 

= Materielle anlægsaktiver 1.461 1.030 638 489,9 466,4 

Kapitalandele i associerede virksomheder 1 1 1 0,4 2,9 

Udskudt skat 110 63 154 162,0 139,6 

= Anlægsaktiver i alt 2.384 1.738 1.300 1.129,8 1.086,2 

      Varebeholdninger 1.663 1.612 1.107 880,7 698,3 

Tilgodehavender fra salg 525 938 660 710,9 620,8 

Salgsordrer under udførelse 1.032 482 260 328,9 378,3 

Andre tilgodehavender, kortsigtet 234 181 157 123,1 142,5 

Andre tilgodehavender, langsigtet 16 25 13 11,6 5,1 

Udskudt skat -121 -9 -3 -3,2 -2,9 

Hensatte forpligtelser -82 -85 -107 -98,8 -88,6 

Pensionsforpligtelser -2 -2 -2 -2,8 -2,0 

Forudbetalinger fra kunder -123 -106 -82 -79,0 -488,7 

Entreprisekontrakter -598 -1.383 -1.010 -846,8 

 Leverandørgæld -1.062 -1.030 -889 -807,6 -519,8 

Hensatte forpligtelser -151 -178 -193 -159,8 -145,9 

Andre gældsforpligtelser -436 -395 -271 -187,8 -333,7 

Selskabsskat, kortfristede forpligtigelser, Passiver -145 -42 -73 -32,5 -49,8 

Selskabsskat, kortfristede Aktiver -93 -49 -35 -14,0 -18,8 

Selskabsskat i alt -52 7 -38 -18,5 -31,0 

= Nettoarbejdskapital i alt 843 57 -398 -149,1 232,4 

      = Nettodriftsaktiver (NDA) (Investeret kapital) 3.227 1.795 902 980,7 1.318,6 

      PASSIVER: 

     Egenkapital, primo 1955 1516 1262 961,8 1.161,6 

Nettodividende 793 3 -27 182,7 0,0 

Totalindkomst 616 436 281 117,2 -199,8 

= Egenkapital, ultimo 3364 1955 1516 1261,7 961,8 

      Finansielle gældsforpligtelser, langfristede 339 14 125 163,3 441,1 

Finansielle gældsforpligtelser, kortfristede 12 109 25 11,1 51,1 

= Rentebærende gæld i alt (GR) 351 123 150 174,4 492,2 

Likvide beholdninger -488 -162 -764 -444,6 -126,3 

Værdipapirer, langfristede 0 0 0 -10,8 -9,1 

Værdipapirer, kortfristede 0 -121 0 0,0 0,0 

= Finansielle aktiver (FA) -488 -283 -764 -455,4 -135,4 

GR+FA= Nettorentebærende gæld (NGR) -137 -160 -614 -281,0 356,8 

      = Investeret kapital 3.227 1.795 902 980,7 1.318,6 

Kilde: Simpel budgetopbygning. 
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Reformulering af Aktiver ud fra Driftsaktiver og Driftsgæld 

Mio. EUR 2009 2008 2007 2006 2005 

AKTIVER 

     Goodwill 320 320 320 319,7 321,5 

Færdiggjorte udviklingsprojekter 99 60 48 69,3 89,2 

Software 73 62 34 7,7 1,0 

Udviklingsprojekter under udførelse 320 202 105 80,8 65,6 

Grunde og bygninger 661 433 261 229,7 216,7 

Produktionsanlæg og maskiner 230 159 143 128,1 139,3 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 216 167 116 99,0 95,3 

Materielle aktiver under udførelse 354 271 118 33,1 15,1 

Kapitalandele i associerede 

virksomheder 1 1 1 0,4 2,9 

Andre tilgodehavender 16 25 13 11,6 5,1 

Udskudt skat 110 63 154 162,0 139,6 

Varebeholdninger 1.663 1.612 1.107 880,7 698,3 

Tilgodehavender fra salg 525 938 660 710,9 620,8 

Salgsordrer under udførelse 1.032 482 260 328,9 378,3 

Andre tilgodehavender 234 181 157 123,1 142,5 

Selskabsskat 93 49 35 14,0 18,8 

Driftsaktiver (DA) 5.947 5.025 3.532 3.199,0 2.950,0 

      Udskudt skat 121 9 3 3,2 2,9 

Hensatte forpligtelser 82 85 107 98,8 88,6 

Pensionsforpligtelser 2 2 2 2,8 2,0 

Forudbetalinger fra kunder 123 106 82 79,0 488,7 

Entreprisekontrakter 598 1.383 1.010 846,8 

 Leverandørgæld 1.062 1.030 889 807,6 519,8 

Hensatte forpligtelser 151 178 193 159,8 145,9 

Andre gældsforpligtelser 436 395 271 187,8 333,7 

Selskabsskat 145 42 73 32,5 49,8 

Driftsgæld (GD) 2.720 3.230 2.630 2.218,3 1.631,4 

      DA+GD= Nettodriftsaktiver (NDA) 3227,00 1795,00 902,00 980,70 1318,60 

Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, af Ole Sørensen og Jens O. 

Elling, side 83. 
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Bilag nr. 15, EKF-træ. EKF er dekomponeret i dens drivere over tre analyseniveauer 

 

Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, af Ole Sørensen og Jens O. 

Elling, side 100. 
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Individuelle 

r-drivere 
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omsætningsha
stigheder: 
-varelager 
-varedebitorer 
etc. 

+ 

                      

Niveau 1 

Niveau 2 

 

Niveau 3 

 

EK = Egenkapital 
DO = Driftsoverskud (efter skat) 
NDA  = Netto driftsaktiver 
R = Netto renteomkostninger (efter skat) 
NGR  = Netto rentebærende gæld 

EKF = Egenkapitalforrentningen 
AGNDA = Afkast på netto driftsaktiver 
r  = Netto renteomkostninger i procent 
FGEAR = Finansiel gearing 
SPREAD = Netto rentebærende gæld 
OG = Overskudsgrad fra driftsoverskud (driftsmarginal) 
AOH = Netto driftsaktivernes omsætningshastighed 
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Bilag nr. 16, EKF-træet dekomponeret i de 3 niveauer 

EKF, udregning 2009 2008 2007 2006 2005 

Totalindkomsten  616 436 281 117 -200 

Gns. egenkapital 2659,5 1735,5 1388,85 1111,75 1061,7 

Egenkapitalforrentningen, EKF  23,16% 25,12% 20,23% 10,54% -18,82% 

Niveau 1 - EKF træet 2009 2008 2007 2006 2005 

Totalindkomsten for driften 630 426 278 145 -186 

Gns. Netto driftsaktiver (NDA) 2511 1349 941 1150 n/a 

Afkastningsgraden (AGNDA) 25,10% 31,61% 29,53% 12,62% n/a 

Gns. Netto rentebærende gæld (NGR)  -149 - - 38 n/a 

Gns. egenkapitalen 2.660 - - 1.112 1.062 

Finansiel gearing (FGEAR) -0,06 - - 0,03 n/a 

Netto finansielle omkostninger -14 - - -28 -14 

Gns. Netto rentebærende gæld (NGR)  -149 - - 38 n/a 

r = netto renteomkostninger 9,60% - - 73,71% n/a 

Afkastningsgraden (AGNDA) 25,10% - - 12,62% n/a 

r = netto renteomkostninger -9,60% - - -9,00% n/a 

(AGNDA – r) = SPREAD 34,70% - - 21,62% n/a 

EKF = AGNDA + [FGEAR * (AGNDA – r)]       *Se forklaring 

= Egenkapitalforrentningen (EKF)  23,16% - - 13,36% n/a 

Netto finansielle omkostninger - 10 3 - n/a 

Gns. Netto rentebærende gæld (NGR)  - 387 448 - n/a 

Afkastet på netto finansielle aktiver (AGNFA) - 2,52% 0,67% - n/a 

EKF = AGNDA + [(-NGR/EK) * (AGNDA – AGNFA)]         

= Egenkapitalforrentningen (EKF)  - 25,12% 20,23% - n/a 

Gns. Driftsgæld (GD) 2975 2930 2424,15 1924,85 n/a 

Gns. Netto driftsaktiver (NDA) 2511 1349 941 1150 n/a 

Gearing fra driftsgæld (DGEAR) 1,18 2,17 2,58 1,67 n/a 

Niveau 2 - EKF træet 2009 2008 2007 2006 2005 

Driftsoverskud, efter skat 630 426 278 145 -186 

Nettoomsætningen  6.636 6.035 4.861 3.854 3.583 

Overskudsgraden (OG) 9,50% 7,06% 5,72% 3,77% -5,20% 

Nettoomsætningen  6.636 6.035 4.861 3.854 3.583 

Gns. Netto driftsaktiver (NDA) 2.511 1.349 941 1.150 n/a 

Netto driftsaktivernes omsætningshastighed (AOH) 2,64 4,48 5,16 3,35 n/a 

Afkastningsgraden (AGNDA) 25,10% 31,61% 29,53% 12,62% n/a 

Niveau 3 - EKF træet 2009 2008 2007 2006 2005 

Nettoomsætningen  6636 6035 4861 3854,3 3582,6 

Resultat af primær drift, efter skat (NOPAT) 614 477 291 128 -161 

Overskudsgrad, primær drift 9,26% 7,90% 5,99% 3,33% -4,49% 

Nettoomsætningen  6636 6035 4861 3854,3 3582,6 

Andet driftsoverskud, efter skat 16 -50 -13 17 -25 

Overskudsgrad, andet drift 0,24% -0,83% -0,27% 0,44% -0,71% 
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Bilag nr. 17, Uddrag fra Vestas 2. kvartalsregnskab for 2010. 

 

Randers, den 18. august 2010 

Delårsrapport, andet kvartal 2010 

Selskabsmeddelelse nr. 29/2010 

Side 18 af 31 

Resultatopgørelse for koncernen 

mio. EUR 

2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår 

2010 2009 2010 2009 

     

Omsætning 1.007 1.211 1.762 2.316 

     

Produktionsomkostninger (963) (988) (1.674) (1.877) 

Bruttoresultat 44  223 88 439 

     

Forsknings- og udviklingsomkostninger (44)  (35) (62) (60) 

Salgs- og distributionsomkostninger (46) (45)
1) 

(90) (84)
1) 

Administrationsomkostninger (102)  (65)
1) 

(180) (141)
1) 

Resultat af primær drift (148) 78 (244) 154 

     

Andel af resultat i associerede virksomheder 0 0 0 0 

Finansielle poster (netto) (17) (19) (35) (17) 

Resultat før skat (165) 59 (279) 137 

     

Selskabsskat 46 (16) 78 (38) 

Periodens resultat (119) 43 (201) 99 

     

Resultat pr. aktie (EPS)     

Periodens resultat pr. aktie (EUR), aktuelt (0,58)  0,22 (0,99) 0,52 

Periodens resultat pr. aktie (EUR), udvandet (0,58)  0,22 (0,99) 0,52 

 

1) Omkostninger på i alt EUR 23 mio. (EUR 6 mio. i andet kvartal) er blevet reklassificeret fra salgs- og 

distributionsomkostninger til administrationsomkostninger for første halvår 2009. For hele 2009 betyder 

reklassificeringen, at salgs- og distributionsomkostninger er EUR 54 mio. lavere end oplyst i 

årsregnskabet for 2009, og administrationsomkostninger er EUR 54 mio. højere. 

 

Kilde: Vestas 2. kvartalsregnskab for 2010, side 18. 
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Bilag nr. 18, Budgetantagelserne. 

 

År 2005 2006 2007 2008 2009 Gns. 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E-2029E 2030E-2079E 

Resultatopgørelse:             Budgetperiode 1 Budgetperiode 2 Budgetperiode 3 

Nettoomsætning 3.582,6 3.854,3 4.861 6.035 6.636   5.296 7.416 9.742 11.537 13.542 8,0% 1,0% 

Produktionsomkostninger 95,7% 86,3% 81,8% 79,0% 76,4% 83,8% 

     

    

= Indtjeningsbidrag (EBITDA) 0,2% 8,0% 12,0% 13,3% 16,2% 9,9% 0,0% 8,0% 10,0% 12,0% 12,0% 9,5% 5,0% 

Af og nedskrivninger 11,3% 10,9% 10,6% 7,8% 9,1% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 9,0% 8,0% 

= Resultat af primær drift, før skat (EBIT)             

     

    

Skat af primær drift 28,0% 28,0% 25,0% 25,0% 25,0% 26,2% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 

= Resultat af primær drift, efter skat (NOPAT)             

     

    

Transitoriske poster -0,7% 0,4% -0,3% -0,8% 0,2% -0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

= Totalindkomst i alt -200 117 281 436 616   

     

    

Balancen: 

     

  

     

    

AKTIVER: 

     

  

     

    

Anlægsaktiver i alt 30,3% 29,3% 26,7% 28,8% 35,9% 30,2% 46,0% 36,0% 32,0% 30,0% 28,0% 26,0% 25,0% 

Nettoarbejdskapital i alt 6,5% -3,9% -8,2% 0,9% 12,7% 1,6% 18,0% 10,0% 8,0% 5,0% 5,0% 4,0% 3,0% 

= Nettodriftsaktiver (Investeret kapital) 36,8% 25,4% 18,6% 29,7% 48,6% 31,8% 64,0% 46,0% 40,0% 35,0% 33,0% 30,0% 28,0% 

  

     

  

     

    

Investeret kapital 1318,6 980,7 902 1795 3227                 
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Bilag nr. 19, Budgettet for Vestas, fra 2010 til og med 2079 

 

t: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Mio. EUR 2009 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 

Resultatopgørelse: 

 

Budgetperiode 1   
  

Budgetperiode 2 
   Nettoomsætning 6.636 5.296 7.416 9.742 11.537 13.542 14.625 15.795 17.059 18.424 19.897 21.489 23.208 25.065 27.070 

Produktionsomkostninger -5.073 5.296 6.823 8.768 10.152 11.917 13.236 14.295 15.438 16.673 18.007 19.448 21.004 22.684 24.499 

= Indtjeningsbidrag (EBITDA) 1.074 0 593 974 1.384 1.625 1.389 1.501 1.621 1.750 1.890 2.041 2.205 2.381 2.572 

Af og nedskrivninger 218 244 267 312 346 379 342 370 399 431 466 503 543 587 633 

= Resultat af primær drift, før skat (EBIT) 856 -244 326 662 1.038 1.246 1.047 1.131 1.221 1.319 1.425 1.539 1.662 1.795 1.938 

Skat af primær drift 242 -61 82 166 260 311 262 283 305 330 356 385 415 449 485 

= Resultat af primær drift, efter skat (NOPAT) 614 -183 245 497 779 934 785 848 916 989 1.068 1.154 1.246 1.346 1.454 

Transitoriske poster 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Balancen:   

    

  

         Anlægsaktiver i alt 2.384 2.436 2.670 3.117 3.461 3.792 3.803 4.107 4.435 4.790 5.173 5.587 6.034 6.517 7.038 

Nettoarbejdskapital i alt 843 953 742 779 577 677 585 632 682 737 796 860 928 1.003 1.083 

= Nettodriftsaktiver (NDA) (Investeret kapital) 3.227 3.389 3.412 3.897 4.038 4.469 4.388 4.739 5.118 5.527 5.969 6.447 6.963 7.520 8.121 

Pengestrømsopgørelse:   
    

  
         NOPAT 614 -183 245 497 779 934 785 848 916 989 1.068 1.154 1.246 1.346 1.454 

+/- Ændring i arbejdskapital -786 -110 212 -38 203 -100 92 -47 -51 -55 -59 -64 -69 -74 -80 

+/- Nettoinvesteringer -646 -52 -234 -448 -344 -331 -11 -304 -329 -355 -383 -414 -447 -483 -521 

= Frit cash flow (FCFF) -818 -345 223 12 638 503 867 497 537 580 626 676 731 789 852 

 

            

         Diskonteringsfaktor: 

 

0,9159 0,8389 0,7683 0,7037 0,6445 0,5903 0,5407 0,4952 0,4536 0,4154 0,3805 0,3485 0,3192 0,2923 

Samlede sum af PV: 6578,30 -315,99 186,66 8,89 448,77 324,44 511,58 268,82 265,91 263,03 260,18 257,37 254,58 251,82 249,09 
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 2031E 2032E 2033E 2034E 2035E 2036E 2037E 2038E 2039E 2040E 2041E 2042E 2043E 

  

Budgetperiode 2     
     

Budgetperiode 3 

     29.236 31.575 34.101 36.829 39.775 42.957 43.387 43.820 44.259 44.701 45.148 45.600 46.056 46.516 46.981 47.451 47.926 48.405 48.889 49.378 

26.458 28.575 30.861 33.330 35.996 38.876 41.217 41.629 42.046 42.466 42.891 43.320 43.753 44.191 44.632 45.079 45.530 45.985 46.445 46.909 

2.777 3.000 3.240 3.499 3.779 4.081 2.169 2.191 2.213 2.235 2.257 2.280 2.303 2.326 2.349 2.373 2.396 2.420 2.444 2.469 

684 739 798 862 931 1.005 868 876 885 894 903 912 921 930 940 949 959 968 978 988 

2.093 2.261 2.442 2.637 2.848 3.076 1.302 1.315 1.328 1.341 1.354 1.368 1.382 1.395 1.409 1.424 1.438 1.452 1.467 1.481 

523 565 610 659 712 769 325 329 332 335 339 342 345 349 352 356 359 363 367 370 

1.570 1.696 1.831 1.978 2.136 2.307 976 986 996 1.006 1.016 1.026 1.036 1.047 1.057 1.068 1.078 1.089 1.100 1.111 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     

  

              7.601 8.209 8.866 9.575 10.342 11.169 10.847 10.955 11.065 11.175 11.287 11.400 11.514 11.629 11.745 11.863 11.981 12.101 12.222 12.345 

1.169 1.263 1.364 1.473 1.591 1.718 1.302 1.315 1.328 1.341 1.354 1.368 1.382 1.395 1.409 1.424 1.438 1.452 1.467 1.481 

8.771 9.472 10.230 11.049 11.933 12.887 12.148 12.270 12.392 12.516 12.642 12.768 12.896 13.025 13.155 13.286 13.419 13.553 13.689 13.826 

     

  

              1.570 1.696 1.831 1.978 2.136 2.307 976 986 996 1.006 1.016 1.026 1.036 1.047 1.057 1.068 1.078 1.089 1.100 1.111 

-87 -94 -101 -109 -118 -127 417 -13 -13 -13 -13 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -15 -15 

-563 -608 -657 -709 -766 -827 322 -108 -110 -111 -112 -113 -114 -115 -116 -117 -119 -120 -121 -122 

920 994 1.073 1.159 1.252 1.352 1.715 864 873 882 891 900 909 918 927 936 945 955 964 974 

                    0,2677 0,2452 0,2246 0,2057 0,1884 0,1726 0,1581 0,1448 0,1326 0,1214 0,1112 0,1019 0,0933 0,0855 0,0783 0,0717 0,0657 0,0601 0,0551 0,0504 

246,40 243,73 241,09 238,48 235,90 233,34 271,07 125,14 115,76 107,09 99,06 91,64 84,77 78,42 72,54 67,11 62,08 57,42 53,12 49,14 
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35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

2044E 2045E 2046E 2047E 2048E 2049E 2050E 2051E 2052E 2053E 2054E 2055E 2056E 2057E 2058E 2059E 2060E 2061E 2062E 2063E 

         

Budgetperiode 3 

        49.872 50.371 50.874 51.383 51.897 52.416 52.940 53.469 54.004 54.544 55.089 55.640 56.197 56.759 57.326 57.900 58.479 59.063 59.654 60.251 

47.378 47.852 48.331 48.814 49.302 49.795 50.293 50.796 51.304 51.817 52.335 52.858 53.387 53.921 54.460 55.005 55.555 56.110 56.671 57.238 

2.494 2.519 2.544 2.569 2.595 2.621 2.647 2.673 2.700 2.727 2.754 2.782 2.810 2.838 2.866 2.895 2.924 2.953 2.983 3.013 

997 1.007 1.017 1.028 1.038 1.048 1.059 1.069 1.080 1.091 1.102 1.113 1.124 1.135 1.147 1.158 1.170 1.181 1.193 1.205 

1.496 1.511 1.526 1.541 1.557 1.572 1.588 1.604 1.620 1.636 1.653 1.669 1.686 1.703 1.720 1.737 1.754 1.772 1.790 1.808 

374 378 382 385 389 393 397 401 405 409 413 417 421 426 430 434 439 443 447 452 

1.122 1.133 1.145 1.156 1.168 1.179 1.191 1.203 1.215 1.227 1.240 1.252 1.264 1.277 1.290 1.303 1.316 1.329 1.342 1.356 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                    12.468 12.593 12.719 12.846 12.974 13.104 13.235 13.367 13.501 13.636 13.772 13.910 14.049 14.190 14.332 14.475 14.620 14.766 14.914 15.063 

1.496 1.511 1.526 1.541 1.557 1.572 1.588 1.604 1.620 1.636 1.653 1.669 1.686 1.703 1.720 1.737 1.754 1.772 1.790 1.808 

13.964 14.104 14.245 14.387 14.531 14.676 14.823 14.971 15.121 15.272 15.425 15.579 15.735 15.892 16.051 16.212 16.374 16.538 16.703 16.870 

                    1.122 1.133 1.145 1.156 1.168 1.179 1.191 1.203 1.215 1.227 1.240 1.252 1.264 1.277 1.290 1.303 1.316 1.329 1.342 1.356 

-15 -15 -15 -15 -15 -16 -16 -16 -16 -16 -16 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -18 -18 -18 

-123 -125 -126 -127 -128 -130 -131 -132 -134 -135 -136 -138 -139 -140 -142 -143 -145 -146 -148 -149 

984 994 1.004 1.014 1.024 1.034 1.044 1.055 1.065 1.076 1.087 1.098 1.109 1.120 1.131 1.142 1.154 1.165 1.177 1.189 

                    0,0462 0,0423 0,0388 0,0355 0,0325 0,0298 0,0273 0,0250 0,0229 0,0210 0,0192 0,0176 0,0161 0,0147 0,0135 0,0124 0,0113 0,0104 0,0095 0,0087 

45,46 42,05 38,90 35,98 33,29 30,79 28,49 26,35 24,38 22,55 20,86 19,30 17,85 16,51 15,27 14,13 13,07 12,09 11,19 10,35 
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55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

2064E 2065E 2066E 2067E 2068E 2069E 2070E 2071E 2072E 2073E 2074E 2075E 2076E 2077E 2078E 2079E 

          

Budgetperiode 3 
   60.853 61.462 62.076 62.697 63.324 63.957 64.597 65.243 65.895 66.554 67.220 67.892 68.571 69.256 69.949 70.649 

57.810 58.389 58.972 59.562 60.158 60.759 61.367 61.981 62.600 63.226 63.859 64.497 65.142 65.794 66.452 67.116 

3.043 3.073 3.104 3.135 3.166 3.198 3.230 3.262 3.295 3.328 3.361 3.395 3.429 3.463 3.497 3.532 

1.217 1.229 1.242 1.254 1.266 1.279 1.292 1.305 1.318 1.331 1.344 1.358 1.371 1.385 1.399 1.413 

1.826 1.844 1.862 1.881 1.900 1.919 1.938 1.957 1.977 1.997 2.017 2.037 2.057 2.078 2.098 2.119 

456 461 466 470 475 480 484 489 494 499 504 509 514 519 525 530 

1.369 1.383 1.397 1.411 1.425 1.439 1.453 1.468 1.483 1.497 1.512 1.528 1.543 1.558 1.574 1.590 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                15.213 15.365 15.519 15.674 15.831 15.989 16.149 16.311 16.474 16.639 16.805 16.973 17.143 17.314 17.487 17.662 

1.826 1.844 1.862 1.881 1.900 1.919 1.938 1.957 1.977 1.997 2.017 2.037 2.057 2.078 2.098 2.119 

17.039 17.209 17.381 17.555 17.731 17.908 18.087 18.268 18.451 18.635 18.821 19.010 19.200 19.392 19.586 19.782 

                1.369 1.383 1.397 1.411 1.425 1.439 1.453 1.468 1.483 1.497 1.512 1.528 1.543 1.558 1.574 1.590 

-18 -18 -18 -19 -19 -19 -19 -19 -20 -20 -20 -20 -20 -21 -21 -21 

-151 -152 -154 -155 -157 -158 -160 -161 -163 -165 -166 -168 -170 -171 -173 -175 

1.200 1.212 1.225 1.237 1.249 1.262 1.274 1.287 1.300 1.313 1.326 1.339 1.353 1.366 1.380 1.394 

                0,0080 0,0073 0,0067 0,0061 0,0056 0,0051 0,0047 0,0043 0,0039 0,0036 0,0033 0,0030 0,0028 0,0025 0,0023 0,0021 

9,57 8,85 8,19 7,58 7,01 6,48 6,00 5,55 5,13 4,75 4,39 4,06 3,76 3,48 3,22 2,98 
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Bilag nr. 20, Aktieanalytikernes nye kursmål på Vestas den 20. august 2010. 

Finanshus Nyt kursmål Gl. kursmål Ny anbefaling Gl. anbefaling 

DZ Bank 200 250 Sælg Sælg 

Barclays 279 495 Overvægt Overvægt 

Citi 200 400 Sælg Køb 

S&P 279 335 Hold Hold 

JPMorgan 270 315 Undervægt Undervægt 

UBS 330 360 Køb Køb 

Nordea 265 320 Hold Hold 

SEB Enskilda 370 400 Køb Køb 

Jyske Bank 355 470 Køb Køb 

Cheuvreux 300 350 Outperform Outperform 

Piper Jaffray 350 430 Overvægt Overvægt 

Société Générale 210 360 Sælg Køb 

Liberum Capital  269 308 Sælg Sælg 

Danske Markets  

9. september ny justering
2
 

315 

175 

375 

315 

Køb 

Reducer 

Køb 

Køb 

Fondsfinans  310 380 Køb Køb 

Kilde: Bloomberg via enp.dk
3
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 npinvestor.dk, ”Vestas dykker voldsomt efter nedjustering fra Danske Bank”, 9. september 2010.  

3
 Epn.dk, ”Analytikerne høvler fortsat kursmål på Vestas”, 20. august 2010. 
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Bilag nr. 21, Direkte links til artikler. 

bloomberg.com, "Wind Turbine Prices Stagnant After Slump in 2009, New Energy 

Finance Says", 4. august 2010.  

http://www.bloomberg.com/news/2010-08-04/wind-turbine-prices-stagnant-after-slump-in-

2009-new-energy-finance-says.html 

 

business.dk, "Vestas presses på kinesisk marked", 12. december 2008. 

http://www.business.dk/industri/vestas-presses-paa-kinesisk-marked 

business.dk, ”Siemens Wind power vil ekspandere i Kina”, 7. februar 2008. 

http://www.business.dk/transport/siemens-wind-power-vil-ekspandere-i-kina 

business.dk, "Møllefejl koster Vestas 1,7 mia. kr.", 10. april 2010. 

http://www.business.dk/energi-miljoe/moellefejl-koster-vestas-17-mia.-kr. 

business.dk, "Suzlon kickstartet af Vestas", 15. maj 2009. 

http://www.business.dk/bny/suzlon-kickstartet-af-vestas 

business.dk, "Vestas presses på kinesisk marked", 12. december 2008. 

http://www.business.dk/industri/vestas-presses-paa-kinesisk-marked 

 

børsen, "Vestas' vækstmål ramt af svagt topmøde", 22. december 2009. 
http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/173006/vestas_vaekstmaal_ramt_af_svagt_topmoede.html 

børsen, "Vestas' vindmøllepriser skuffer fælt", 18. august 2010. 

http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/189174/vestas_moellepriser_skuffer_faelt.html 

børsen, "Ditlev Engel nedtoner benhård konkurrence", 30. marts 2010. 
http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/179889/ditlev_engel_nedtoner_benhaard_konkurrence.html 

børsen, "GE Wind: Vi overtager førertrøjen i 2010", 16. december 2009. 
http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/172537/ge_wind_vi_overtager_foerertroejen_i_2010.htm 

børsen, "Ditlev Engel fyrer 300 i Danmark", 18. august 2010. 

http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/189171/ditlev_engel_fyrer_300_i_danmark.html 

børsen, "Ny Vestas-fabrik besat", 4. august 2009. 

http://borsen.dk/nyheder/artikel/1/162829/ny_vestas-fabrik_besat.html 

børsen, "Vestas-obligationer kan være væk på 14 dage", 11. februar 2010. 
http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/176390/vestas-obligationer_kan_vaere_14_dage_vaek.html 

børsen, "Vestas presset af dollar og underleverandører", 8. maj 2008. 
http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/131466/vestas_presset_af_dollar_og_underleverandoerer.html 

børsen, "Kæmpeoption i Vestas' rekord-ordre bekræftet", 27. juli 2010. 
http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/187869/kaempeoption_i_vestas_gigantordre_bekraeftet.html 

børsen, "Vestas og rivaler presses af storkunder", 13. august 2010. 

http://borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/188843/vestas_og_rivaler_presses_af_storkunder.

html 

 

clipperwind.com, "Clipper awarded £4.4 million DECC GRANT for development of 

offshore wind turbine blades", 16. september 2009. 

http://www.clipperwind.com/pr_091609.html 

 

economic review, “Global energy demand to rise 40 percent by 2030”, 9. december 2009. 
http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=global-energy-demand-to-rise-40-pct-by-2030-2009-12-09 

 

electronic-supply.dk, "Vestas arbejder på 6 MW-offshoremølle", 24. marts 2010. 

http://www.electronic-supply.dk/portal-b2b/article/view.html?id=47125 

 

epn.dk, ”Danmark er Vestas-vugge”, 16. august 2010. 

http://epn.dk/brancher/energi/alternativ/article2150324.ece 
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epn.dk, "Gamesa droppet til fordel for Vestas", 23. august 2010. 

http://epn.dk/brancher/energi/alternativ/article2159472.ece 

epn.dk, "Dr. Doom: 40 pct. risiko for double-dip", 26. august 2010. 

http://epn.dk/okonomi2/global/article2163561.ece 

epn.dk, "Bank: Dobbelt-dyk er usandsynligt", 30. august 2010. 

http://epn.dk/okonomi2/global/article2166792.ece 

epn.dk, "Dong opgiver vindmølleparker på land", 31. august 2010. 

http://epn.dk/brancher/energi/alternativ/article2168763.ece 

epn.dk, "Vestas har udsigt til øget konkurrence fra Korea", 25. august 2010. 

http://epn.dk/brancher/energi/alternativ/article2161800.ece 

epn.dk, "Tyske solceller overhaler vind om 10 år", 30. august 2010. 

http://epn.dk/brancher/energi/alternativ/article2167471.ece 

epn.dk, "Vindmøller er Europas nye favoritenergi", 3. februar 2010. 

http://epn.dk/brancher/energi/alternativ/article1968291.ece 

epn.dk, ”Analytikerne høvler fortsat kursmål på Vestas”, 20. august 2010. 

http://epn.dk/brancher/energi/alternativ/article2157312.ece 

 

ingeniøren, "Vestas: Vi er på vej med en monster-havmølle på seks MW", 27. oktober 

2009. 

http://ing.dk/artikel/103550-vestas-vi-er-paa-vej-med-en-monster-havmoelle-paa-seks-mw 

ingeniøren, "Boomerang-vindmølle på 10 MW skal slå Siemens og Vestas", 27. juli 2010. 

http://ing.dk/artikel/110600-boomerang-vindmoelle-paa-10-mw-skal-slaa-siemens-og-vestas 

 

jp.dk, "Klimaindsatsen er gået i stå", 7. juni 2010. 

http://jp.dk/indland/indland_politik/article2091001.ece 

 

metal-supply.dk, "Olien slipper op i 2047", 14. juni 2007. 

http://www.metal-supply.dk/article/view.html?id=15556 

 

nordnet.dk, "Mest handlede aktie i 2009: Vestas", 4. januar 2010. 

http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/10/49/DA/release.html 

 

npinvestor.dk, ”Vestas dykker voldsomt efter nedjustering fra Danske Bank”, 9. 

september 2010.  

http://npinvestor.dk/nyheder/nyhedsbrev-211643.aspx 

 

windpower.org, ”Kina opgiver krav om lokal andel i vindmøller”, den 3. november 2009. 

http://www.windpower.org/da/presse/nyhedsarkiv/nyheder_2009.html#506 

windpower.org, "Opbakningen til vedvarende energi stiger markant", 13. august 2010. 

http://www.windpower.org/da/presse/nyheder.html#668 

 


