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1 Executive summary 

The purpose of this report is to conduct a valuation of Vestas Wind System A/S based on a long term 
investor´ s point of view. The report has been conducted with the use of the DCF- model with budget 
assumptions that have been based on the strategic analysis and financial analysis of Vestas.  
 
In the strategic analysis the general environment was analyzed through the PEST model. I have 
analyzed up to the point, that it is the particular political, economical and technological factors that have 
an important influence on the market conditions in the wind power industry. For the political situation, 
each country´ s targets for the production of renewable energy are important. The targets are driven by 
the increased energy consumption and the reduction of C02 emissions. The analysis shows an average 
annual growth rate of approx. 10% up to 2016 in the wind power industry. The industry depends still on 
the political subsidies measures, in order to be competitive with the fossil energy sources. This is 
adversely affected by the financial and debt crisis, which has resulted in that many countries have 
dismantled their subsidies measures, and the failure to extend PTC in the USA and to find an 
international agreement to replace the Kyoto Agreement. Increased competiveness is and will be 
achieved through the technological development of wind turbines in order to reduce Cost of Energy. 
This must mainly be done through the development of the production capacity measured in MW per 
wind turbine.  
 
In the industry analysis, Porter’s Five Forces, I have reached the conclusion that the competitive 
situation has been considerably sharpened. I drew that conclusion from Vestas´ decline in the market 
share from approx. 20% in 2008 to approx. 13% in 2011, and it is assessed that the competitive situation 
will be more intensified in the future. The increased competition has been created by an overcapacity of 
wind turbines manufacturers, due to declining growth rates in the wind power industry. This has led to a 
decrease of selling prices per MW, which have fallen since 2008 and are expected to fall until 2013. 
Additionally, there are a growing number of competitors, especially from China. The Chinese producers 
have experienced a strong growth in the Chinese market and the competition is expected to increase in 
the future, when the Chinese producers will establish themselves in the global market.  
 
In the strategic analysis of Vestas´ resources and competences, Vestas’ large market share, broad based 
product portfolio and a strong product development are the important resources and competences of 
Vestas. The factors must differentiate Vestas from their competitors. 
 
The financial analysis was based on the period from 2009 until 2011. The period showed a downward 
trend, where ROIC has fallen from 8,9% to -4,3%. This tendency is particularly characterized by sales, 
which have not been increased since 2008 and a lack of cost adjustment to lower growth rates. This is 
especially the production costs and the depreciation, which have increased in the same period. It can 
contribute to strong investments in the development of new wind turbines and the expansion of 
production units, which has had a negative effect on the operating profit margin via increased 
depreciation and overcapacity but it has also affected the asset turnover ratio in a negative direction. 
 
Based on the above analysis, I have made the budget assumptions for the preparation of the budget for 
2012 until 2021. In the valuation I have calculated WACC to 9,7% and the growth in the terminal stage 
to 3%. The valuation of Vestas is fair value calculated to DKK 126. The official market price was 54,95 
DKK at the 9/2 2012. To support this valuation, an analysis of the sensitivity in the indication of the 
value has been made. This analysis proves that the estimated value is very sensitive to changes in 
WACC and growth. The estimation shows that Vestas has great potential but that risk is also part of the 
picture. 
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2 Indledning 
Vindmøllebranchen er en dansk erhvervssucces. Denne vækstbranche har været præget af flere 
danske aktører gennem de sidste 25-30 år, som har haft betydelige markedsandele på verdensplan. I 
dag, er der kun Vestas Wind Systems A/S (Vestas) tilbage, som i denne opgave vil være den 
centrale skikkelse. 
 
Markedet for vedvarende energikilder har været og forventes at være i kraftig vækst de næste 
mange år. Efterspørgslen er især påvirket af politiske beslutninger og stigende globalt 
energiforbrug. Fra politisk side er det især påvirket af debatten om global opvarmning, som har ført 
til indgåelse af aftaler om reduktion af udledningen af CO2. 
 
Selv den erhvervssucces, har Vestas’ haft et turbulent liv, med store op- og nedture på alle niveauer 
i virksomheden, ledelsesskift i utide, produktionsfejl og afsætningsstop af nye møller. Disse forhold 
har haft stor påvirkning for selskabets aktiekurs. Hvordan ser fremtiden ud for Vestas? 
 
2.1 Problemstilling 
Børskursen og dermed markedsværdien på Vestas er igennem de sidste 10 år strøget op og ned. Fra 
kurs 450 i november 2000 og til den laveste kurs, 30 i marts 2003 og igen tilbage til det højeste 
niveau på kurs 692 i august 2008 og igen ned til kursen, 59,45 den 9/2 2012. Det er dog et 
spørgsmål, om det vi har set udtrykt her, er det reelle billede af virksomheden Vestas. 
 
Markedet har som regel altid ret, men der er unægtelig også meget psykologi og markedshysteri 
med i så volatil en værdisætning. Markedets reaktioner på meddelelser fra selskabet har historiske 
givet store kursudsving. De økonomiske lærebøger taler således om perfekte og komplette 
markedsforhold, som skal være til stede, for at børskursen en given dag på aktiemarkedet skal være 
udtryk for den ”rigtige” værdi af virksomheden1.  
 
Desuden vil investorerne have vidt forskellige forventninger til fremtiden og til tidshorisonter på 
investeringen samt præferencer til, hvordan det økonomiske overskud skal anvendes. Ovenstående 
kan være en del af forklaringen på, at Vestas’ børskurs har været så volatil, som tilfældet har været. 
Og samtidig kan der have været en god portion sandhed i den omtalte kursudvikling.  
 
Et er dog sikkert, værdien på Vestas-aktien er ikke kun selskabsspecifik, men også meget afhængig 
af den generelle stemning i verdensøkonomien og på aktiemarkedet. 
 
Lige så uenige analytikere er om den sande værdi af virksomheden Vestas2, lige så uenige er 
analytikere, vindmølleproducenter samt brancheorganisationer om, hvilken vækst vi kan forvente at 
opleve i fremtiden på markedet for vindenergi.  
 
 
 
 
 

                                                
1 Finansiel Rapportering – teori og regulering, Jens O. Elling, 2008 side 141 
2 Analytikere dybt uenige om Vestas-aktien, artikl 11.04.11, Børsen 
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Figur 1 - Vestas børskurs gennem 10 år3 
 

 
Min hovedproblemstilling vil i denne opgave ud fra ovenstående, være at finde frem til den værdi, 
som Vestas efter min vurdering bør have på aktiemarkedet set ud fra en langsigtet investors 
synspunkt. 
 
2.2 Problemformulering 
Formålet med opgaven er at foretage en strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Vestas 
ud fra langsigtet investors synspunkt.  
 
Mit hovedspørgsmål vil være at sammenholde med den officielle børskurs dagen efter 
offentliggørelsen af årsregnskabet for 2011. Denne børskurs er 59,45, den 9/2 2012. 
 
Til brug for besvarelsen af hovedspørgsmålet og til understøttelse af værdiansættelsen, vil jeg 
besvare følgende underspørgsmål: 
 

Strategisk analyse: 
• Hvilke markedsbetingelser har vindmøllebranchen, og hvilke forhold i virksomhedernes 

omverden har indflydelse på branchen som helhed? 
• Hvilken konkurrencesituation befinder Vestas sig i på nuværende tidspunkt, og hvordan ser 

den fremtidige konkurrencesituationen ud? 
• Hvilke ressourcer og kompetencer er Vestas i besiddelse af? 

 
Regnskabsanalyse: 

• Hvordan har den økonomiske udvikling været i Vestas i perioden 2009-2011? 
 

Budgettering: 
• Hvordan forventes vindmøllemarkedet at udvikle sig i fremtiden, og hvordan forventes 

Vestas’ økonomiske performance at udarte sig? 
 

Værdiansættelse: 
• Hvorledes kan WACC estimeres? 
• Til hvilken kurs kan Vestas estimeres? 
• Hvorledes er værdiansættelsen i forhold til markedskursen, den 9/2 2012? 
• Hvor følsom er den estimerede kurs overfor ændringer i budgetforudsætninger? 

 

                                                
3 http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/Historiske_priser/?Instrument=CSE3258 

http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/Historiske_priser/?Instrument=CSE3258


Værdiansættelse af Vestas Wind Systems A/S   
 

 

7 
 

2.3 Afgrænsning 
Det er nødvendigt at foretage flere afgrænsninger for at bevare fokus på det essentielle i projektet, 
nemlig at lave en strategisk regnskabsanalyse af Vestas med dertilhørende værdiansættelse.  
 
Opgaven udarbejdes med det formål at estimere Vestas’ værdi for en investor med en langsigtet 
tidshorisont. Der antages ved værdiansættelsen en ”going concern” betragtning, hvorfor der ses bort 
fra opgørelsesmetoder, som benyttes ved likvidation, konkurs eller lignende. 
 
Der vil ikke forekomme en længere teoretisk gennemgang af de enkelte kapitalværdibaserede 
værdiansættelsesmodeller. Opgavens formål er ikke en afvejning af de forskellige modeller, der i 
teorien er til rådighed, og som vil teoretisk og ved korrekt implementering komme frem til den 
samme værdi.  
 
Vægtningen mellem den strategiske analyse / ex-ante analysen, og regnskabsanalysen / ex-post 
analysen, er bevidst lagt med størst vægt på den strategiske analyse. Det er således de fremtidige 
hændelser og konditionerne i omverdenen, som efter min overbevisning bidrager mest til 
virksomhedens værdi, og den historiske performance er i den sammenhæng mindre vigtig. Forhold 
som bl.a. Vestas’ historiske ROIC, overskudsgraden samt omsætningshastighed analyseres dog via 
regnskabsanalysen, da de er essentielle parametre i relation til budgetteringen. 
 
I den strategiske analyse vil der blive anvendt flere velkendte modeller. Baggrunden for disse vil 
ikke blive gennemgået dybere, da de for opgavens målgruppe forudsættes at være velkendte 
modeller. I den strategiske analyse er der fravalgt flere modeller, da opgaven ved inddragelse af for 
mange modeller vil blive for omfangsrig og samtidig miste fokus. Modellerne er således kun 
anvendt i den udstrækning, de er relevante i forhold til opgavens formål.  
 
I den strategiske analyse vil hovedvægten blive lagt på onshore markedet. Offshore markedet er 
ikke behandlet særskilt, idet installationerne er meget begrænset i forhold til det samlede marked. 
Serviceforretningen ser jeg som et forretningsområde der er en afledt effekt af Vestas’ afsætningen 
af vindmøller.  
 
Regnskabsanalysen vil blive udarbejdet på koncernniveau. Der vil ikke blive analyseret på de 
enkelte datterselskabers regnskaber, da det vil være vanskeligt at skaffe det nødvendige materiale, 
og da det vil gøre opgaven for omfangsrig i forhold til de opstillede rammer. 
 
Idet der er tale om en ekstern analyse, vil der kun benyttes offentligt tilgængelige oplysninger, da 
der ikke har været adgang til fortrolig information. Informationen fra Vestas vil bl.a. bestå af 
årsregnskaber, præsentationer og fondsbørsmeddelelser. Alt sammen materiale der kan hentes fra 
virksomhedens hjemmeside.  
 
Undervejs i opgaven vil yderligere afgrænsninger løbende blive tilføjet, såfremt det ville være 
relevant. 
 
Jeg har valgt at stoppe dataindsamlingen og informationsstrømmen den 30. marts 2012. BTM 
Consult ApS har offentliggjort deres markedsrapport, World Market Update for 2011 den 26. marts 
2012. Grundet den sene offentliggørelse vil jeg i afhandlingen kun anvende markedsrapporten fra 
tidligere år. 
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2.3 Metode 
Valget af værdiansættelsesmodel skal foretages tidligt i værdiansættelsesforløbet, da modellerne er 
vidt forskellige i deres opgørelsesmetode af denne endelige værdi, således at den strategiske analyse 
samt regnskabsanalysen tilpasses den valgte model.  
 
Værdiansættelse af virksomheder foretages som regel enten ved hjælp af de kapitalværdibaserede 
værdiansættelsesmodeller eller ved de relative værdiansættelsesmodeller. De relative 
værdiansættelsesmodeller, også kaldet multipler, kunne bl.a. være P/E, K/IV eller EV/EBIT. Disse 
modeller benyttes som regel til den lidt overfladiske værdiansættelse samt ved benchmarking af 
selskaber i en specifik branche. Af samme grund vil værdiansættelsen af Vestas i denne opgave tage 
udgangspunkt i én af de kapitalværdibaserede modeller, da det er vurderet, at de relative modeller 
ikke er omfangsrige nok. 
 
Af de kapitalværdibaserede modeller, som benyttes oftest i praksis, kan nævnes; DCF4- (Discounted 
Cash Flow), EVA- (Economic Value Added), Dividende- samt Residualindkomstmodellen. Jeg vil 
ikke komme med en længere udredning af alle modellerne, men blot nævne dem for at gøre læseren 
opmærksom på de enkelte modeller og dermed de muligheder som forelå, inden processen 
startedes. 
 
Den mest anvendte model blandet analytiker er DCF-modellen5. Dog har der i de hjemlige 
analytikerkredse på det seneste været en tendens mod, at flere også benytter sig af EVA-modellen. 
Endvidere har EVA-modellen fundet indpas i virksomhederne som et operationelt styringsværktøj6.  
 
DCF-modellen beregner værdien af nettodriftsaktiverne ved at tilbagediskontere det fremtidige cash 
flow med de vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC). I DCF-modellen skal man i 
teorien budgettere det frie cash flow ud i en ubegrænset fremtid, hvilket dog kan virke en smule 
usikkert. I praksis vælger man derfor ofte at budgettere det frie cash flow i en given periode på 
typisk 10-15 år, og dertil lægger man så en terminalværdi. Terminalværdien er udtryk for den 
estimerede værdi, virksomheden skaber i dens levetid udover budgetperioden, efter man i budgettet 
er nået til Steady State. Fordelen ved DCF-modellen er dens klare vurdering af det fremtidige cash 
flow samt inddragelsen af mange forskellige økonomiske faktorer. Samtidig er DCF-modellen 
uafhængig af, hvilken regnskabspraksis virksomhederne benytter. Ulempen er derimod, at 
størstedelen af værdiestimatet stammer fra terminalperioden, og det er jo kendt stof, at jo længere 
man er ude i fremtiden, desto mere usikkert bliver estimatet. 
 
EVA-modellen minder meget om DCF-modellen, idet begge modeller anvender entreprise value, 
der herefter korrigeres for ikke-driftsmæssige aktiver og rentebærende gæld. Forskellen på de to 
modeller er hvorledes Entreprise value fremkommer. I forhold til DCF-modellen anvender EVA-
modellen resultatopgørelsens data, som måske er mere håndgribeligt. EVA-modellen er ligeledes 
uafhængig af regnskabsprincipper og indregningsmetoder, idet en forudsætning er at alle indtægter 
og omkostninger skal passerer resultatopgørelsen, clean surplus accounting-princippet. 
 

                                                
4 Iflg. Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 2009 side 41 anvendes denne 
teoretiske betegnelse FCFF-modellen.  
5 http://www.pwc.dk/da_DK/dk/vaerdiansaettelse/assets/prisfastsaettelse-paa-aktiemarkedet.pdf 
6 http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/be0904af2bd4c12680256b06003ce889 

http://www.pwc.dk/da_DK/dk/vaerdiansaettelse/assets/prisfastsaettelse-paa-aktiemarkedet.pdf
http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/be0904af2bd4c12680256b06003ce889
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Ved anvendelse af modellernes forudsætninger, vil modellerne give den samme estimeret værdi. 
 
Ud fra ovenstående gennemgang, har jeg valgt at værdiansætte Vestas ud fra DCF-modellen. At 
langt de fleste professionelle analytikere benytter modellen, ser jeg som et sikkert tegn på, at den er 
anvendelig. 
 
Når nu værdiansættelsesmodellen er valgt, kan selve analysearbejdet påbegyndes og dermed 
foretages valg af de modeller, som kan være behjælpelig i processen mod den endelige 
værdiansættelse.  
 
Opgaven vil indledes med en virksomhedsbeskrivelse, hvor Vestas introduceres for læseren. 
Beskrivelsen vil desuden indeholde en gennemgang af virksomhedens strategi, selskabsstruktur, 
kunder og produkter. 
 
Efterfølgende udarbejdes der en strategisk analyse, som vil have fokus på det fremtidige 
indtjeningspotentiale i branchen som helhed og for Vestas i særdeleshed. I denne analyseres først 
virksomhedens omverden og dermed de mere overordnede makroøkonomiske forhold, som har 
indflydelse på de fremtidige afsætningsmuligheder. Dette vil komme til udtryk i form af en ”PEST-
analyse”7, hvor de politiske, økonomiske, sociokulturelle og teknologiske faktorer bruges som 
ramme. 
 
Dernæst vil jeg gøre brug af Michael E. Porters model ”Porters Five Forces”8 til analysen af 
vindmøllebranchen. I modellen analyseres styrkeforholdet i branchen mellem producenterne og 
deres kunder og leverandører. Desuden analyseres de substituerende produkter, branchens 
indtrængningsbarrierer samt den interne konkurrenceintensitet. Modellen ender ud med en samlet 
konklusion af branchens attraktivitet. 
 
Afslutningsvis vil jeg i min strategiske analyse undersøge hvilke ressourcer og kompetencer, som 
Vestas er i besiddelse af, samt hvordan disse udnyttes til at skabe konkurrencemæssige fordele. I 
den interne analyse undersøges desuden, hvor udviklingseffektive Vestas er i relation til deres 
produktudvikling. Boston Consulting Group modellen (BCG)9 vil blive benyttet til at skematisere 
Vestas´ produktportefølje. 
 
Som opsummering og konklusion på hele den strategiske analyse benyttes styrkeprofilanalysen 
SWOT10. Modellen opsummerer både på de interne forhold gennem styrker og svagheder samt på 
de eksterne forhold gennem muligheder og trusler.  
 
I regnskabsanalysen undersøges den historiske performance, og der tages udgangspunkt i Vestas´ 
aflagte årsrapporter fra 2009 – 2011. Der vil blive foretaget korrektioner og reformuleringer til disse 
regnskaber til analyse brug, således at der opnås en kontinuitet igennem perioden. Specielt nøgletal 
som ROIC, overskudsgraden, samt omsætningshastigheden på den investerede kapital, hvor 
relationerne kendes fra DuPont-pyramiden, vil i regnskabsanalysen være i fokus. 
 

                                                
7 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 2009 side 82 
8 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 2009 side 86 
9 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 2009 side 98 
10 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 2009 side 116 
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Inden den endelige værdiansættelse opstilles et budget for den relevante periode. 
Proformaregnskaberne vil tage udgangspunkt i og få input fra både den strategiske analyse samt den 
historiske regnskabsanalyse. Det formodes, at det er nogenlunde de samme økonomiske 
sammenhænge, som historisk har været til stede i virksomheden, som også i fremtiden vil være i 
fokus. Samtidig er det dog i endnu højere grad analysen af bl.a. de fremtidige vækstmuligheder og 
omkostningsstruktur, som skaber budgetforudsætningerne. Der vil efter budgetteringen og den 
endelige værdiansættelse blive udarbejdet en følsomhedsanalyse. Som tidligere nævnt bidrager bl.a. 
terminalværdien i DCF-modellen forholdsmæssigt meget til værdiansættelsen, ligesom også den 
estimerede WACC har stor indflydelse på det endelige resultat. Det er derfor vigtigt at vurdere, 
hvordan ændringer i de opstillede forudsætninger har indflydelse på den endelige værdiansættelse. 
 
Overordnet kan opgavens opbygning og struktur skildres således:11 

 

 

2.4 Kildekritik 
En del af det benyttede materiale i denne opgave er publiceret fra og af Vestas samt organisationer 
fra branchen. Dette materiale er anvendt kritisk, da det kan forventes, at der foreligger subjektive og 
”farvede” vurderinger heri. Dog er de aflagte årsrapporter alle påtegnet med en blank 
revisionspåtegning, hvorfor disse kan forventes at leve op til den danske regnskabslovgivning og 
internationale regnskabs- og revisionsstandarder. Samtidig er virksomheden som børsnoteret 
                                                
11 Kilde: Egen tilvirkning 

Problemstilling 

Virksomhedsbeskrivelse 

Regnskabsanalyse Strategisk analyse 

Budgettering 

Værdiansættelse 

Konklusion 
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selskabet underlagt visse forpligtelser, som medfører, at offentliggørelse af information skal leve op 
til visse krav. 
 
Informationer fra BTM Consult og Global Wind Energy, som i store dele af opgaven benyttes som 
kilde, vurderes overordnet som værende pålidelig og objektiv. Både vindmøllevirksomhederne, 
analyseinstitutterne samt andre organisationer benytter ligeledes BTM og Global Wind Energy som 
kilde, hvorfor dele af informationen kan siges at gå igen, men den hyppige brug fra disse 
interessenter vurderes samtidig at være garant for objektivitet.  
 
Resterende informationer fra teoretiske lærebøger, dagsblade samt tidsskrifter mv. vurderes alle 
overordnet at være objektive. Dog benyttes en generel sund fornuft samt kritisk indgangsvinkel til 
alle de benyttede materialer. 
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3 Virksomhedsbeskrivelse 
Vestas’ historie går tilbage til 1898, hvor virksomheden blev etableret som en smedjevirksomhed. I 
dag er Vestas en global virksomhed med en markedsandel på ca. 20% af de samlede installeret 
vindmøller på verdensplan og med en omsætning på 5.836 mio. EUR og ca. 23.000 ansatte i 2011. 
Der henvises til bilag 1 for yderligere information af Vestas’ historie og ejerforhold. 
 
3.1 Selskabsstruktur/Organisation 
Vestas introducerede i starten af 2012 en ny organisation, til afløsning af den gamle organisation 
som blev indført i forbindelse med Ditlev Engels tiltrædelse som CEO i 2005. Denne gamle 
organisation, jf. bilag 2 var etableret til at gøre Vestas til en global virksomhed og i et 
vindmøllemarked der oplevede høje vækstrater. Den nye organisation er designet til at bevare 
Vestas’ position som global markedsleder i et marked med lavere vækst og stigende konkurrence12. 
 
Organisationen er opdelt med en koncernledelse bestående af 6 medlemmer, som udover CEO, 
består af direktøren for hver af de 5 nye enheder, jf. figur 2. Som konsekvens af 
direktionsudvidelsen fra 2 medlemmer til 6 medlemmer, har Vestas nedlagt sin ”regering”, som 
tidligere bestod af koncerndirektionens 2 medlemmer samt direktørerne fra hver af de 14 
businessunits. 
 
Vestas har samlet deres organisation i 5 businessunits, jf. figur 2. Dette har bl.a. betydet en samling 
af de tidligere 7 salgsområder (regionopdelt) til en businessunit, Sales. Det samme er sket for 
produktionsenhederne, som nu er samlet i en businessunit (Manufacturing), herunder vil det 
tidligere selvstændige businessunit ”Offshore” indgå på lige fod med de øvrige produktionsenheder. 
Dette skal være med til at skabe synergier som skal skabe omkostningsbesparelser og reducerer den 
investeret kapital i produktionsenheder13.  
 
Ændringen af organisationen skal afspejle Vestas to fokusområder, produktion/salg af vindmøller 
og serviceforretningen. Denne opdeling har medført, at den tidligere udviklingsbusinessunit opdeles 
i en ren businessunit til udvikling og forskning indenfor vindmøller og udviklingen i servicering af 
vindmøller vil indgå i Vestas nye hovedområder, Global Solutions and Services. I denne 
businessunit vil således fokuseres på salg og services efter vindmøllen er installeret. 
 
Med ovenstående reorganisation har Vestas ligeledes sat fokus på økonomiområdet, som er sket ved 
at samle hver af tidligere businessunits økonomiafdelinger i en koncern businessunit, Finance. Det 
skal være med til at samle de økonomiske synergier som ovenstående reorganisation skal generer.  
 
 
 
 
 
 

                                                
12 http://www.vestas.com/en/about-vestas/new-vestas/the-new-organisation/strategic-reorganisation.aspx 

13 http://www.vestas.com/en/about-vestas/new-vestas/the-new-organisation/the-new-vestas-organisation.aspx 

http://www.vestas.com/en/about-vestas/new-vestas/the-new-organisation/strategic-reorganisation.aspx
http://www.vestas.com/en/about-vestas/new-vestas/the-new-organisation/the-new-vestas-organisation.aspx
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Figur 2 – Vestas’ organisationsstruktur14 

 
 
3.2. Vision, mission, strategi og målsætninger 

Vestas præsterede i foråret 2005 en ny vision, mission og strategi for 2005-08. Strategien er blevet 
opdateret i sommeren 2007 med en tidshorisont fra 2009-2015. Ændringerne i 2005 kom efter år 
med voksende underskud, fusion med NEG Micon og et marked der er blevet mere 
konkurrencepræget efter to store kapitalstærke virksomheder, General Electric og Siemens har 
meldt deres indtrædende i vindmøllebranchen og flere står på spræng. Og selvfølgelig som 
konsekvens af den nye ledelse med Ditlev Engel i spidsen. 
 
Vestas’ vision er meget simpel, ”Vind, Olie og Gas”15. Selskabet vil gøre vindenergi til en 
ligeværdig energikilde sammenlignet med olie og gas. Dette skal gøres gennem sænkning af "Cost 
of Energy". Til opnåelse af visionen, har Vestas udformet en mission, ”Failure is not an option”16. I 
denne mission mener ledelsen, at kunne opfylde sin vision. Missionen handler ud fra viljen til at 
søge forbedringer og bestræber sig på at følge op og rette fejl. 
  
Vestas første strategiplan efter Ditlev Engels tiltrædelse fik navnet ”The Will to Win” med 
målsætninger for 2005-08. Det overordnet strategiske mål, vat at være internationalt førende samt at 
sikre tilstrækkelig økonomisk styrke til at fortsætte internationaliseringen.  

 
Strategiplanen blev i sommeren 2007 opdateret og fik navnet "No.1 in Modern Energy" med en 
langsigt målsætning frem til 2015. Målsætningen blev døbt "Triple 15". I 2015 skal Vestas opnå en 
EBIT-margin på 15% og omsætte for 15 mia. EUR om året ved et kvalitetsniveau på 6 sigma.  
 
Profilen i strategiplanen blev skærpet i 2010 til "Wind. It means the world to us17. Stramning af 
retorikken er for at præciserer at Vestas fuld ud koncentrer sig om vindkraft, i forhold til nogle af 
Vestas’ væsentligste konkurrenter, GE Wind og Siemens. 
 
Den langsigtede målsætning er blevet ændret til en mellemlang målsætning i forbindelse med 
fremlæggelsen af regnskabsmeddelelsen for 3. kvartal 2011. Ændringen af målsætningen skal ses 
som et resultat af markedsudviklingen indenfor vindmøllebranchen samt påvirkningen af 
finanskrisen. Vestas’ fastholder sin prioriteringsrækkefølge: 

                                                
14 http://www.vestas.com/en/about-vestas/new-vestas/the-new-organisation/the-new-vestas-organisation.aspx 
15 http://www.vestas.com/da/om-vestas/strategi/vision.aspx 
16 http://www.vestas.com/da/om-vestas/strategi/mission.aspx 
17 http://www.vestas.com/da/om-vestas/strategi.aspx 

http://www.vestas.com/en/about-vestas/new-vestas/the-new-organisation/the-new-vestas-organisation.aspx
http://www.vestas.com/da/om-vestas/strategi/vision.aspx
http://www.vestas.com/da/om-vestas/strategi/mission.aspx
http://www.vestas.com/da/om-vestas/strategi.aspx
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1. EBIT-margin, som på mellemlangsigt skal være en høj encifret margin 
2. Frit Cash-Flow, som skal finansierer egen vækst og det tilstræbes at være positivt hvert år. 
3. Omsætning, øge den nuværende årlige markedsandel. 

 
Strategien om at være den bedste skal ske gennem høj kundetilfredstilfredshed, høj 
arbejdssikkerhed og bedste ydeevne på vindkraftværker med en miljøvenlig produktion. 
 
3.3 Produkter og kunder 
Vestas’ hovedaktivitet er udvikling, produktion og servicering af vindmøller. Virksomheden 
tilbyder produkter, der spænder fra enkeltmøller til totalleverancer af nøglefærdige 
vindkraftsystemer. De leverer desuden til både onshore og offshore markedet. I forbindelse med et 
større vindmølleprojekt leverer de en integreret løsning med transport, opstilling, tilslutning til el-
nettet samt service og vedligeholdelse. De tilbyder desuden som en partner at yde vejledning til 
kunderne i form af projektudvikling, finansiering og ejerskab af vindmølleprojekter, som de dog 
ikke selv deltager i. 
 
De vindmølletyper som Vestas har i deres produktportefølje, opdeles i klasser, som er den effekt, de 
kan producere energi med. 
 
I løbet af de sidste par år er udviklingen gået imod, at der sælges færre vindmøller, men til gengæld 
sælges der møller, der er langt mere produktive. Hvilket også kommer til udtryk i produktportefølje, 
jf. bilag 3. Udviklingen skal også ses som et konkurrenceparameter overfor andre energikilder og 
udviklingen i kundesegmentet.  
 
Vestas’ kunder var i starten af virksomhedens levetid private enkeltpersoner, vindmøllelaug og 
lokale elværker. Dengang blev vindmøllerne solgt enkeltvis eller i små vindmølleparker. De var 
noget mindre i størrelse og derfor knap så kapitalkrævende. I dag er udviklingen gået imod, at der 
sælges projekter, hvor den samlede effekt gerne kan være op til 50 – 200 MW18. Og kunderne er i 
dag store internationale energi- og elselskaber. 
 
3.4 Markeder 
Vestas opererer på det globale marked, hvor Vestas ligger i top 3 på de 10 største markeder19. 
Markederne er opdelt i 3 primære geografiske områder, Europa, Nord- og Sydamerika og 
Asien/Oceanien. Vestas’ største enkeltstående markeder er det amerikansk og kinesiske marked 
med hhv. ca. 30% og ca. 10% af Vestas samlede MW leveret i 2011 og som region er Europa en 
væsentlig faktor med andel af omsætningen på over 50%. Dog er denne faldet til under 50% i 
2011.20  
 
 
 
 
 

                                                
18 http://www.vestas.com/da/investor/meddelelser/offentliggjorte-ordrer/offentliggjorte-ordrer-2011.aspx 
19 World Market Update 2010, BTM Consult ApS, side 35 
20 Vestas årsrapport 2011, side 16 

http://www.vestas.com/da/investor/meddelelser/offentliggjorte-ordrer/offentliggjorte-ordrer-2011.aspx
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Figur 3 – Salg i MW til primære markeder i 201121 

 
 

 
På det europæiske marked har det især været Tyskland og Spanien som har været de væsentligste 
aftager-markeder, men flere lande, såsom Storbritannien, Frankrig og Italien vinder frem. På 
markederne i Nord- og Sydamerika er det især USA og Canada som Vestas leverer til.  
 
Markederne i Asien, er det især det kinesiske og indiske marked. Det kinesiske marked er det 
største enkelte stående marked i 2009-2011. I 2010 var andel på 48% af det samlede vindmølle-
marked på verdensplan22. 
 
Vestas installerede MW var i 2011 på 5.217 og i 2010 på 5.842 MW23. Markedsandelen har ligget 
på 12,5% i 2009, 14,8% i 2010 og 12,9% i 201124.  
 

                                                
21 Vestas årsrapport 2011, side 15 
22 World Market Update 2010, BTM Consult ApS, side 21 
23 Vestas årsrapport 2011, side 16 
24 World Market Update 2010, BTM Consult ApS, side 35 og Vestas er stadig nummer et, artikel 27.03. 2012, 
www.business.dk 

http://www.business.dk
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4. Strategisk analyse 
Den strategiske analyse vil indeholde en analyse af de faktorer, som har indflydelse på Vestas’ 
fremtidige indtjeningsmuligheder. Der foretages først en analyse af Vestas’ omverden og de 
makroøkonomiske forhold.  
 
Dette vil blive foretaget igennem en PEST-analyse, som ligeledes vil indeholde en analyse af de 
politiske tiltag og beslutninger på eksisterende samt potentielle fremtidige markeder.  
 
De mikroøkonomiske forhold samt de enkelte virksomheder, som agerer i vindmøllebranchen, vil 
blive analyseret ved hjælp af modellen Porter’s Five Forces.  
 
Den strategiske del af opgaven vil afslutningsvis fokusere på de interne forhold i virksomheden 
Vestas. I den interne analyse vil Vestas’ ressourcer og kompetencer inklusiv Vestas’ 
produktportefølje undersøges. Produktporteføljen skildres ved hjælp af BCG-modellen, hvor det 
analyseres, om Vestas har den rette produktsammensætning i forhold til, hvad markedet kræver.  
 
Som afslutning vil den strategiske analyse opsummeres i en SWOT-analyse, hvor virksomhedens 
styrker, svagheder, muligheder og trusler til fremtiden skematiseres. 
 
Den strategiske analyse skal give et overblik over omgivelser Vestas agerer i og om Vestas. Dette 
skal grundlaget for forudsætningerne til budgetteringen af Vestas. 
 
4.1 PEST-analyse 

For at analysere vindmøllemarkedet og Vestas’ omverden gøres brug af PEST-modellen25. 
Modellen opdeler Vestas’ omgivelser i politiske(P), økonomiske(E), sociale(S) og teknologiske(T). 
 
Vestas betegnes som en global virksomhed, der i 2011 besad ca.13 % af årets verdensmarked målt i 
installeret MW26 og eksporteret til 39 lande27. Vestas har opstillet mere end 49.000 vindmøller i 69 
lande på 6 kontinenter siden opstarten28. Vestas er derfor påvirket af eksterne faktorer og 
makroøkonomien er vigtig for Vestas.  
 
Afsnittet vedrørende de politiske faktorer vil fylde forholdsmæssigt mest i analysen. Dette skyldes, 
at vindenergiens fremtid både på kort og mellemlangt sigt stadig er yderst afhængig af politiske 
tilhængere og disses tiltag.  
 
4.1.1 Politiske faktorer 
Den stigende forurening forårsaget af udledning af drivhusgasser skaber bekymring hos verdens 
befolkning. I verdensopinionen er der således en bred holdning om, at de seneste årtiers stigning i 
den traditionelle energiproduktion har medført klimaændringer. Det er bl.a. sket gennem en 
ophedning af jordens overflade, som medfører stigende gennemsnitstemperaturer. 
 

                                                
25 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 2009, side 82 
26 Vestas er stadig nummer et, artikel 27.03.12, www.business.dk 
27 Vestas’ årsrapport 2011, side 16 
28 http://www.vestas.com/da/om-vestas/profil/resultater.aspx 

http://www.business.dk
http://www.vestas.com/da/om-vestas/profil/resultater.aspx
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Ovenstående fænomen omtales også som drivhuseffekten, hvor udledningen af CO2 på sigt 
medfører, at ozonlaget nedbrydes, og at vi samtidig skaber uoprettelige forstyrrelser i vores 
økosystemer. Forskerne har bl.a. forudsagt, at de stigende temperaturer medfører, at isbjergene på 
Polerne smelter.  
 
Denne erkendelse af, at udledningen af farlige og forurenende gasser ved industriproduktion og 
transport ikke er godt for miljøet, har derfor ført til fælles politiske beslutning om, at andelen af 
CO2 mv. i fremtiden skal sænkes. Dog er flere af verdenens regeringer presset økonomisk og har 
store problemer med deres finansbudget og det har ført til fald i statsstøtten til vedvarende energi og 
reduktion af CO2-udledning.  
 
Politiske faktorer har nogle af de mest betydningsfulde forhold for vindmøllebranchen. Det er de 
politiske tiltag, som er yderst bestemmende for hvorledes udviklingen i væksten bliver i fremtiden. 
Fra politisk side gøres det igennem nationale og internationale energiaftaler og ved ind- og direkte 
subsidier. 
 
I nedenstående afsnit vil jeg først belyse hvilke internationale energiaftaler der påvirker de enkelte 
lands politiske målsætninger. Herefter vil jeg undersøge de nationale politiske målsætninger på de 
væsentligste markeder. 
 
4.1.1.1 International energiaftale 

I 1992 i Rio de Janeiro indgik FN’s medlemslande en rammekonvention om klimaforandringer 
kaldet UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)29. Konventionen er i 
dag tiltrådt af stort set alle nationer, helt præcist 195 lande30. Konventionen havde som formål at 
skabe; ”en stabilisering af drivhusgaskoncentrationer i atmosfæren på et niveau, der forhindrer 
farlig menneskelig påvirkning af klimasystemet”31 
 
Denne konvention fik tilføjet et tillæg, Kyoto-protokollen32, på et topmøde i den japanske by Kyoto 
i december 1997. Dette var den første bindende aftale med forpligtelser, der medførte, at 
størstedelen af landene opsatte konkrete fremtidige mål for reduktionen af kuldioxid og 5 andre 
drivhusgasser. De tilsluttende lande forpligter sig til at nedbringe udslippet af kuldioxid i større og 
mindre andele over en fastsat årrække33 

Dog havde USA valgt ikke at ratificerer aftalen og står således uden for Kyoto-protokollen. Kina og 
Indien er ikke omfattet af reduktionskravet, da disse i 1997 blev betragtet som udviklingslande og er 
således ikke forpligtet af protokollen. Og det skal ses i lyset af at USA og Kina er de lande der 
udleder mest drivhusgasser.34 
 

                                                
29 http://unfccc.int/essential_background/items/6031.php 
30 http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/items/2631.php 
31 http://kemin.dk/da-DK/KlimaogEnergipolitik/internationalt/klimaforhandlingeriFN/Sider/Forside.aspx 
32 http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php 
33 http://www.videnomenergi.dk/Leksikon/Energi-og-klimapolitik/Kyotoaftalen.aspx 
34 http://da.wikipedia.org/wiki/Kyoto-aftalen 

http://unfccc.int/essential_background/items/6031.php
http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/items/2631.php
http://kemin.dk/da-DK/KlimaogEnergipolitik/internationalt/klimaforhandlingeriFN/Sider/Forside.aspx
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
http://www.videnomenergi.dk/Leksikon/Energi-og-klimapolitik/Kyotoaftalen.aspx
http://da.wikipedia.org/wiki/Kyoto-aftalen
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Kyoto-protokollen gælder kun til 2012, men allerede i 2005 begyndte UNFCCC-landene at 
diskutere perioden efter 2012. Der blev i 2007 enighed om en arbejdsplan og forhandlingsramme 
for indgåelse af en ny klimaaftale35. 
 
Her er målene bl.a., at ikke kun de industrialiserede lande skal være med i aftalen, men også at de 
største af udviklingslandene skal tage del i den globale kamp for at sikre miljøet. Et andet mål er 
desuden at få USA, Kina og Indien med i aftalen.  
 
I 2010 blev der ved COP16 i Cancun Mexico indgået aftale om at den globale opvarmning 
maksimalt må stige 2 grader. Til opnåelse af dette mål i aftalen skal den globale udledning af CO2 
halveres frem mod 2050 iht. FNs klimapanel (IPCC). IPCC har endvidere beregnet en reduktion på 
25-40% ifht. 1990-niveauet for industrilandene inden 2020 og for udviklingslandene en reduktion 
på 15-30% ifht. referenceniveauet i 202036. Dette er en kraftig reduktion ifht. Kyoto-protokollen 
reduktionsniveau på 5,2%.  
 
Til opnåelse af reduktionsmålene hos udviklingslandene, blev der etableret en klimafond som skal 
være med til at sikre finansieringsbehovet hos udviklingslandene. Industrilandene har givet tilsagn 
om finansiering på $ 30 mia. i perioden 2010-201237 og fra 2020 at mobiliserer et årligt bidrag på $ 
100 mia38. Denne klimafond blevet færdigbehandlet på COP 17 i Durban, Sydafrika. Der er dog 
ikke tilført penge til fonden endnu39.  
 
Der er endnu ikke indgået en ny aftale eller en forlængelse af Kyoto-protokollen. Dog blev der på 
COP-17 i Durban, Sydafrika aftalt en køreplan for en global klimaaftale som skal inkludere alle 
lande og som skal være færdigbehandlet i 2015 med virkning fra 202040. Dvs. en global aftale har 
lange udsigter og de deltagende lande skal også først godkende aftalen. Dog har EU og enkelte 
andre I-lande aftalt en forlængelse under Kyoto-protokollen. Forpligtelsesperioden og reglerne 
herfor vil først blive foretaget på COP 18 i maj 201241. 
 
Ovenstående vil påvirke vindmøllebranchen negativt efter 2012, grundet manglende international 
aftale om nedbringelse af CO2-udledning. Derved manglende fokusering fra politisk side på 
vedvarende energi.  
 
 
 
 

                                                
35 http://kemin.dk/da-
DK/KlimaogEnergipolitik/internationalt/klimaforhandlingeriFN/noegletemaeriFNforhandlingerne/Sider/Forside.aspx 
36 http://kemin.dk/da-
DK/KlimaogEnergipolitik/internationalt/klimaforhandlingeriFN/noegletemaeriFNforhandlingerne/reduktionsindsatsog
MRV/Sider/Forside.aspx 
37 http://www.faststartfinance.org/content/fast-start-finance 
38 http://www.faststartfinance.org/content/long-term-finance 
39 Fakta: en aftale om en aftale, artikel 12.12.11, Børsen 
40 http://www.kemin.dk/da-
DK/KlimaogEnergipolitik/internationalt/klimaforhandlingeriFN/senesteCOP_COP17/Sider/Forside.aspx 
41 http://www.kemin.dk/da-
DK/KlimaogEnergipolitik/internationalt/klimaforhandlingeriFN/senesteCOP_COP17/Sider/Forside.aspx 
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4.1.1.2 Energiaftaler i EU 
Udover medlemslandenes egen miljøpolitik har landene i EU en fælles lovgivning og målsætning 
vedrørende vedvarende energi. I marts 2007 blev EU-kommission fremsatte energiplan, ”En 
Energipolitik for Europa” vedtaget. Denne gælder det europæiske energimarked frem til 2020. 
 
EU´s energipakke udspil:42 

• 20% af energiforbruget i 2020 skal komme fra vedvarende energi, som vindmøller, biogas, 
bølgeenergi, solenergi samt vandkraft 

• Biobrændstof skal udgøre mindst 10% af bilernes brandstofforbrug i 2020 
• Det samlede energiforbrug skal i medlemslandene reduceres med 20% i 2020 
• Udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 20% inden 2020  

 
I planen er indlagt en hensigtserklæring, med mulighed for en udvidelse af reduktionen af 
drivhusgasser med 30%, såfremt der indgås en global aftale43. Dvs. en udvidelse af Kyoto-aftalen, 
dog omfattende de ikke allerede forpligtede lande, USA, Kina og Indien.  
 
Den vedvarende energi udgør i 2009 11,6% af det samlede energiforbrug i EU44. Få at kunne nå den 
fremsatte målsætning vil den årlige gennemsnitlige vækst udgøre 8,4 %. Det er EU-kommissionens 
opfattelse at målsætningen kan blive opfyldt45 
 
4.1.1.3 Politiske mål 
I det følgende undersøges, hvad de vigtigste vindmøllemarkeder har vedtaget af konkrete politikker 
for produktion af vedvarende energi ved vindmøller. Disse markeder, Kina, USA, Indien, Tyskland, 
Frankrig, Spanien og Storbritannien udgør ca. 75% af de samlede forventninger til installeret MW i 
201546. I nedenstående vil disse lande blive omtalt efter Vestas’ væsentligste markeder efter region, 
jf. figur 3 side 17. 
 
Jeg vil ikke i denne analyse inddrage sondringen mellem de forskellige alternative energiformer, det 
vil i stedet blive behandlet under substituerende produkter i modellen ”Porters Five Forces” senere i 
opgaven. 
 
4.1.1.3.1 Europa 
Europa har været og er Vestas største region med en andel på ca. 52% af den samlede omsætning i 
2011, jf. figur 3 side 17. I 2010 var det installeret 87.565 MW i Europa, dette svare til 44% af den 
samlede installeret kapacitet i verden og der med den største region47. Iflg. BTM Consult’s rapport, 
World Market Update 2010 vil der fra 2011 til 2015 bliver installeret 91.525 MW, således at den 
samlede installation vil udgøre 179.090 ved udgangen af 2015. I nedenstående analyse vil jeg 

                                                
42 http://kemin.dk/da-DK/KlimaogEnergipolitik/eu/overordnedepolitiker/EU's_klimamål/Sider/Forside.aspx 
43 http://kemin.dk/da-DK/KlimaogEnergipolitik/eu/overordnedepolitiker/EU's_klimamål/Sider/Forside.aspx 
44 http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm 
45 http://kemin.dk/da-DK/KlimaogEnergipolitik/eu/vedvarendeenergi/Sider/Forside.aspx 
46 World Market Update 2010, BTM Consult ApS, side 58-60 
47 World Market Update 2010, BTM Consult ApS, side 58 

http://kemin.dk/da-DK/KlimaogEnergipolitik/eu/overordnedepolitiker/EU
http://kemin.dk/da-DK/KlimaogEnergipolitik/eu/overordnedepolitiker/EU
http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm
http://kemin.dk/da-DK/KlimaogEnergipolitik/eu/vedvarendeenergi/Sider/Forside.aspx
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gennemgå de væsentligste markeder i Europa, som Tyskland, Spanien, Frankrig og Storbritannien. 
Disse lande forventes at udgøre ca. 51% af installationer i perioden 2011-201548. 

4.1.1.3.1.1 Tyskland 
Tyskland er det største marked i Europa målt på totalt installeret MW og har i en lang årrække 
været et af de største markeder med hensyn til årlig ny installeret MW. 
 
I Tyskland er der samlet installeret 27.364 MW ved udgangen af 2010 og kun USA og Kina er 
større. Vindenergiproduktion udgør 9,7% af det samlede elektricitetsforbrug49. Den tyske 
målsætning er, at den vedvarende energi skal mindst udgøre 25-30% af det samlede 
elektricitetsforbrug inden 202050.  
 
I den nuværende tyske energilov fra 2009 er der krav til repowering af landmøller som er over 10 
år, hvilket forventes at give et i boom i udskiftning af eksisterende møller. Endvidere videreføres 
degression- og systembonus principperne, som også fremgik af den gamle energilov.51 Der er store 
forventninger til offshore-markedet som har været længe undervejes og der forventes installeret 
3.000 MW inden 2015. 
 
I henhold til EU's energi-pakke har Tyskland forpligtet sig til, at vedvarende energi ved udgangen 
af 2020 skal udgøre 18% af det samlede energiforbrug52.  
 
Den tyske vindenergi organisation BWE har estimeret den tyske vindenergi markedet til at nå en 
kapacitet på 45.000 MW onshore og 10.000 offshore inden udgangen af 2020. Med denne kapacitet, 
kan vindenergi udgør 25% af Tysklands samlede elektricitetsforbrug53. 
 
Dette er et marked på over 27.000 MW fra 2010 til 2020. BTM Consult’s World Market Update 
2010 estimerer dette til 14.000 MW fra 2011 til 2015. 
 
4.1.1.3.1.2 Spanien 
Spanien har i flere år været det næststørste marked for vindenergi i Europa med en akkumulerede 
opstillet effekt på 20.300 MW. Vindenergi-produktion udgør i 14,4% af det samlede 
elektricitetsforbrug54. 
 
På den korte bane er det politiske mål fastsat til opsætning af 23.000 MW vindenergi inden 2012.  
 
Spaniens målsætning på den lange bane er, at vedvarende energi skal udgøre 22,7% af det samlede 
energiforbrug inden 2020. Iht. til EU’s energiplan udgør forpligtelsen 20%. For at opnå den 
målsætning, skal installationer op på 38.000 MW i henhold til den spanske vedvarende energiplan 

                                                
48 World Market Update 2010, BTM Consult ApS, side 60 
49 World Market Update 2010, BTM Consult ApS, side 18 
50 Global Wind Energy Outlook 2010, GWEC, side 40 
51 Annual Market Update 2010, GWEC, side 42-43 
52 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af vedvarende energi, Bilag 1, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:da:PDF 
53 Annual Market Update 2010, GWEC, side 42 
54 World Market Update 2010, BTM Consult ApS, side 18 
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(NREAP). Den spanske vindenergiorganisation, AEE har estimeret det spanske vindmøllemarked til 
at nå 45.000 MW inden 2020. Heraf vil 5.000 MW være offshore møller.55 BTM Consult har 
estimeret opsætning i perioden 2011-2015 til 11.000 MW56. 
 
På det spanske marked er der ud fra ovenstående vurderinger et marked i størrelsesorden 18-25.000 
frem til 2020, hvoraf 11.000 forventes frem til 2015. 
 
Grundet gældskrisen i Spanien har den spanske regering suspenderet sine støtteordninger til 
vindmøller57. Men allerede i 2007 reducerede regeringen støtteordningerne58. Dette har medført et 
kraftigt fald i den årlige vækst fra 2007 til 2010. Væksten i installation af MW var i 2007 på 26,7% 
og i 2010 var væksten faldet til 8,1%59. Der er ingen tvivl om at suspendering af støtteordningerne 
til vindmøller vil påvirke det spanske vindmøllemarked60. 
 
4.1.1.3.1.3 Frankrig 
Frankrig er det tredje største marked i Europa med en total installation på 5.961 MW. Endvidere har 
Frankrig Europa’s næststørste vindressourcer. Det franske vindmøllemarked har for fået år siden 
været ikke eksisterende. I 2006 var der kun installeret 1.567 MW. Markedet er præget af skiftende 
lovreguleringer og med stort bureaukrati og kompleksitet61.  
 
Vindproduktion i Frankrig udgør kun 1,8% af den samlede elektricitetsforbrug i 2010. I forhold til 
EU’s energiplan, har Frankrig forpligtet sig til, at vedvarende energi skal udgøre 23% af det 
samlede energiforbrug i 2020. En fjerdedel af denne forventes, at komme fra vindenergi62. 
 
Den franske regering har en målsætning om en installation på 25.000 MW i 2020, hvilket vil svare 
til 10% af det samlede energiforbrug i 2020. Denne målsætning er fordelt på 19.000 MW onshore 
og 6.000 MW offshore. Der er store udfordringer i at nå denne målsætning, grundet den før nævnte 
ændringer i lovgivningen og den heraf øgede kompleksitet og bureaukrati. Dette kan føre til 
forsinkelse i udviklingen af vindprojekterne. 
 
Ovenstående giver et vækstpotentiale på installeret 19.000 MW frem til 2020. I henhold til BTM 
Consult’s World Market Update 2010 rapport, forventes en vækst på 11.100 MW frem til 201563. 
 
4.1.1.3.1.4 Storbritannien 
Storbritannien besidder Europas største vindressourcer, men har historisk været et land med ikke 
særlig stor interesse for vindkraft. Markedet har været præget af manglende accept i lokalområderne 

                                                
55 Global Wind Energy Outlook 2010, GWEC, side 61 
56 World Market Update 2010, BTM Consult ApS, side 65 
57 http://npinvestor.dk/nyheder/spanske-vindmoeller-producerede-rekordmeget-stroem-i-februar-241780.aspx 
58 World Market Update 2010, BTM Consult ApS, side 65 
59 World Market Update 2007 og 2010, BTM Consult ApS, hhv. side 19 og 30  
60 Skyerne trækker ind over vindindustrien, artikel 15.02.2012, Børsen 
61 Annual Market Update 2010, GWEC, side 40 og 41 
62 Global Wind Energy Outlook 2010, GWEC, side 41 
63 World Market Update 2010, BTM Consult, side 64 
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og en manglende klar politik på området. Der har dog siden 2008 været en pæn vækst og 
Storbritannien er i dag Europas fjerde største marked og det største marked indenfor offshore 64.  
 
I Storbritannien er der installeret 5.862 MW ved udgangen af 2010. Den vedvarende energi udgør 
3,2% af det totale energiforbrug. I henhold til EU’s energiplan, har Storbritannien forpligtet sig til at 
vedvarende energi skal udgøre 15% i 2020. I 2005 udgjorde vedvarende energi 1,5%65. Der er klare 
forventninger til, at målsætning hovedsageligt skal opfyldes med vindproduktion66. 
 
For at kunne realiserer ovenstående forpligtelse, forventes det at vedvarende energi skal udgør 
mellem 30-35% af elektricitetsforbruget 2020. I 2010 udgjorde denne 8,6%. Den engelske regering 
har i 2010 udbudt offshore rettigheder med en mulig installation på 32.000 MW. Der ved er den 
totale udviklingspipline oppe på 49.000 MW. Dette svar til ca. halvdelen af det engelske 
elektricitetsforbrug i dag67. Herudover har den engelske regering en målsætning om installation af 
13-14.000 MW onshore68. Der er dog store udfordringer for onshoremarkedet, idet den engelske 
befolkning ikke har en udbredt accept af disse projekter. I 2010 blev 50% af alle onshoreprojekter 
lukket ned, grundet obstruktioner fra den lokale befolkning69. 
 
Ovenstående stemmer overens med forventninger i BTM Consult’s World Market Update 2010. I 
rapporten forventes en installation på 28.000 MW, for at kunne opfylde forpligtelsen i EU’s 
energiplan. I rapporten estimeres installation fra 2011-2015 at blive på 10.700 MW. 
 
4.1.1.3.2 Nordamerika 
Det nordamerikanske marked blev kun det tredje største marked i 2010 med en total installation på 
46.990 MW, svarende til ca. 23% af den samlede installation i Verden. I forhold til Vestas, udgøre 
dette marked 35% af Vestas omsætning i 2011 og den anden største region for Vestas i en årrække. 
BTM Consult har i deres rapport, World Market Update 2010, estimeret installationer i perioden 
2011-2015 til 74.700 MW. Jeg vil kun analyser det amerikanske marked, idet dette udgør 75% af 
installationerne i perioden 2011-2015 
 
4.1.1.3.2.1 USA 
Det amerikanske marked er verdens næste største marked i 2010 med en installation på 5.115 MW 
og en samlet installation på 40.274 MW. Vindproduktion udgør ca. 2% af det amerikanske 
elektricitetsforbrug i 201070.  
 
Som tidligere skrevet står USA udenfor Kyoto-protokollens forpligtelser, alligevel opstilles der 
mange MW vindenergi i perioder. Udsvingene er skabt af politisk ustabilitet og manglende 
langsigtet politik indenfor energiområdet. Elforsyning i USA har igennem længere tid skabt 
problemer, samtidig er USA meget afhængig af olie importeret fra ustabile landområder, som giver 
stigende energipriser. Det har været de afgørende faktorer fra politisk side, samt fokuseringen på 

                                                
64 Annual Market Update 2010, GWEC, side 65 
65 World Market Update 2010, BTM Consult ApS, side 66 
66 World Market Update 2010, BTM Consult ApS, side 21 
67 Annual Market Update 2010, GWEC, side 64 
68 Global Wind Energy Outlook 2010, GWEC, side 42 
69 Annual Market Update 2010, GWEC, side 62 
70 Annual Market Update 2010, GWEC, side 66 
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klimaforandringer i verden, der har igangsatte de politiske faktorer vedrørende den vedvarende 
energi i USA.  
 
På nationalplan har det ikke været muligt at opnå en langsigt klimaplan for vedvarende energi. 
Disse forhandlinger har været en on-going proces siden 200271. Der har været fremlagt en 
målsætning, hvoraf vindenergi skulle udgøre 17% af det samlede elforbrug inden 2020 Denne 
klimaplan blev nedstemt af det amerikanske senat. Der er på nuværende tidspunkt ingen 
nationalplan med forpligtelser i forhold reduktion af C02-udledning og andel af vedvarende energi 
af elektricitetsforbrug. 
 
Det der på nationalplan ikke har været muligt at opnå vedrørende målsætninger for vedvarende 
energi, har 29 stater indført igennem Renewable Portfolio Standard (RPS). Disse indeholder krav til 
elselskaberne, om hvor stor en procentdel vedvarende energi skal udgøre af den samlede 
elektricitetsproduktionen. Disse standarder er statsbaseret og har forskellige målsætninger til 
procentdel for vedvarende energi, og til hvilket år den målsætning skal være opfyldt. Vindenergi 
udgør en væsentlig faktor i den vedvarende energi til opnåelse af målsætningerne. RPS har været en 
af de væsentligste faktorer til stimulering af vindmøllemarkedet i USA sammen med PTC-
ordningen72.  
 
Production Tax Credit, PTC-ordningen, er en national skattefradragsordning til at stimulerer 
vindmøllemarkedet. PTC-ordning, som vil blive nærmere omtalt i afsnit 4.1.3, udløber ved 
udgangen af 2012 og på nuværende tidspunkt er der stor usikkerhed om forlængelse73. Dette gør at 
fremtidsudsigterne på det amerikanske marked er meget usikker. I nedenstående figur, som viser 
udsving i installationer af MW, fremgår det tydeligt hvilken påvirkning PTC-ordningen har for 
marked. 
 
Figur 4 – Påvirkning af PTC-ordningen på det amerikanske marked74. 

 
I 2008 fremlagde US Department of Energy en rapport, hvoraf det blev konkluderet, at 
vindproduktionen kan udgøre 20% af det amerikanske elektricitetsforbrug i 2030. Dette kan opnås 
ved installation af 305.000 MW, jf. nedenstående figur. Denne vurdering skal ses i sammenhængen 
med at det amerikanske elektricitetsforbrug forventes at stige med 39% frem til 2030. 
 
                                                
71 Kurs gok til Vestas på amerikansk energilov, artikel 28.07.10, www.borsen.dk 
72 http://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_portfolio_standard 
73 Vestas-fyringer i USA rykker tættere på, artikel 19.03.12, www.borsen.dk 
74 http://www.awea.org/_cs_upload/issues/federal_policy/7785_3.pdf 
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Figur 5 – Årlig og totale installationer frem til 203075 

 
 
I BTM Consult’s rapport, World Market Update 2010, har BTM estimeret installationer i perioden 
2011-2015 til 56.000 MW og derved vil USA stadigvæk være et væsentligt marked for vindmøller. 
Dog med et bump på vejen i 2013. 
 
4.1.1.3.3 Asien 
Asien er den anden største region i forhold til den samlede installation på 58.277 MW i 2010. I 
2005 udgjorde denne kun 5.753 MW. Til sammenligning havde Europa en installation på 41.044 
MW. Asien vil i 2015 være den region med flest installationer i verden iflg. BTM Consult’s rapport, 
World Market Update 2010. I perioden fra 2011 til 2015 har BTM Consult estimeret installationer 
til 130.050 MW, således at den totale installation i 2015 vil udgøre 188.327. 
 
4.1.1.3.3.1 Kina 
Det kinesiske marked var det største marked i 2010 med 18.928 MW ny installationer. Kina har en 
samlet installation på 44.781 MW76. Det kinesiske marked er det hurtigste vokskende marked. I 
2005 var der kun installeret 498 MW77. 
 
Kina har nogle af de største udfordringer inden for energimarkedet. Kinas høje befolkningstal, samt 
den økonomiske udvikling som landet er i og har været igennem det seneste årti, gør at der er en 
kraftig efterspørgsel, bl.a. efter elektricitet. Iflg. International Energy Agency’s rapport, World 
Energy Outlook 2010, forventes det kinesiske elektricitetsforbrug at stige med 35% fra 2008 til 
2015 og med 24% fra 2015 til 203078.  
 
Kina besidder et af de største vindenergimarkeder i verden med et potentiale på 2.580.000 MW 
installationer. Dette er på niveau med det amerikanske marked. Kina har i en langsigtet målsætning 
for ikke-hydro vedvarende energi, som hovedsageligt vil bestå at vindenergi, fremlagt at disse skal 
udgøre 3% i 2020 af det samlede elektricitetsforbrug. Kina har i deres femårsplan, 2011-2015 en 
målsætning om en samlet installation på 90.000 MW og en forventning om 150.000 MW i 202079. 

                                                
75 20% Wind Energy in 2030, U.S. Department of Energy, side 7, http://www.nrel.gov/docs/fy08osti/41869.pdf 
76 World Market Update 2010, BTM Consult ApS, side 58 
77 World Market Update 2006, BTM Consult ApS, side 6 
78 World Energy Outlook 2010, IEA, side 85 
79 World Market Update 2010, BTM Consult ApS, side 22 
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Hertil kommer at the National Development and Reform Commision har sat en målsætning for 
vedvarende energi, som i 2020 skal udgøre 15% af det samlede energibehov. Herigennem vil den 
kinesiske regering reducerer udledningen af drivhusgasser med 40-45% af 2005-niveauet i 202080  
 
I BTM Consults rapport, World Market Updata 2010, forventer BTM at de samlede installationer 
vil udgøre 149.781 MW i 2015. Dette svar til en årlig ny installation på 21.000 MW81. 
 
Kina har fra 2003 haft et ønske om at fremme de nationale producenter ved at fører en 
protektionistiske politik, hvilket har været en succes. I 2005 var der kun en kinesisk producent i top-
15 af verdensmarkedet for vindmøller. I 2010 er der 4 kinesiske producenter i top-10 og yderligere 
3 i top-15. Disse producerede hovedsageligt til deres hjemmemarked, hvor de nationale producenter 
udgjorde 90% af installationer i 201082.  
 
I 2009 blev indført en støtteordning, som giver tilskud til el-selskaberne ved køb af vindenergi. 
Tilskuddet er gældende i 20 år fra opstart af produktionen. Hertil er el-selskaberne blevet pålagt at 
købe en bestemt andel af den producerede elektricitet fra vedvarende energikilder. El-værkerne er 
ligeledes blevet pålagt at aftage den producerede elektricitet fra vedvarende energikilder83. Dog er 
der i systemet ikke indarbejdet bøder for manglende overholdelse fra elværkernes side eller 
kompensation til producenterne af vedvarende energi84.  
 
Et af de store problemer på det kinesiske marked for vindenergi er adgang til el-nettet, som har haft 
meget svært ved at følge med udviklingen og det øgede forbrug. Dette har medført at 30% af den 
samlede installation, svarende til ca. 13.000 MW ikke i 2010 havde adgang til el-nettet85. Kinesiske 
el-nettet er hovedsagligt styret af statsejet el-selskabet som udgør 70% af dette marked86. Et andet 
problem med el-nettet, er transmission af vindenergien som bliver produceret i vest og nord, mens 
industrien og befolkning er koncentreret på øst-kysten. Det kræver store investeringer i udbygning 
af infrastrukturen87 
 
Der er ingen tvivl om det kinesiske energimarked bliver et kæmpe væksttog for vindmølleindustrien 
i fremtiden.  
 
4.1.1.3.3.2 Indien 
Indien var der tredje største marked i 2010 med installationer på 2.139 MW. Indien har en samlet 
installation på 12.996 MW. Vindenergi-produktion udgør ca. 2,9% af Indiens samlede 
elektricitetsforbrug i 2010. 
 
Indien har underskrevet Kyoto-aftalen i 2002, men er ikke forpligtet af aftalen, idet landet blev 
betragtet som et udviklingsland i 1997. Indien har i mange år satset på udvikling af vedvarende 
energi grundet en kraftig økonomisk vækst, som har medført stigende energiforbrug. En anden 
                                                
80 World Market Update 2010, BTM Consult ApS, side 68 
81 World Market Update 2010, BTM Consult ApS, side 58 
82 World Market Update 2010, BTM Consult ApS, side 21 
83 Annual Market Update 2010, GWEC, side 32 
84 Global Wind Energy outlook 2010, GWEC, side 25 
85 World Market Update 2010, BTM Consult ApS, side 22 
86 Annual Market Update 2010, GWEC, side 30 
87 World Market Update 2010, BTM Consult ApS, side 22 
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årsag er stigende befolkningstal og en forventet kraftig stigning i befolkningens adgang til 
elektricitet. I 2009 havde ca. 25% af befolkning ikke adgang. Dette forventes at falde til ca. 10% i 
2030. Stigningen i befolkning med adgang til elektricitet og stigende befolkningstal, vil alt andet 
lige udgøre ca. 0,5 mia. mennesker88. Det indiske elektricitetsforbrug er vurderet til at blive 
tredobbelt fra 2005 til 203089. 
 
Den indiske regering har i sin femårsplan 2007-2012 en målsætning om opstilling af akkumuleret 
10.000 MW. Som nævnt ovenfor er denne målsætning allerede opfyldt. Det forventes at de næste 2 
femårsplaner vil indeholde en målsætning om en samlet installation på 25.000 MW. I BTM 
Consult’s rapport, World Market Update 2010, forventes den målsætning næsten realiseres inden 
2016, idet BTM forventer en samlet installation på 22.000 MW i 201590.  
 
Det potentielle vindmøllemarked er vurderet af den indiske brancheorganisation, IWTMA til at 
være på 65-70.000 MW. The World Institute for Substainable Energy har vurderet den indiske 
vindenergi potentiale til at udgør 100.000 MW, ved anvendelse af større møller og udvidelse af 
landområder samt øget fremkommelighed 91. 
 
Indien har en støtteordning som er udformet som skatteincitamenter til investorerne. Ordningen, 
Accelerated Depresation (AD-ordningen) giver en skatteafskrivning på op til 80% det først år af 
investeringen. Ordningen har været hovedårsagen til Indiens vækst i installationer, men er nu under 
udfasning, idet den indiske regering vil omlægge støtten til produktion af vindenergi. Til afløsning 
indførte den indiske regering i 2009 en tilskudsordning, Generation Based Incentive (GBI) som 
giver tilskud til selve den produceret elektricitet. Dog har denne ordning ikke vundet den store 
indpas hos investorer, idet tilskuddet, $0,1/kWh ikke er attraktiv i forhold til et skattefradrag på 
80% af investeringen.  
 
4.1.1.4 Subsidieordninger og skattefordele 
Vindmøllebranchen er afhængig af tilskudsordninger på de enkelte markeder for at kunne 
konkurrere med de konventionelle energiformer. Dog er konkurrencesituationen for vindmøller 
blevet bedre, idet vindmøllerne er blevet større og kan derfor producerer mere energi. 
Vindmølleparkerne er ligeledes blevet større, hvilket påvirker produktionsprisen i nedadgående 
retning.  
 
De enkelte lande støtter vindenergi på mange forskellige måder. I Europa har man typisk set, at 
regeringerne har støttet energiproduktion ved vindenergi med pristilskud på producerer elektricitet. 
Derigennem bliver vindenergi konkurrencedygtig i forhold til energi produceret ved kulkraft eller 
naturgas mv. Der kan ligeledes ydes direkte støtte i form af tilskud ved opførelsen af 
vindmølleparken, hvilket gør det attraktivt at investerer i vindmølleparker, frem for traditionelle 
energiformer. I den henseende kan det nævnes, at det på samme måde er til vindmølleindustriens 
fordel, når der lægges skatter og afgifter på andre former for energi og brændstoffer såsom 
atomkraft, olie, kulkraft mv. 
 
                                                
88 Energy for All 2011 (World Energy Outlook 2011 - special early insights), IEA, side 16, 
http://www.iea.org/papers/2011/weo2011_energy_for_all.pdf 
89 Global Wind Energy Outlook 2010, GWEC, side 30 
90 World Market Update 2010, BTM Consult ApS, side 69 
91 Global Wind Energy Outlook 2010, GWEC, side 30 

http://www.iea.org/papers/2011/weo2011_energy_for_all.pdf
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En anden politisk mulighed for at subsidiere vindenergien, er at yde skattefordele til 
vindenergiproducerende enheder. Det er specielt i lande som USA, Canada og Indien, hvor 
politikerne anvender skatterabatter og lignende skattemæssige fordele til vindenergien. Specielt 
PTC-ordningen har en stor effekt på det amerikanske marked. PTC-ordningen er lovmæssigt 
reguleret for hele USA, og den forlænges politisk som regel for en kortere periode ad gangen. 
Denne nuværende PTC-ordningen udløber ved udgangen af 2012. 
 
Herudover har USA i 2009 indført en ”Investment Tax Credit” (ITC), hvilket giver et skattefradrag 
på 30% af investeringen i vindmøller det første år. Denne ordning udløber i 2013, således at 
investeringerne skal være igangsat i 2012. 
 
En anden ordning som benyttes i USA, er den såkaldte RPS-ordning, jf. afsnit 4.1.2.2.1. Ordningen 
indeholder bl.a. et tilbud om favorable finansieringsvilkår ved etablering af vindmølleanlæg. 
 
Som tidligere omtalt er der pres på støtteordningerne til vindindustrien grundet finanskrisen og 
gældskrisen i Europa. Dette har medført suspendering af støtteordningerne i Spanien og Italien 
overvejer ligeledes at reducerer subsidierne til vindmøller. Hertil har Indien stopper skattefordelene 
ved høje afskrivninger92 og der er store usikkerhed om forlængelse af den amerikanske PTC-
ordningen. 
 
4.1.2 Økonomiske faktorer 
De generelle økonomiske konjunkturer har en indflydelse på afsætningen af vindmøller. Et land i 
højkonjunktur har bedre økonomisk klima og dermed øget investeringslyst, hvilket betyder større 
afsætning. I takt med at befolkningstallet stiger og verdensøkonomien er i højkonjunktur, stiger 
behovet for energi, som konsekvens af højere levestandard. Stigning i landes BNP, afføder oftest 
stigende energibehov, som f.eks. ses i Kina og Indien i disse år. Sammenhængen er særlig markant i 
de lande hvor stigning i BNP ledsages af kraftig urbanisering og industrialisering. 
, 
De grundlæggende økonomiske faktorer som f.eks. prisudvikling og råvarepriser spiller naturligvis 
også en rolle for efterspørgslen efter vindenergi. Det er vigtigt at holde en så lav Cost of Energy 
time som muligt. 
 
4.1.2.1 Finans- og gældkrise 
Der er ingen tvivl om finanskrisen har haft en effekt på det amerikansk og europæiske marked. 
Dette kan ses af nedenstående figur som viser afgivne vindmølleordre fra 2. kvartal 2008, starten af 
finanskrisen, til 1. kvartal 2009. Idet der er lang produktionstid, dvs. fra den afgivne ordre til 
vindmøllerne bliver installeret på sitet, ses reaktion fra finanskrisen først efter 1-2 år. I 2010 er det 
amerikanske marked faldet med 48% i forhold til 2009. På det europæiske marked er 2010 på 
niveau med 2009.  
 
Det kinesiske marked har ikke tilsvarende været påvirket af finans- og gældskrisen, idet der er 
realiseret højere vækstrater end forventet af prognoserne udarbejdet i 2007. BTM Consult havde 
således i deres prognose fra 2007 vurderet en installation på 6.500 MW og7.500 MW for hhv. 2009 

                                                
92 Novo trak C20 I plus – Vestas faldt på usikkerhed, artikel 04.04.12, www.borsen.dk 
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og 2010, men det kinesiske marked har realiseret en installation på 13.750 MW i 2009 og 18.928 i 
2010.  
 
Figur 6 – Oversigt over afgivne vindmølleordre i perioden 2.kvartal 2008 til 1. kvartal 200993 

 
 
For at vende udviklingen i USA, har den amerikanske regering i 2009 indført en genopretningsplan, 
American Recovery and Reinvestmest ACT. Som en del af denne plan, blev det muligt at modtage 
statslån til vindmølleprojekter, såfremt produktionen er begyndt før 2012. Endvidere er der indført 
en skatteordning, Investment Tax Credit (ITC), som giver et skattefradrag på 30% af investeringen 
allerede i udviklingsfasen. Disse projekter skal være påbegyndt i 2012 og være færdige i 201394 
 
Hertil kommer at deres føres en lempeligere pengepolitik fra nationalbanker i EU og USA med lave 
renter. Dog har finanskrisen været hård ved finanssektoren og bankerne har stramt deres 
udlånspolitik. Som konsekvens af finanskrisen er finansieringskilder til vindmølleprojekter blevet 
halveret i 200995. 
 
Finanskrisen har medført et øget pres på finansiering af de store vindmølleprojekter. Dette udledes 
af finansieringskilderne har øget deres risikopræmie. Konsekvensen heraf, er at flere projekter enten 
er blevet stoppet, sat på hold eller foretaget reduktion i størrelsen96. Det er endvidere svært for 
vindmølledevelopere, at finde finansiering til deres projekter, idet finansieringskilder vil have store 
sikkerheder grundet den lange tilbagebetalingsperiode på 10-20 år og finansieringskilderne har søgt 
mod de store energiselskaber97  
 

                                                
93 World Energy Outlook 2009, IEA, side 163 
94 World Market Update 2010, BTM Consult ApS, side 16 og 62 
95 World Energy Outlook 2009, IEA, side 163 
96 World Energy Outlook 2009, IEA, side 163 
97 World Market Update 2010, BTM Consult ApS, side 46 
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En effekt af gældskrisen i Europa vil formentlig blive afhjulpet af, at EU-landene er forpligtet til at 
reducere deres udslip af C02. På det amerikanske marked kan gældskrisen påvirke en forlængelse af 
den nuværende PTC-ordning, som udløb ved udgangen af 2012.  
 
Det er svært at spå om fremtiden, men finanskrisen og den efterfølgende gældskrise i Europa og 
USA har medført en lavere vækst. Prognoser fra 2010 fra BTM Consult og GWEC viser dog 
vækstrater i niveauet 10-20 % i de næste 5 fem år. I den seneste prognose fra 2011 fra BTM Consult 
har de dog nedjusteret forventninger fra 2012 til 2016 til en årlig vækst på 10% på verdensplan. 
Dette er en nedjustering på 5,5%-point på den årlige vækst. Dog vil der blive installeret 270 GW i 
perioden fra 2012 til 2016. Dette svare stort set til den totale installation i verden, målt ved 
udgangen af 201198. Iflg. konsulenthuset, Make Consultning skyldes det hovedsageligt 
usikkerheden til støtteordningen i USA, Indien og Spanien99, som må ses som en konsekvens af 
finanskrisen og gældskrisen. De nye prognoser er ikke på niveau med før finanskrisen, men dog 
pæne stigninger i installeret MW.  
 
En anden måde at anskue påvirkningen af finanskrisen og gældskrisen, er at se på 
vindmølleproducenternes aktiekursudvikling. Her ses der store fald i aktiekurserne i 2011. 5 af de 
10 største producenter i 2010, har således oplevet aktiekursfald på mellem 47,4-65,2%100. Vestas er 
hårdest ramt. Ud fra disse kursfald og idet kursfaldene har haft en bred effekt på alle 
vindmølleproducenter, kan det ikke udelukkes, at finans- og gældskrisen har haft påvirkning på 
vindmøllebranchen101. Kursfaldet kan ikke alene tillægges finanskrisen og gældskrisen, men også 
udviklingen i vindmøllemarkedet og konkurrencesituationen.   
 
4.1.2.2 Udviklingen i verdens elektricitetsforbrug 
Vi oplever på verdensplan et stigende elektricitetsforbrug og –behov. International Energy Agency 
(IEA) har således i deres World Energy Outlook for 2010 forudsagt, at vores globale efterspørgsel 
efter elektricitet vil stige med ca. 80% fra 2008 og frem mod 2035102.  
 
Figur 7 – Elektricitetsproduktion fordelt på energikilde103 

 

                                                
98 Vindkonsulenter skærer kraftigt i markedsprognoser, artikel 26.03.12, www.borsen.dk 
99 Vestas er stadig nummer et, artikel 27.03.12, www.business.dk 
100 Vestas-konkurrenter under pres, artikel 17.02.12, Børsen 
101 Vestas har klaret sig lige så ringe som kolleger, artikel 30.12.11, www.borsen.dk 
102 World Energy Outlook 2010, IEA, side 218 
103 World Energy Outlook 2010, IEA, side 219 

http://www.borsen.dk
http://www.business.dk
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På verdensplan forventes stigning i energiforbruget især på udviklingslande (Kina og Indien), hvor 
vækst i befolkning og økonomi er kraftige. Det skaber i sig selv et øget behov for energiressourcer. 
Denne udvikling medfører formentligt samtidig, at der på et tidspunkt ude i fremtiden, vil opleves 
mangel på flere af de fossile energikilder. Verdens lager i undergrunden af olie, gas, kul mv. varer 
med overvejende sandsynlighed ikke ved for evigt.  
 
Den forvente stigende i elektricitetsbehovet samt den medfølgende stigning i udledning af 
drivhusgasser og som konsekvens heraf stigning temperatur i verden, har fået verdenssamfundet til 
at overveje, hvilke tiltag der er nødvendige for at bremse den uheldige udvikling dette medfører. 
Her er investeringer i vedvarende energi selvfølgelig det oplagte valg, men det kræver, som jeg var 
inde på ovenfor, politiske beslutninger. 
 
4.1.2.3 Prisen på andre energiressourcer 
For at vindenergi skal være konkurrencedygtig, er prisudvikling på andre energikilder meget vigtig. 
Her er det især udvikling i priseniveauet på olie, kul og gas, som i dag er de væsentlige energikilder. 
Gennem de seneste 3 årti er verden blevet mere afhængig af olie, kul og gas. Og denne afhængighed 
vil stige frem mod 2030, grundet stigningen i verdens energiefterspørgsel. 
 
De olieproducerende lande er for størstedelens vedkommende, alle placeret i verdens brændpunkter 
og politisk ustabile regioner som Mellemøsten og Afrika. De fleste lande ser derfor en stor fordel i 
at være selvforsynende med energi.  
 
Siden 1999 er prisen på en tønde Brent-olie steget fra ca. 10$ til lige under 150 $ pr. tønde i starten 
af 2008. Finanskrisen medførte efterfølgende et fald i olieprisen til lige over 30$ pr. tønde. Men 
olieprisen er igen steget til ca. 120$ pr. tønde og der forventes yderligere stigende i prisen til ca. 
130-150$ pr. tønde i 2012104. 
 
Figur 8 – Råoliepris – Brent spot fra 1987 - 2012105 

 
                                                
104 Vild oliepris sender benzinpris mod 14 kroner literen, artikel 23.03.12, www.borsen.dk 
105 http://www.eof.dk/Priser-og-Forbrug/Raaolie.aspx 

http://www.borsen.dk
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Den stigende oliepris og uroligheder i de olieeksporterende lande, bliver dog af mange opfattet som 
en fordel for den alternative energi. Som tidligere nævnt under politiske forhold ”USA” har det 
medført et øget fokus på vedvarende energi, herunder vindenergi. 
 
Olie er på trods af historiske kriser og kraftigt stigende priser, stadigvæk den mest benyttede i 
produktionen af energi i mange lande. Olie, kul og gas udgør ca. 81 % i 2007 af det samlede 
energiforbrug. Til sammenligning udgør vindenergi under 1%.  
 
Som jeg var inde på i afsnittet om olieprisen, har de stigende priser på olie været en direkte fordel 
for vindmøllebranchen. Hertil kommer stigende priser på kul, som stort set har fyldt udvikling på 
olieprisen, hvilket er grundet i stigende energiforbrug på verdensplan.  
 
Figur 9 – Spotmarkedspris på kul106 

 
Som det kan ses af nedenstående figur har naturgassen på det amerikanske marked ikke fyldt 
prisudvikling for olie og kul og prisfaldet efter finanskrisen er ikke vendt. Prisen lå før finanskrisen 
på over 10$/MMBtu og er faldet til ca. 2$ i februar 2012. Denne lave pris forventes at fortsætte ind 
i 2013, idet der findes store gasreserver i USA107. Dette har en negativ effekt på vindmøllemarkedet 
i USA og som kan have en længere påvirkning end hvis PTC-ordningen bortfalder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
106 http://www.ens.dk/da-
dk/info/talogkort/statistik_og_noegletal/energipriser_og_afgifter/kulpriser/sider/forside.aspx 
107 Vestas trues af naturgas I USA, artikel 07.03.12, www.business.dk 

http://www.ens.dk/da
http://www.business.dk
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Figur 10 – Natur gas prisudvikling i Europa og USA 

 
 
Til ovenstående kommer en forventet kraftig stigning i verdens forbrug af energi, som vil stige med 
33% frem til 2035. Såfremt efterspørgslen bliver ved med at stige, medfører det naturligt et 
yderligere pres på vores fossile energiressourcer, som vi yderligere ikke kender mængden af, men 
de er ikke utømmelig. Alle ovenstående pris- og mængdeændringer er i det store hele til 
vindmølleindustriens klare fordel. 
 
4.1.2.4 Stålpriser 
Stål benyttes som en vigtig ingrediens i vindmølleproduktionen. En vindmølles vægt ligger på 300-
350 tons, heraf udgør stål en væsentlig andel. På Vestas vindmølle V112-3MW, som har en vægt på 
365 tons, udgør stål ca. 80%. Vestas har stor fokus på netop vindmøllernes vægt, idet det øger 
produktionsprisen pr. mølle og er med til at øge miljøpåvirkningen. Hertil kommer øget 
transportomkostninger ved øget vægt108. 
 
Figur 11 – Udvikling i stålpriser fra 1997 - 2011109 

 
 
                                                
108 Vestas årsrapport 2010,  side 68 
109 Steel price forecast to rise by up to teo-thirds, artikel 23.01.11, Financial Times, 
http://www.ft.com/cms/s/0/758d30da-2720-11e0-80d7-00144feab49a.html# 

http://www.ft.com/cms/s/0/758d30da-2720-11e0-80d7-00144feab49a.html#
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Som det fremgår af ovenstående figur, har prisudvikling været eksplosiv frem til finanskrisen i 
2008, hvorefter stålpriserne faldet kraftig, men er igen på vej op og forventer at stige i 2012. 
Udvikling i stålprisen vil øge produktionsomkostningerne af vindmøller og derigennem gøre 
vindenergi mindre konkurrencedygtig i forhold til andre energiressourcer 
 
For at minimerer udsvinget i råvarepriser og derigennem risikoen for udsving i 
produktionsomkostninger af vindmøller, indgår Vestas’ langsigtede aftaler med leverandør til faste 
råvarepriser. Endvidere bliver risikoen for udsving i råvarepriser forsøgt indregnet i salgskontrakt 
med kunder, enten igennem indregning af risikoen ved merpris eller ved at afvente den endelige pris 
på vindmøllen til den er produceret. Derved bærer kunden risikoen for udviklingen i 
råvarepriserne110. 
 
4.1.3 Sociokulturelle faktorer 
Nogle af de væsentligste faktorer er den øgede velstand i verden og vækst i befolkning, som i 
fremtiden skaber stor efterspørgsel efter energi. Det forventes at verdens energiforbrug vil stige med 
36% frem til 2035111. I 2010 var ca. 20% af verdens befolkning uden adgang til elektricitet og 90% 
af stigning i energiforbruget vil være fra ikke-OCED-lande og her er det især Kina og Indien som 
står for væksten112. I disse lande er kul en væsentlig energikilde til opfyldes af det forventede 
energistigning. Som det fremgå af nedenstående figur, vil olie og kul, samt naturgas stadigvæk være 
de foretrukne energiformer. Dog stiger den vedvarende energi, således at den udgør 15% af 
energiforbruget i 2035113. 
 
Figur 12 – Udvikling i verdens efterspørgsel af energi fra 2008 - 2035114 

 
En anden faktor for vindmølleindustriens fremtid og vækstmuligheder, er befolkningens 
adfærdsholdning til miljøvenlighed. Hos forbrugeren har der i løbet af de sidste år været meget stor 
fokus på miljøet og vedvarende energi, specielt i OCED-landene. Vindmøllerne står for den rene 
energi frem for kraftværker, der producerer energi ved kul, atomkraft mv. Dette kan presse 
elselskaberne til at anvende vedvarende energi til produktion af elektricitet for at fastholde kunder i 
et liberaliseret energi-markedet. I fremtiden kunne man forstille sig, at forbrugerne fik større 
valgfrihed i forbindelse med valget af energiform.  
 
 

                                                
110 Vestas årsrapport 2011, side 30 
111 World Energy update 2010, International Energy Agency, side 80 
112 World Energy Outlook 2011, Executive summaries, International Energy Agency, side 1 
113 World Energy Outlook 2011, Executive summaries, International Energy Agency, side 4 
114 World Energy update 2010, International Energy Agency, side 80 
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4.1.4 Teknologiske faktorer 
En moderne vindmølle er et højteknologisk produkt frembragt af mange års intensiv forskning og 
udvikling. Nogle af de væsentligste faktorer for vindmøllebranchen inden for teknologisk udvikling 
er nedbringelse af kostprisen pr. producerede kWh energi (Cost of Energy), herunder optimering af 
design og ydelse på vindmøllerne. 
 
4.1.4.1 Cost of Energy 
De teknologiske fremskridt, som vindmøllebranchen har præsteret, er udtryk for en kolossal 
udvikling, siden Vestas solgte sin første vindmølle i starten af 80’erne på under 50 kW. Til 
sammenligning er den vindmølle med den højeste effektivitet i Vestas’ produktportefølje i dag på 3 
MW for onshore og på offshore med 7 MW. Branchen har vist sig som særdeles innovative i 
udviklingen, da branchen godt er klar over, at der løbende skal præsteres fremskridt for at få prisen 
på vindenergi ned. Netop at mindske Cost of Energy til et konkurrencedygtigt niveau, må betegnes 
som én af de vigtigste parametre for vindmølleproducenternes succes.  
 
Der er kraftige identifikationer på at branchen er på rettet vej. Det er især indenfor offshore, som 
der er store forventninger til at blive konkurrencedygtig i 2014-2015. Det skyldes især de store 
vindmøller med en stor produktion, idet omkostningen til opsætning af vindmøllen er stor. Dvs. jo 
større vindmøllen er, jo færre vindmøller skal installeres og der igennem lavere Cost of Energy. Det 
er ligeledes vigtig at holde vedligeholdelsesomkostninger ned. Specielt for offshore vindmøller som 
er omkostningstunge at vedligeholde, grundet deres placering i havet. Vestas har i årsrapporten for 
2011 oplyst en produktionspris på 4-7 eurocents pr. kWh på onshore vindmøller115.  
 
Kostprisen ved el-produktion ved vindenergi er svært at sammenligne direkte med prisen på andre 
energiformer, idet det normalt vil indbefatte flere forudsætninger vedrørende markedet, pris på 
forurening, kontinuerlig produktion mv. 
 
I sidste instans kan prisdiskussionen afrundes med, at vindenergi kun er fuldt ud konkurrencedygtig, 
såfremt miljøpåvirkningen medregnes, men det er også en meget vigtig faktor. Så længe 
energiressourcer handles på det frie marked, hvor det overvejende stadigvæk er 
markedsmekanismerne, der vejer tungest, kan det konkluderes, at vindenergi endnu ikke helt kan 
konkurrere uden tilskud og støtteforanstaltninger fra statslig hold. Hvilket ligeledes kan 
sammenlignes med det amerikanske marked og påvirkningen af PCT-ordningen som er omtalt i 
afsnit 4.1.2.2.1. Dog er der klare forventninger til vindenergi vil blive konkurrencedygtige i nær 
fremtiden i forhold til fossile brændstoffer, da priserne er og vil blive stigende for disse energi-
kilder og derigennem forventes det ligeledes subsidieordningerne falder væk. 
 
4.1.4.2 Størrelsen på vindmøllerne 
Som nævnt i ovenstående afsnit, er Cost of Energy en vigtig faktor og i denne forbindelse med 
udviklingen af vindmøllernes effektivitet, er der naturligt ligeledes sket en ændring i størrelsen på 
vindmøllen og dens komponenter. Udvikling går i retning af større vindmøller der har en højere 
ydeevne, for der igennem at sænke Cost of Energy. I dag er den største vindmølle på 7,5 MW med 
vingefang i diameter på 127 m og en højde på 135m. Disse store vindmøller har en vægt på over 

                                                
115 Vestas årsrapport 2011, side 20  
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300 tons. Herudover foregå der udvikling af offshore vindmøller i størrelse 10 MW og 20 MW. Det 
fremgå ligeledes af nedenstående figur, som viser udvikling i opsætning af størrelse fra 2008 til 
2010, hvor installationen af de store vindmøller har været stigende. 
 
Figur 13 – Fordeling af installerede vindmøller på størrelse fra 2008 - 2010116 

 
Udviklingen i materialesammensætningen tyder på, at vægten på fremtidige møller mindskes, 
samtidig med at størrelsen på vingerne og den totale højde på vindmøllerne godt kan blive højere 
endnu. Dette skal gøres i sammenhæng med at miljøpåvirkningen af de store møller bliver mindre.  
 
I den sammenhæng kan der forekomme transportproblemer. I dag transporteres de fleste møller 
over land med specialbyggede vogne og anhængere. Endvidere er det ikke alle vindparker onshore 
der er lige fremkommelig For at nedbringe transportproblemerne opstarter producenterne bl.a. 
produktion tættere på havet samt i stigende grad på de største markeder. Når fabrikkerne placeres 
tæt ved havet, har det sin klare fordel i relation til Offshore projekter, men i fremtiden vil flere 
Onshore projekter formentlig også transporteres over vand. Udviklingen af store vindmølle kan 
blive stoppet af transportproblemer117. 
 
4.1.4.3 Kontinuerlig elektricitet 
Et af vindmølleindustriens problemer er, at energien produceret fra vindmøller er meget afhængig af 
vindstyrken. I perioder hvor kunderne har større eller mindre behov for elektricitet, kan vindmøllen 
ikke som ved mange af de andre energikilder skrue op og ned for produktionen. I figuren nedenfor 
er effekten ved forskellige vindhastigheder på Vestas vindmøller V112 3MW hhv. onshore og 
offshore skildret. 
 
Vindmøllen starter produktionen af energi ved vindhastigheder på ca. 3 m/s, mens den optimale 
strøm produceres ved en hastighed på 11-12 m/s. Vindmøllen kan pga. for stor belastning ikke 
producere energi ved vindhastigheder over 25 m/s. Det er dog sjældent, at der i længere perioder er 
vindhastigheder af den styrke. Her har udvikling gået i retning af lavere vindhastigheder til opstart 
af produktion samt at opnå det optimale fikspunkt ved en lavere vindstyrke. Hvilket alt andet lig vil 
give en mere kontinuerlig produktion. 
 

                                                
116 World Market Update 2010, BTM Consult ApS, side 42 
117 World Market Update 2010, BTM Consult ApS, side 41 
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Figur 14- Energi-effektivskurve ved forskellige vindhastigheder på Vestas vindmøller118 

 
 
Flere steder i verden forskes der i øjeblikket i udvikling af faciliteter til lagring af elektricitet. 
Vestas har indgået 3-årige samarbejde med Aalborg universitet om udvikling af et batteri til 
lagringen, som skal installeres i vindmøllen. Virkningsgraden, fra el-input tilbage til el, er vurderet 
til at være 65-75%. Problemet er levetiden og lagerstørrelsen. En anden måde til lagring er 
brændselsceller. Risø DTU har i længere tid forsket i lagring af energien i brændselsceller, hvor der 
kræves en produktion og lagring af brint. Brint anses af mange for det bedste bud i øjeblikket, da 
det ikke er så kompliceret at producere, og samtidig kan det lagres i både flydende og fast gasform. 
Kombinationen af energilagring i eksempelvis brændselsceller og vindenergi kunne i fælles synergi 
undgå ustabilitet i elektricitetsleverancerne. Risø vurderer at virkningsgraden kan komme op på 80-
85%119. 
 
I modsat til lagring af den genererede strøm fra vindmølle, er at finde anvendelsesmuligheder til den 
produceret strøm. Her kan udvikling af el-biler medføre et øget forbrug af vindenergi og 
derigennem en bedre udnyttelse. En anden løsning er at lade traditionelle kraftværker være 
styringsmekanismen, således deres produktion var lav ved høj produktion af vindenergi120. 
 
Lagring af elektricitet har dog formentlig endnu lange udsigter, men rent teknisk bliver det muligt, 
og det vil derefter være til vindindustriens fordel. 
 

                                                
118 Kilde: Vestas produktbrochure for V90 1.8 MW og 2.0 MW og V112 3.0 MW 
119 http://www.risoe.dtu.dk/Risoe_dk/Home/About_risoe/research_departments/ABF/Fuel_cells/types.aspx#SOFC 
120 Kunsten at lagre energi, artikel fra Aktuel Videnskab, nr.8 2008. 

http://www.risoe.dtu.dk/Risoe_dk/Home/About_risoe/research_departments/ABF/Fuel_cells/types.aspx#SOFC
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4.2 Porter’s Five Forces 
For at analysere vindmøllebranchens attraktivitet tages udgangspunkt i modellen Porter’s Five 
Forces. Med modellen som grundlag analyseres først leverandørernes og kundernes styrkeforhold, 
samt hvilke indtrængningsbarrierer der er i branchen. Afslutningsvis undersøges hvilke 
substituerende produkter, der konkurrerer med vindmølleproducenterne om branchens 
indtjeningspotentiale, samt hvordan den interne konkurrencesituation forholder sig. 
 
Modellen kan illustreres således: 
Figur 15121 

 
 
4.2.1 Leverandørernes styrkeforhold 
I forhold til leverandørernes styrkeforhold er denne påvirket af den nuværende konjunkturudvikling. 
Perioden frem til finanskrisen i slutningen af 2008, var der en tendens mod, at 
vindmølleproducenterne prøvede at blive mindre afhængige af underleverandører. Denne udvikling 
skal ses i sammenhæng med den store vækst som vindmøllebranchen oplevede frem til finanskrisen 
og som medførte lange leveringstider af delkomponenter, grundet underkapacitet hos 
underleverandør. Denne udvikling medførte at de største producenter udvidede deres 
egenproduktion kraftigt eller foretaget vertikal integration ved opkøb af underleverandører, for at 
mindske styrkeforholdet til underleverandørerne.  
 
Vestas igangsat i 2005 udbygning af deres produktionskapacitet i nærmiljøet, dvs. på 
salgsmarkederne i USA og Kina. Vestas har i dag en kapacitet på over 8.500 MW122, hvilket skal 
                                                
121 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 2009 side 87 
122 Vestas årsrapport 2011, side 24 
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ses i forhold til leveret MW i 2011 på 5.217 MW. Vestas kan producere alle væsentlige 
delkomponenter, dog ikke gearkasser hvor Vestas er afhængig af underleverandører. 
 
Ovenstående udvikling er igangsat i højkonjunktur og i 2010 og 2011 oplevede branchen begrænset 
vækst i efterspørgslen. Disse vækstrater har ikke stået mål med vindmølleproducenternes udbygning 
af produktionskapaciteten. Dette har medført en overkapacitet hos vindmøllerproducenterne og 
underleverandørerne og herigennem prisfald på komponenterne123. Dette mindsker 
forhandlingsstyrken hos underleverandørerne.  
 
Denne overkapacitet presser ligeledes vindmølleproducenter, idet overkapacitet er dyr og der er en 
forventning til at de store producenter vil vende sig mod underleverandørerne124. Vestas har i 
forbindelse med regnskabsfremlæggelsen af 3. kvartal 2011, en forventning om at produktionen af 
vindmøller til det brasilianske marked vil forgå med underleverandører125.  
 
Til at opnå et tættere samarbejde med underleverandørerne indgår Vestas langsigtede rammeaftaler 
og strategisk partnerskab med underleverandørerne, for at opnå en konkurrencedygtig 
komponentpris og leveringer til tiden. Hertil har Vestas indført Six Sigma som deres 
kvalitetsværktøj. Vestas har en målsætning om, at strategiske komponenter skal have mindst to 
leverandører. Målsætning er for de flest komponenter opfyldt.126 Igennem disse tiltag mener Vestas 
at de skaber sig en stor produktionsknowhow i hele processen samt en god fleksibilitet i den 
fremtidige udvikling.  
 
Som en sammenfatning af leverandørafsnittet kan det konstateres, at leverandørerne set under ét har 
en middel forhandlingsstyrke over for vindmølleproducenterne, grundet den lavere vækst i 
efterspørgslen og overkapacitet hos vindmølleproducenterne. Forhandlingsstyrken vil dog vende til 
fordel for underleverandørerne når markedet igen oplever høje vækstrater, idet markedet er præget 
af få store underleverandør til de væsentlige delkomponenter og det forventes at 
vindmølleproducenterne vil outsource delproduktioner for at omkostningseffektiviserer. 
 
For Vestas’ vedkommende vil især gearkasseleverandører karakteriseres ved høj 
forhandlingsstyrke, idet Vestas ikke selv har produktion heraf.  
 
Nedenfor gennemgås leverandørforholdet for gearkasse og transportvirksomheder, idet disse ikke 
indgå i Vestas supply chain. 
 
4.2.1.1 Gearkasse 
En gearkasse i vindmøllen bruges til at omdanne lav rotationshastighed med højt moment til høj 
rotationshastighed med lavt moment. I forhold til gear i eksempelvis bilindustrien skifter gearkasser 
i vindmøller ikke gear, men har et konstant gearforhold mellem rotorhastigheden og generatorens 
omdrejningshastighed127. Gearkassen har været et stort problem for vindmølleproducenterne, idet 
der har været mangel på gear og kvaliteten af gearboksene har været for dårlig og flere producenter 

                                                
123 Presset stiger på Vestas´ egenproduktion, artikel 05.05.11, Børsen 
124 Presset stiger på Vestas´ egenproduktion, artikel 05.05.11, Børsen 
125 Vestas delårsrapport for 3. kvartal 2011, side 9 
126 Vestas årsrapport 2011, side 27 
127 http://wiki.windpower.org/index.php/Gearboxes 

http://wiki.windpower.org/index.php/Gearboxes
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har derfor udviklet gearløse vindmøller. Vestas har dog fastholdt udviklingen af vindmøller med 
gear128.  
 
Selvom der produceres gear til mange industrier, er der ikke mange producenter, der har 
specialiseret sig i at producere gear til vindmølleindustrien. Markedet kontrolleres især af 5 store 
producenter. Vestas har haft et langt og tæt samarbejde med Hansens Transmission som deres 
hovedleverandør til gear. Hansens Transmission har fra 2006 og frem til marts 2011 været ejet af 
Vestas’ indiske konkurrenten Suzlon. ZF AG har i november 2011 overtaget Hansens 
Transmission129. Vestas havde for året inden indgået en rammeaftale med den tyske gearproducent. 
For at minimere styrkeforhold til underleverandørerne af gear. ZF er dog mest kendt som 
underleverandør af gear til bil-, skibs- og tog-branchen130. Herudover anvender Vestas Winergy til 
underleverandør af gear. Winergy er ejet af Siemens, som i 2006 foretog en baglæns vertikal 
integration af Winergy, for at sikre leverancer af gear til deres vindmøller. Trods ejerskabet fra 
Vestas’ konkurrenter har dette ikke ført til problemer.  
 
Vindmøllegear er som nævnt unikke i forhold til normale gear, og samtidig er de ofte tilpasset de 
enkelte vindmøller, hvilket gør, at de har en relativ større forhandlingsstyrke end de andre store 
komponenter og samtidig er Vestas afhængig af sine underleverandører, idet Vestas ikke selv 
producerer gear til vindmøllerne. 
 
4.2.1.2 Transportvirksomheder 
Transportvirksomheder står for fragt af komponenterne til de sites, hvor vindmøllerne skal opstilles. 
Som udgangspunkt vurderes denne leverandørtypes styrke ikke at være særlig høj, da der er mange 
leverandører til ydelsen, men en faktor der kunne tale for en specifik leverandør kunne være, at der 
er tale om specialtransporter af meget stort gods. Dog vurderes forhandlingsstyrken for onshore på 
denne baggrund at være aftagende i takt med at produktionen af vindmøller i højere grad er flyttet 
til de markeder hvor de opstilles, netop for at reducerer transportomkostninger. 
 
Offshore vindmøller er afhængige af specialbyggede pramme og kranskibe, og det kræver stor 
planlægning at opstile offshore vindmøller. Konkurrencen på dette marked vil være tiltagende, når 
væksten i offshore vindparker vil stige i fremtiden. Dette marked er domineret af en leverandør, 
danske A2SEA131. Her har Siemens ligeledes foretaget en strategisk investering i A2SEA, ved en 
baglæns vertikal integration, idet Siemens er markedslederen på offshore markedet. Med vækst i 
offshore markedet kan gøre, at der kommer større efterspørgsel på disse skibe og derved gives disse 
leverandører øget forhandlingsstyrke. 
 
4.2.2 Kundernes styrkeforhold 
Kundetypen i vindmøllebranchen har ændret karakter, til i dag hovedsageligt at være store nationale 
eller globale energi og el-selskaber. Således har Vestas’ omsætning fra energi- og 

                                                
128 Vestas holder fast i problematisk teknik, artikel i Børsen d.7/3 2011 
129 Pressemeddelelse fra ZF, ZF acquires all shares of Hansen Transmissions International, 16.11.11 
http://www.zf.com/corporate/en/press/press_releases/press_release.jsp?newsId=21872425 
130 Vestas indgår stor rammeaftale med helt ny gear leverandør, artikel på www.proinvestor.com d. 17/10 2010, 
http://www.proinvestor.com/boards/30453/5MW-moeller-har-gear-problemer 
131 http://www.a2sea.com/about_a2sea.aspx 

http://www.zf.com/corporate/en/press/press_releases/press_release.jsp?newsId=21872425
http://www.proinvestor.com
http://www.proinvestor.com/boards/30453/5MW-moeller-har-gear-problemer
http://www.a2sea.com/about_a2sea.aspx
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forsyningsselskaber i 2011 udgjort 43% af den samlede omsætning132. Dette er sket samtidig med, 
at vindmøllerne oftere sælges som store vindmølleparker, og derfor kræver en vis kapital. Et køb af 
et vindmølleprojekt kan varer flere år, fra kontrakten underskrives, til den sidste mølle er opstillet 
og tilsluttet el-nettet. Aftalen kan derudover indeholde en efterfølgende længerevarende 
serviceaftale. 
 
Prisen for et samlet vindmølleprojekt varierer alt efter produkttype, kapacitet, placering osv. 
Projektsummerne er naturligt fulgt med udviklingen, og Vestas har flere gange annonceret om 
ordrer på mellem 1-2 mia. kr. Den primære grund til at el- og energiselskaberne er blevet store 
kunder, er at vindmøllerne er blevet langt mere effektive, samtidig med at der fra politisk side stilles 
krav om levering af vedvarende energi i el-produktionen, som er beskrevet under politiske forhold i 
PEST-analysen. For energiselskaberne er det således blevet mere rentabelt at opføre 
vindmølleparker, hvor de samtidig modtager politiskbesluttede tilskud eller skattefordele i en eller 
anden form. Energiselskaberne agerer desuden ofte på flere forskellige markeder, således at de er 
mindre afhængige af de politiske forhold på de enkelte markeder. Det giver nogle stordriftsfordele, 
som energiselskaberne lukrerer på. Dog kræver det også langt flere ressourcer, kompetencer og 
økonomisk kapacitet fra både kundens og producentens side at medvirke i sådanne projekter. 
 
Kundernes styrkeforhold kan ligeledes anskues ud fra Vestas’ sammensætning af kunder. Og her er 
der ingen tvivl, idet Vestas omsætning generes på færre kunder og disse er hovedsageligt 
energiselskaber og elværker. Vestas’ omsætning har de sidste 3 år været fordelt på 200-230 kunder, 
hvoraf de ti største kunder har udgjort 33% i 2011 og 26% i 2010 af omsætningen de respektive 
år133. Idet omsætningen generes på færre kunder og derigennem større ordre, vil styrkeforholdet alt 
andet lige stige til fordel for kunderne. 
 
Et andet forhold til vurdering af kundernes styrkeforhold er antallet af vindmølleproducenter som 
kunderne kan afgive ordre til. Her er markedet præget af få producenter, idet ca. 88% af markedet i 
2010 var serviceret af 15 producenter. Dette giver en fordel til producenterne. Der er dog kommet 
flere vindmølleproducenter til igennem de sidste 5 fem år, hvilket har øget konkurrencen. 
 
En stigende konkurrence ved udvælgelsen af vindmølleproducenter til projekterne medfører, at 
priserne på vindmøllerne og de enkelte projekter presses nedad. Hertil kommer en øget fokusering 
på kvalitet og driftssikkerhed. Selvom kvalitet og teknologi er vigtige parametre, er prisen, og 
dermed indirekte Cost of Energy, ofte afgørende. 
 
Ved flere af de største projekter kræves det, at vindmølleproducenterne medinvesterer og tager del i 
finansieringen af projekterne samt giver lange garantier på både materiale og parkens ydeevne. Hvis 
producenterne ikke kan eller vil opfylde disse forøgede krav, bliver konsekvensen ofte, at de 
fravælges, inden projektudvælgelsen går i den afsluttende fase. Hertil kommer krav fra 
finansieringskilderne om brug af velkonsolideret vindmølleproducenter for at sikrer leveringen og 
mulig opfyldelse af garantier. 
 
Ændringen i den primære kundetype til store solide energiselskaber, har medført, at 
forhandlingsstyrken hos hovedparten af kunderne må siges at være væsentlig styrkede. Det tyder 
derfor på, at vindmølleproducenterne må omkostningsminimere gennem bl.a. procesoptimering 

                                                
132 Vestas årsrapport 2011, side 19 
133 Vestas årsrapport 2011, side 19 
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samt yderligere effektiviseringer for at vinde kommende projekter og for at forbedre deres EBIT-
margin. 
 
4.2.3 Indtrængningsbarrierer 
Indtrængningsbarriererne på vindmøllemarkedet er afgørende for, om nye virksomheder vælger at 
entrere markedet, hvilket efterfølgende vil have som konsekvens, at indtjeningsmulighederne 
indsnævres. Høje indtrængningsbarrierer fremkommer, når virksomhederne i branchen har nogle 
færdigheder eller aktiver, som er komplicerede og omkostningskrævende for potentielle 
indtrængere at få fat i. 
 
Vindmøllebranchen er netop kendetegnet ved, at de største virksomheder har opnået economies of 
scale, samt en stor teknologisk know how, som tager tid at opbygge. Den teknologiske know how er 
skabt igennem mange års erfaring med produktion og udvikling af vindmøller. Som det har været 
berørt flere gange i den strategiske analyse, har den teknologiske udvikling af vindmøller medført 
en enorm udvikling af effektiviteten i produktionen af energi. Omkostningen ved produktion af 
strøm pr. kWh er således faldet meget de seneste år. Det nuværende niveau er med de rette 
forudsætninger konkurrencedygtigt med flere af de konventionelle energiformer. Vindmøllerne er 
både blevet større og langt mere effektive og stabile, mens produktionsprocesserne ligeledes er 
forbedret. 
 
Stordriftsfordelene og den teknologiske know how er samtidig ensbetydende med, at der for mulige 
indtrængere vil kræves et stort kapitalbehov. Det vil være stort set umuligt at nå til et stadie, hvor 
konkurrencen med de eksisterende producenter kan tages op. I stedet er det mest sandsynligt, at 
konsolideringen i vindmøllebranchen i fremtiden vil ske via opkøb og akkvisitioner. 
 
Ovenstående kan også påvises igennem en gennemgang af producenter på markedet. I 2010 
udgjorde de 10 største producenter 88% af det totale marked134. I forhold til 2004, hvor Top-10 
udgjorde 95% af det totale markeder135, er der 7 genganger i Top-10 i 2010., som udgør 60% af 
markedet.  
 
Nye producenter er på det kinesiske marked, som er atypiske, idet den kinesiske regering har ført en 
hård protektionistisk politik, der fremmer nationale producenter. Lovgivning betød at 70% af 
vindmøllens værdi skulle være produceret i Kina, samt en favorisering af nationale producenter i 
godkendelses- og tildelingsfasen. 70%-kravet blev opgivet i 2010, efter pres fra det internationale 
samfund og der er forventning til forbedring af markedet, efter Kina er blevet medlem af WTO136. 
De nye producenter i Kina, som er med i Top-10, udgør ca. 31% af markedet i 2010137. 
 
Herudover har branchen, set indtrængende via opkøb som er foretaget af General Electric (USA), 
Siemens (Tyskland) og Suzlon (Indien). GE Wind, som er skabt på ruinerne af det 
regnskabsskandaleramte amerikanske selskab Enron Wind Corp. General Electric, som er verdens 
største industri- og finanskonglomerat, har store finansielle muligheder. Siemens som i 2004 meldte 
sin ankomst i vindmøllebranchen med opkøbet af det danske selskab Bonus Energy. Efterfølgende 
                                                
134 World Market Update 2010, BTM Consult, side 34 
135 World Market Update 2006, BTM Consult, side 28 
136 Kina stiler med 200 GW vindkraft i 2020, artikel 03.10.11, www.windpower.org 
137 World Market Update 2010, BTM Consult, side 34 
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har Siemens sat yderligere fart på konsolideringen i branchen. Siemens har således foretaget 
baglæns vertikal integration, da de med opkøbet af Winergy AG, har opkøbt en stor leverandør af 
både gearkasser og generatorer til vindmøller. Suzlon har ligeledes som Siemens foretages en 
baglæns vertikal integration i form af opkøb af Hansens Transmission International i 2009, for at 
sikre vigtige komponenter, gearkasse til vindmøller. Er dog solgt igen i 2011. Endvidere har Suzlon 
foretages en horisontal integration ved opkøb af den tyske producent, REpower. Opkøbet af 
REpower er sket for at styrke Suzlons markedsposition i Europa samt knowhow på store 
vindmøller.  
 
Indtrængningsbarriererne i vindmøllebranchen må betegnes som værende høje for potentielle 
aktører. Der stilles store kapitalkrav samtidig med, at der kræves teknologisk knowhow på et højt 
niveau, hvilket alt andet lige tager tid at oparbejde. Dog har den kraftige vækst i 
vindmøllebranchen, med den hertil mulige gevinst, medført at branchen har fået flere konkurrenter. 
Med en vækst i fremtiden, vil der komme flere konkurrenter til, i form af opkøb af eksisterende 
vindmølleproducenter. Dette kunne være kapitalstærke multinationale koncerner eller kapitalfonde, 
som med stor kapital kan gøre mindre producenter til væsentlige konkurrenter. 
 
4.2.4 Substituerende produkter 
Al energiproduktion er i princippet et alternativ og dermed et substituerende produkt til vindenergi. 
Fokus i dette afsnit vil dog blive lagt på de alternative energikilder, da disse under ét, i et 
miljømæssigt aspekt, er substitutter til de konventionelle energikilder. De konventionelle 
energikilder, olie, kul og gas er samtidig også analyseret i store træk i PEST-analysen, hvorfor der 
henvises hertil.  
 
Overordnet er det miljøhensynet samt en fremtidig mangel på energiressourcer, som medfører, at de 
vedvarende energikilder vinder og har vundet frem. Vandkraft og biomasse er de to primære 
substitutter, hvor prisen pr. produceret kWh er på niveau med vindkraft. Dog anvendes biomasse 
hovedsageligt indenfor opvarmning. I fremtiden er der forventninger om, at bølgeenergi og 
solenergi kan blive reelle substitutter til de nuværende vedvarende energiformer, men 
produktionspriserne på disse energiformer er stadig langt højere. For alle vedvarende energikilder 
gælder lavere ”Cost of Energy” for at kunne blive konkurrencedygtig i forhold til fossile brændsler.  
   
Figur 16 – Fordeling af vedvarende energikilder på el-produktion138. 

 
                                                
138 World Energy Outlook 2010, International Energy Agency, side 100 
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Som det ses af ovenstående figur, står vandkraft eller hydro power for klart det største bidrag af de 
vedvarende energikilder til verdens elektricitetsforbrug. Potentialet i vandkraft er dog tæt på fuldt 
udnyttet verden over og vandkraft kan ikke kompensere for det stigende energibehov og 
nedbringelsen af drivhusgasser ved udbygning af vandkraftværkerne. Så selvom vandkraften har 
bidraget med helt op til 16 % af den samlede globale el-forsyning, er udviklingen stagneret. Denne 
stagnation kan i stedet være til vindmølleindustriens fordel, da netop lande med miljøvenlig 
vandkraft evt. kan forventes i fremtiden at udbygge vindenergien for at imødekomme 
energiefterspørgslen.  
 
Biomasse eller bioenergi er en vedvarende energikilde, der både anvendes til elektricitetsproduktion 
og til produktion af varme. Udnyttelsen består bl.a. i afbrænding af halm, træ og affald. Biomasse er 
klart den største bidragsyder af de vedvarende energikilder med en andel på omkring 10% af det 
globale energiforbrug. Biomasse benyttes mest til madlavning og varmeproduktion i landområderne 
i udviklingslandene, hvorfor energiformen på den led ikke er i direkte konkurrence til 
vindenergien139. Udviklingen har dog været mod større udbygning af el-producerende anlæg, hvor 
biomasse benyttes i de decentrale el-produktionsanlæg. Én af de direkte fordele ved biomasse i 
forhold til vindkraft er, at det på en forholdsvis simpel og økonomisk forsvarlig måde kan lagres, 
således at ressourcerne kan benyttes, når behovet er der. 
 
Solenergi produceres ved solceller og skal i den sammenhæng ikke forveksles med solvarme, der er 
en metode til at producere varme og varmt vand via solfangere. Produktionen af elektricitet ved 
solceller er stærkt stigende, men er stadig langt fra konkurrencedygtig med vind-, vand- eller 
biomasseproduktion. Produktionsprisen er således 1,2-2,7 kr. pr. kWh,140 set i forhold til 
vindenergi, som estimeret koster ca. 40 øre pr. kWh, væsentlig højere. Udbygningen af solenergi 
foregår med meget høje vækstrater. Både bølgeenergi, hvor teknologien ikke engang er så udviklet 
som solenergi, og solenergi er dog ikke en reel trussel mod vindenergi i den nærmeste fremtid. I det 
lidt længere tidsperspektiv ventes de dog at have potentiale til at kunne tage konkurrencen og 
derved blive en konkurrent. 
 
Figur 17 – Fordeling af verdens produktion af elektricitet for 2009 og 1973141 

 
                                                
139 Renewables 2011 – Global Status Report, REN21, side 17, 
http://www.ren21.net/Portals/97/documents/GSR/REN21_GSR2011.pdf 
140 http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power#cite_note-47 
141 Key World Energy Statistics 2011, International Energy Agency, side 24 

http://www.ren21.net/Portals/97/documents/GSR/REN21_GSR2011.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power#cite_note-47
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Som det fremgår af ovenstående to figur, er de vedvarende energikilders andel af det samlede 
elektricitetsforbrug steget. Men grundet stigning i elektricitetsforbruget og den forventede stigning i 
elektricitetsforbruget frem til 2030 er konkurrencen indenfor de vedvarende kilder begrænset, idet 
der er et stort behov for udvikling af elektricitetsproduktion.  
 
4.2.5 Konkurrencesituationen 
På det globale vindmøllemarked var der i 2010 ti vindmølleproducenter, som alle havde over 4% i 
markedsandel. I nedenstående figur ses, at markedslederen Vestas opstillede 14,8%, Sinovel (Kina) 
som den næststørste 11,1% og GE Wind (USA) opstillede 9,6% af det samlede globale marked i 
2010.  
 
Figur 18 – De 10 største vindmølleproducenter i 2010 og 2007142 

 
 
De ti største producenter i vindmøllebranchen sidder på ca. 80% af markedet i 2010. Dette er et fald 
i forhold til 2007, hvor Top-10’s markedsandel var på ca. 90%. Af de ti største producenter i 2010 
er 4 fra Kina og disse har en markedsandel på ca. 31%, hvilket er en kraftig stigning fra 2007, hvor 
de kinesiske producenter kun havde en markedsandel på ca. 7% i forhold til de ti største 
producenter. Dette skred skal ses i sammenhæng med det hurtigvoksende kinesiske marked. Denne 
øgede konkurrencesituation har påvirket de traditionelle producenter i markedet, som har været 
domineret af producenter fra lande med høj vækst indenfor vindenergi, såsom USA, Spanien 
Tyskland og Indien, samt Danmark. Såfremt der kigges på de lokale markeder, er situationen 
stadigvæk i perioden fra 2007-2010, at markederne præges af få store udbydere, ca. 4-6 
producenter.  
 
Vindmølleproducenterne er stadigvæk koncentreret om deres hjemmemarked og har stærke 
hjemmemarkeder. Som det fremgår af bilag 4, gælder det især for de kinesiske producenter, 
Sinovel, Goldwind og Dongfang, samt GE Wind (USA), Enercon (Tyskland), Suzlon (Indien) og 
Gamesa (Spanien). Afhængigheden af hjemmemarkederne har dog været faldende i en årrække 
grundet den kraftige globale vækst. Vestas er som den eneste en global producent, jf. bilag 5. 
Selvom mange af de store producenter har fået større eksportandele, er der ingen tvivl om, at Vestas 

                                                
142 World Market Update 2010 og 2007, BTM Consult, side 34 og side 24 



Værdiansættelse af Vestas Wind Systems A/S   
 

 

45 
 

store markedsdiversifikation er en konkurrencemæssig fordel og en risikospredning for kollaps i et 
enkelt marked, som er set i USA i forbindelse med manglende fornyelse af PTC-ordningen.  
 
For Vestas’ vedkommende har den øget konkurrence med flere udbydere, medført et fald i 
markedsandele fra 2007 til 2011, hvor markedsandelene var på hhv. 22,6%143 og 12,9%144. Men 
idet vindmøllemarkedet har oplevet høje vækstrater i samme periode, er Vestas salg af MW steget 
fra 4.503 MW i 2007145 til 5.217 MW i 2011146. Dog er alle vindmølleproducenter ramt af denne 
øget konkurrence, på nær de kinesiske. Det skyldes det kinesiske marked har haft en årlig vækst 
mellem 50% og 100% i perioden fra 2007 til 2010. Dette skal ses i sammenhæng med den 
protektionistisk politik Kina har ført for at fremme nationale producenter. 
 
Til sammenligning har det europæiske marked oplevet mindre stigning i størrelsesorden 2-17%, 
hvor over halvdelen af Vestas’ omsætning generes. Det amerikanske marked har været stigende 
frem til 2009, med er faldet i 2010 med 48%, grundet recession efter finanskrisen147. Disse mindre 
vækstrater på det europæiske marked og faldet på det amerikanske marked har medført, at 
vindmølleproducent med koncentration om deres hjemmemarkeder har oplevet fald eller stagnation 
i omsætning af installeret MW, jf. bilag 4 
 
Vindmøllemarkedet har frem til slutning af 2008 været sælgers marked, grundet høje vækstrater og 
manglende produktionskapacitet, som har ført til stigende pris pr. MW. En anden årsag til 
prisstigningen har været stigende råvarepriser på bl.a. stål. Med finanskrisen indtog i slutning af 
2008 er dette billede vendt med faldende priser pr. MW. Som tidligere beskrevet har 
vindmølleproducenterne øget deres kapacitet kraftig, for at imødekomme de høje vækstrater, 
samtidig med at konkurrencen internt mellem producenterne er blevet skærpet. Denne tendens med 
faldende priser pr. MW må forventes at fortsætte på den korte bane, jf. figur 19 som viser den 
gennemsnitlige prisudvikling pr. MW fra 2008 -2013.  
 
Figur 19 – Gennemsnitlig prisudvikling i mio. EUR pr. MW fra 2008-2013148 

 
 
                                                
143 World Market Update 2007, BTM Consult, side 25 
144 Vestas er stadig nummer ét, artikel 27.03.12, www.business.dk 
145 World Market Update 2007, BTM Consult, side 25 
146 Vestas årsrapport 2011,side 16 
147 World Market Update 2010, BTM Consult ApS, side 16 
148 Jyske Bank, aktieanalyse 20.03.12 

http://www.business.dk
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Hertil skal det nævnes, at prisen pr. MW er væsentlig lavere på det kinesiske marked end på de 
europæiske og amerikanske marked, grundet lavere produktionspris149. Det kan give yderligere 
prispres på de øvrige markeder, når de kinesiske producenter begynder at eksporter til det 
europæiske og amerikanske marked.  
 
Konkurrencen internt mellem branchens virksomheder er de forløbne år blevet skærpet væsentligt 
og forventes at blive yderligere intensiveret i fremtiden. Vækstraterne i installeret MW på 
verdensplan har fra 2007 og frem til 2009 ligget på over 30% årligt. I 2010 og 2011 er denne dog 
faldet til 3%. Årsagen til den sene reaktion på finanskrisen, er at kontrakterne indgås et til to år før 
vindmøllerne bliver leveret. I nedenstående figurer ses prognoser for installationer i perioden 2011-
2015 udarbejdet af hhv. Global Wind Energy Council (GWEC) og BTM Consult ApS (BTM).  
 
Disse markedsrapporter fra 2011, som er anvendt i analysen af de enkelte lands politiske 
målsætninger. Jeg vil ikke analyser de enkelte markeder nærmere, men henvise til afsnittene under 
”Politiske målsætninger”. Der er dog andre forhold end politiske målsætninger medtaget i deres 
prognoser. Rapporterne findes anvendelige til beskrivelse af den fremtidige vækst og illustration af 
usikkerhederne i markedet. 
 
Af nedenstående fremgå det at GWEC forventer en samlet installation i 2015 på 460 GW. Til 
sammenligning forventer BTM 514 GW. Afvigelsen på 54 GW vedrører hovedsageligt uenig på det 
europæiske marked på 31GW. Der kan af rapporterne ikke udledes en nærmere forklaring til denne 
afvigelse. Denne afvigelse er stigende over prognose-perioden. 
 
Den årlige vækst for ny installationer ligger i størrelsesorden 12-20% iflg. BTM Consult og noget 
lavere, 8-14% ved anvendelse af GWEC’s vurderinger.  
 
Herudover har GWEC foretaget et estimat frem til 2030, der viser en ni-dobling i forhold til det 
samlede antal installation i 2010. GWEC’s estimat viser, at der i 2030 kan være en samlet 
installation på 1.777.550150, hvilket vil betyde en årlig installation på 87.812 MW hvert år fra 2015 
og frem til 2030. Som det ses af nedenstående figur fra BTM Consult’s prognose fra 2011-2015 vil 
GWEC prognose frem til 2030, kunne opnås uden en væsentlig årlig vækst, idet BTM Consult i 
2015 forventer en årlige ny-installation på 81.350 MW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
149 World Market Update 2010, BTM Consult ApS, side 72-73 
150 Global Wind Energy Outlook 2010, GWEC, side 6 
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Figur 20 – Prognose for installation pr. region 2011-2015151 

 
 
Samlet kan konkurrencesituationen i vindmøllebranchen karakteriseres som værende på vej mod et 
endnu hårdere niveau. Tidligere har få store niche-producenter haft store markedsandele år efter år, 
men vindmølleenergi er blevet mere konkurrencedygtigt og projekterne blevet større, og nye 
spillere har entret markedet. General Electric og Siemens, to verdensomspændende virksomheder, 
og Suzlon har i perioden 2005-2010 foretaget store opkøb i branchen. Hertil kommer de kinesiske 
producenter, som vil bevæge sig fra nationale producenter til globale producenter. Alene af den 
grund forventes stigende prispres og skærpet konkurrence om hvert enkelt fremtidigt projekt. Så 
selvom vindmølleindustrien vil opleve høje vækstrater, må det forventes at konkurrencen stiger 
yderligere i fremtiden. Men væksten er i sig selv med til at skabe en attraktiv branche. 

                                                
151 Annual market update 2010, GWEC, side 21 og World Market Update 2010, BTM Consult ApS, side 58 
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4.3. Intern analyse af Vestas 
I den interne analyse undersøges hvilke interne ressourcer og kompetencer, som Vestas er i 
besiddelse af. Eksterne analytikere, eller andre som undersøger virksomheder som udenforstående, 
har ofte ikke adgang til konkrete oplysninger om virksomhedens interne forhold. På samme måde 
har jeg svært ved dybdegående at kortlægge Vestas ressourcebase, eller hvor i værdikæden Vestas 
skaber størst værdi i forhold til deres konkurrenter. Jeg vil dog ud fra de oplysninger, som fremgår 
af selskabets årsrapporter, hjemmeside, artikler mv. på et overordnet plan, analysere, hvilke forhold 
der internt i Vestas både positivt og negativt differentierer virksomheden fra deres konkurrenter. 
 
4.3.1 Ressourcer 
En virksomheds ressourcer kan deles op i materielle, immaterielle og humane ressourcer.152 Ved 
gennemgang af Vestas ressourcebase kan de ressourcer identificeres, som skaffer 
konkurrencemæssige fordele og hermed øger værdiskabelsen. 
 
De humane ressourcer, som bl.a. består af Vestas’ medarbejdere og herunder deres uddannelse, 
færdigheder og generelle produktivitet, er en meget vigtig ressource hos Vestas. Der er kamp om 
vidensmedarbejderne blandt vindmøllebranchens aktører. Vestas har øget medarbejderkapaciteten 
fra 2007 til 2011 med 7.714 medarbejdere153. Det er især medarbejdere der arbejder med forskning 
og udvikling som er steget fra 650 medarbejdere i 2007 til 2.037 i 2011 og medarbejdere uden for 
Europa, som er steget med 5.371 medarbejdere154. Det skal ses i sammenhæng med Vestas’ 
udbygning af produktionskapacitet i USA og Kina, samt at Vestas igennem forskning og udvikling 
vil bevare deres førerposition på vindmøllemarkedet. Vestas sætter veluddannede medarbejder højt, 
idet fejludbedring på vindmøller er omkostningstung og udvikling i at gøre vindenergi 
konkurrencedygtig i forhold til fossile brændstoffer, er afgørende for den fremtidige konkurrence. 
Med den stigning i antal medarbejder, er det vigtig at kunne fastholde viden og virksomhedskultur. 
Den gennemsnitlige anciennitet for medarbejderne var i 2010 på 3 år og 11 måneder, hvilket er en 
mindre stigning i forhold til 2009 på 2 måneder155. Forholdet er ikke oplyst i årsrapporten for 2011.  
 
Vestas har i 2010 og 2011 annonceret afskedigelse af hhv. 3000 og 2.335 medarbejdere grundet 
manglende indtjening, hvilket er påvirket af at vækstraterne er faldet og hermed overkapacitet i 
produktionsenhederne156. Trods den annonceret afskedigelse i 2010, er medarbejderstablen steget 
fra 20.730 i 2009 til 22.721 i 2011157. Der er dog sket et fald på 531 medarbejdere fra 2010 til 2011 
og hertil skal lægges at den annoncerede afskedigelse i 2011 først vil blive effektueret i 2012. Det er 
Vestas’ forventninger at medarbejderstablen herefter vil udgør ca. 20.400 og med mulighed for 
yderligere afskedigelse af 1.600 medarbejdere i USA, såfremt PTC-ordningen ikke bliver 
forlænget158. 
 

                                                
152 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 2009, side 90 
153 Vestas årsrapport 2011, side 7 
154 Vestas årsrapport 2011, side 18 
155 Vestas årsrapport 2010 og 2009, hhv. side 15 og 16 
156 Vestas på vej med massefyringer, artikel 9/11 2011, www.business.dk 
157 Vestas årsrapport 2011, side 7 
158 Vestas årsrapport 2011, side 21 

http://www.business.dk
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Med produktions- og salgssteder over det meste af verden, der medfører den så vigtige ”In the 
region for the region”, som er en vigtig materiel ressource hos Vestas. Vestas’ produktionskapacitet 
er koncentreret om de største markeder USA, Kina og Europa. Udvidelse af produktionsenhederne i 
disse områder har stået på siden 2005 og i 2011 havde Vestas en produktionskapacitet på 8.500 
MW159. Vestas har i denne periode investeret ca. EUR 2,5 mia. i materielle anlægsaktiver. For 2012 
forventer Vestas at afskibe ca. 7.000 MW, hvoraf ca. 1.100 er blevet udskudt fra 2011 grundet 
produktionsproblemer mv.160 og til sammenligning har Vestas de seneste fem år produceret i 
niveauet 5-6000 MW161 hvilket giver en væsentlig overkapacitet.  
 
Med kapacitetsudvidelserne kan Vestas producere vindmøller i områderne Europa, USA og 
Kina(asien) med 80-90% af vindmøllen, uden at skulle transporterer enkelte komponenter fra det 
ene område til det andet162. Strategien med udbygningen af produktionskapaciteten var at 
imødekomme den kraftige efterspørgsel og reducerer transportomkostningerne. Hvilket også er 
lykkes, idet transportomkostningerne i 2010 faldt til 287 mio. EUR fra 511 mio. EUR i 2009163. 
Vestas har i årsrapporten for 2011 ikke oplyst transportomkostninger. Størrelsen på vindmøllerne 
har nået en dimension, hvor produktionssteder så tæt som muligt på møllesiten er væsentligt. 
Desuden sikrer Vestas ved lokal produktion og outsourcing, at følsomheden overfor udsving i 
valutaerne mindskes. I relation til opgraderingen af den gennemsnitlige størrelse på de solgte 
vindmøller er transporten af vindmøllerne desuden blevet et vigtigt fokusområde for 
vindmølleproducenterne.  
 
De immaterielle eller ikke-fysiske ressourcer hos Vestas er bl.a. deres omdømme hos kunder, 
leverandører, investorer mv. samt patenter på produkter, produktionsformer mv.. Vestas betragtes 
ligeså meget en teknologivirksomhed, som en produktionsvirksomhed. Indsatsen indenfor 
vindenergi, som har skabt Vestas førerposition, skal fastholdes igennem forskning og udvikling. 
Derfor har Vestas i perioden fra 2007-2010 øget andelen af omkostninger til forskning og 
udvikling, før aktivering af udviklingsomkostninger, fra 2,6% i 2007 til 6,9% i 2011 af 
omsætningen de pågældende år164. I 2005 blev området udskilt i sin egen businessunit. Hertil 
begyndte Vestas i 2007 at udbygge sine faciliteter til denne enhed. I 2011 har Vestas forskning og 
udviklingsenheder i Danmark, England, Singapore, Indien, USA og Kina. Vestas’ enhed for 
forskning og udvikling havde i 2011 2.037 medarbejdere og udgør ca. 9% af Vestas’ samlede 
medarbejderstyrke og er en stigning i antal medarbejdere på ca. 200% siden 2007. Disse konkrete 
tiltage skal være med til at opnå den laveste ”Cost of Energy” og muliggøre, at Vestas forbliver 
”No. 1 in Modern Energy” i fremtiden.165 
 
Som en afledt effekt af ovenstående fokusering på forskning og udvikling, har Vestas øget deres 
patenteringer, således blev der i 2011 foretaget 199 ansøgninger og fra 2008 til 2011 er der blevet 
foretaget 744 ansøgninger. Dette har været en del af strategien for at bevare førerpositionen166. 
Herudover besidder Vestas en kæmpe knowhow indenfor udvikling og produktion af vindmøller 
som er opbygget gennem mange år i forhold til Vestas’ største konkurrenter. Til effektivisering af 

                                                
159 Vestas’ årsrapport 2011, side 24 
160 Vestas’ årsrapport 2011, side 14 
161 Vestas’ årsrapport 2011, side 7 
162 Vestas’ årsrapport 2011, side 17 
163 Vestas’ årsrapport 2010, side 21 
164 Vestas’ årsrapport 2011 og 2007, side 73 og 60  
165 Vestas’ årsrapport 2011, side 24 
166 Vestas’ årsrapport 2011, side 24 
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produktionsprocesser og arbejdsgange har Vestas siden 2005 arbejdet med produktionssystemerne 
Lean og SIX SIGMA, som i 2011 anvendes i alle Vestas’ businessunits og hos Vestas’ 
leverandører167. Anvendelsen har medført en bedre kapacitetsudnyttelse og mere gennemsigtighed 
på tværs af hele organisationen. Målsætningen er at nå 6 sigma i 2015 for Vestas og deres 
leverandører. I 2010 var niveauet på 5 sigma168. 
 
Forholdet til kunderne har i flere år været et af Vestas fokusområder grundet dårlige 
kundeundersøgelser, som har været præget af utilfredse kunder med hensyn til driftsikkerheden og 
Vestas service efter vindmøllerne er opstillet. Dette kan skabe problemer med omsætning og 
indtjeningen, nu hvor vindmøllemarkederne er præget af store professionelle kunder, som kræver 
driftsikkerhed og service for at minimere ”Cost of Energy”. For at kunne servicerer disse kunder 
bedst muligt, har Vestas indført et Key Account Management-system. Vestas har siden 2005 haft 
kundeundersøgelser og i 2011 var Vestas kundetilfredshed på 69-indekstal. Til sammenligning var 
dette indekstal på 46 i 2007. Dette er en markant fremgang, som skyldes Vestas’ vindmøller har en 
bedre proformens og derigennem er med til at gøre ”Cost of Energy” lavere og Vestas mere 
konkurrencedygtig. 
 
Figur 21 – Vestas’ kundetilfredshedsindeks fra 2007 til 2011169 

 
 
4.3.2 Kompetencer 
Efter analysen af de vigtigste ressourcer hos Vestas undersøges, hvordan Vestas efterfølgende 
udnytter disse ressourcer og dermed skaber nogle kompetencer og value-drivere, der differentierer 
Vestas og gør dem unikke i forhold til deres konkurrenter. 
 
 
 

                                                
167 Vestas’ årsrapport 2011 side 21 
168 Vestas’ årsrapport 2010, side 15 
169 Vestas’ årsrapport 2011, side 10 
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4.3.2.1 Produktudvikling 
Vestas har gennem mange år været førende på teknologiområdet. Gennem mange års forskning har 
Vestas udviklet teknologier, der sikrer Vestas møller et forspring i forhold til konkurrenterne.  
 
Vestas produktudvikling er rettet mod nedbringelse af Cost of Energy og som afledt heraf 
energiproduktion og driftssikkerhed. Cost of Energy er omtalt i afsnit 4.1.4.1.  
 
Det er igennem denne produktudvikling, at Vestas skal opfylde sin vision og mission, nemlig at 
gøre vindenergi til en konkurrencedygtig energikilde og et supplement til konventionelle 
energikilder, såsom olie og gas170. 
 
4.3.2.2 Produktportefølje 
Vestas har markedets bredeste og mest teknologiske udviklede vindmøller. Vestas produktportefølje 
består af 7 forskellige vindmøller, der hver især er designet til at fungerer under forskellige 
vindforhold og lokalisationer (onshore/offshore).  
 
Vestas har i løbet af de sidste år konverteret og omstillet store dele af deres produktionsapparat til at 
producere møller med større effekt. Produktsortimentet er tilpasset udviklingen på 
verdensmarkedet, hvor den gennemsnitlige opstillede vindmøllestørrelse er blevet langt større. Det 
er for branchen en vigtig udvikling, der har medført, at produktionsprisen pr. kWh er faldet kraftigt.  
 
Vindmølleprodukterne opdeles som regel i:  Vestas vindmøller (onshore) 
· Small WTGs (Wind Turbine Generators) på op til 750 kW   
· Mainstream fra 750 KW til 1.500 kW   V52-850kW og V60-850kW 
· MW-class fra 1.501 – 2.500 kW V80-2.0MW og V90-

1.8MW/2.0MW, V100-
1.8MW/2.0MW 

· Multi MW-class, som er større end 2.500 kW V90-3.0MW, V100-2.6MW og 
V112-3.0MW 

 
Herudover har Vestas 3 vindmølletyper, V90-3.0MW, V112-3.0MW og V164-7.0MW indenfor 
offshore som alle er i Multi MW-class. 
 
Vestas er markedsleder indenfor multi MW-class med en markedsandel i 2008 og 2010 på hhv. 84,7 
73,8% jf. bilag 6. Ovenstående produktoversigt indikerer tydeligt, at Vestas’ fokusområde er salget 
af vindmøller over 1500 kW. Et marked som udgjorde 91,5% af det samlede marked for opstillede 
vindmøller i 2010. MW-class og Multi MW-class er siden 2006 steget fra 66,5% til de nævnte 
91,5%, jf. bilag 6. 
 
Vestas har herudover som målsætning at tilbyde den bedste globale service i industrien. Endvidere 
skal indtægter fra service være et større forretningsområde for Vestas. Til dette formål har Vestas 
oprettet et overvågningscenter, der online følger vindmøllernes drift 24 timer i døgnet, således at 

                                                
170 Vestas årsrapport 2011, side 20 
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Vestas ved fejlmeldinger kan reagere hurtigt. Den viden som opnås ved servicering af Vestas’ 
vindmøller, skal ligeledes anvendes til produktudvikling af vindmøller og som en afledt effekt heraf 
være med til at nedbringe Cost of Energy.  
I forbindelse med den annoncerede omstrukturering af Vestas’ organisation i starten af 2012, blev 
serviceforretningen opprioriteret og alle områder indenfor serviceforretningen blev samlet i en 
businessunit. Den tidligere ”Control Systems” og ”Spare parts & repair” blev lagt sammen i 
”Global Solutions and Services”, herunder er produktudviklingen indenfor kontrolsystemer og 
service lagt under den nye businessunit. Tidligere var denne en del af den selvstændige businessunit 
”Teknology R&D”171.  
 
Vestas har store forventninger til serviceforretningen, som er i 2011 udgør 12% af den samlede 
omsætning og Vestas forventer i 2012 en vækst på ca. 18%. I 2011 blev 96% af de annoncerede 
ordre afgivet med tilhørende serviceaftaler, som har en løbetid på 10-15 år172.  
 
I virksomhedsbeskrivelsen blev Vestas’ samlede produktprogram omtalt. Nedenfor har jeg valgt at 
skematisere produkterne og udviklingen ved hjælp af Boston Consulting Group modellen173. 
Modellen er statisk, og viser Vestas’ porteføljesammensætning i forhold til variablerne, 
markedsvækst og den relative markedsandel. Da det er svært at fremskaffe konkrete oplysninger om 
Vestas’ enkelte vindmølletyper, er modellen delvist konstrueret ud fra min subjektive vurdering af, 
hvor de enkelte produkter er placeret, sammenholdt med de generelle oplysninger fra BTM’s 
analyser og Vestas årsregnskaber. 
 
Figur 22 – Analyse af Vestas produktportefølje174 
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Som det ses af figuren, har jeg valgt at placere Vestas’ vindmøller i 1,8/2,0 MW-klassen som ”cash 
cows”, idet Vestas sælger flest af disse vindmølletyper og som det fremgår af bilag 6 har dette 
segment den største markedsandel på 83,1% af markedet i 2010. Hertil skal det nævnes, at de 
placerede vindmølle typer V90 og V80 er alle vindmøller som har været på markedet siden hhv. 
1999 og 1995. En videreudvikling af disse vindmøller er V100, som blev lanceret i 2010. 
 

                                                
171 Vestas årsrapport 2011, side 17 
172 Vestas årsrapport 2011, side 8, 10 og 22 
173 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 2009 side 98 
174 Kilde: egen tilvirkning 
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Som ”dogs” og dermed en vindmølletype på vej ud af sortimentet og markedet har jeg placeret kW-
klassen. Dette segment har en faldende markedsandel og det samme gør sig gældende for Vestas 
salg af denne vindmølletype. 
 
Som ”question-mark” ligger vindmøllen V164-7.0 MW-typen, som er under udvikling og først 
forventes i produktion i 2015 og indgår derfor ikke i Vestas salg. For alle producenter er det et 
kapløb om at udvikle og producere de største vindmøller. Opskaleringen af vindmølletyperne ser på 
nuværende tidspunkt ikke ud til at stoppe som tidligere omtalt i afsnit 4.1.4.2. 
 
Som ”star”-produkter har jeg placeret Vestas vindmølletyper i Multi MW-class, V90, V100 og 
V112. Vindmølletyperne V100 og V112 er introduceret i 2010 og således i vækst. V100-
vindmølletype er en modificering af V90-vindmølletypen. Denne MW-klasse må forventes at have 
en høj vækst i de kommende år ud fra udvikling i bilag 6 og betydningen af store vindmøller pr. 
MW. Vindmøllen V112-3,0 er Vestas mest effektive vindmølle og en af markedets topmodeller.  
Vindmøllen er både til onshore og offshore, der forventes at aftages mange vindmøller i denne 
klasse. Segmentet vil derfor være en god drivkraft for den fremtidige vækst.  
 
Med ovenstående oversigt og analyse menes Vestas at have en god veldiversificeret 
produktportefølje med flere vindmøller i hvert segment og dækkende alle vind- og 
placeringsforhold. De har således flere produkter, som kategoriseres i de vigtige ”stars” og 
”question marks”. Samtidig har de vindmøller som vindmølletyperne V80 og V90-1.8/2.0 MW som 
har været på markedet i flere år. De er samtidig begge placeret i den nok så væsentlige ”Cash-cow”-
gruppe.  
 
4.3.2.3 Markedsspredning 
Som analysen af konkurrencesituationen i Porter’s Five Forces konkluderede, havde de danske 
virksomheder en stor eksportandel af deres samlede afsætning. Vestas havde i 2010 således en 
eksportandel på hele 98,7 %, da det danske marked var stort set ikke-eksisterende. I forhold til de 
nærmeste konkurrenter, som alle havde hjemmemarkedet som deres klart største marked, formår 
Vestas at sprede risikoen på flere markeder. Vestas leverede vindmøller til hele 31 forskellige lande 
i 2011,175 hvor de samtidig på de største og vigtigste markeder havde relativt store markedsandele, 
på nær det kinesiske marked, som atypisk. I relation til markedsspredningen kan det i øvrigt 
fremhæves, at Vestas er repræsenteret med flere ordrer og produktionsfaciliteter på 
vækstmarkederne, såsom det amerikanske og kinesiske. Alt i alt kan det konkluderes, at Vestas med 
den store markedsspredning har diversificeret deres risiko for nedgang på enkelte markeder væk. 
 
4.3.2.4 Offshore 
Offshore markedet er stadigvæk i opbygningsfasen og i 2010 var der installeret 3.554 MW på 
verdensplan. Men området betegnes af mange analytikere som værende en stor drivkraft for 
væksten i vindmøllebranchen i fremtiden176. Af faktorer, der gør offshore til et lukrativt marked, 
kan nævnes at den gennemsnitlige vindhastighed på havet er højere end på land, og produktion af 

                                                
175 Vestas’ årsrapport 2011, side 16 
176 Vestas åbner for medinvestorer i kæmpe-havmølle, artikel 16.12.12, Børsen 
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elektricitet vil dermed være mere kontinuerlig, idet vindstyrken på havet er mere jævn. Hertil 
kommer at salgsprisen pr. MW er væsentlige højere end på onshore vindmøller177.  
 
På offshore markedet er det reel kun Vestas og Siemens Wind Power der har leveret 
havvindmøller178, hvilket kan udledes af tidligere opstillede vindmøller, som hovedsageligt er 
opstillet i Europa og især i Danmark og Storbritannien, som udgør 75% af de totale installerede 
offshore vindmøller i verden179.  
 
Vestas har i flere år været markedsledende på offshore markedet, men er blevet overhalet af 
Siemens Wind Power, der i 2011 havde en markedsandel på 80%180. Grunden hertil skal ses i at 
Vestas havde store driftsmæssige problemer med deres offshore møller og i starten af 2007 trak 
Vestas deres vindmølle V90-3MW ud af markedet med gearkasseproblemer. Møllen blev dog i 
starten af 2008 frigivet igen og i 2010 præsenterede Vestas deres V112-3,0MW. Vestas er i gang 
med at udvikle deres næste vindmølle til offshore markedet, men den forventes ikke at blive sat i 
serieproduktion før 2015. Til sammenligning har Siemens Wind Power i dag en havvindmølle på 
6MW.  
 
For Vestas vedkommende er der dog tale om en investering i milliard-klassen til udvikling af 
vindmøllen og til produktionsenheder, når vindmøllen skal i serieproduktion. Der skal investeres i 
nye produktionsenheder, idet de nuværende produktionsenheder ikke kan producerer vindmøllen, 
grundet dens størrelse. Disse store investeringer er ligeledes med til, at der er få producenter af 
havvindmøller, hvilket gør det til et attraktiv marked for Vestas181.  
 
Størrelsen på vindmøller på offshore markedet er mere væsentlig end på onshore, grundet væsentlig 
større omkostninger til opsætning. Derved opnås lavere omkostninger ved installering af færre 
vindmøller. Vestas har i marts 2012 mistet en ordre på 324 MW grundet større vindmøller hos 
konkurrenterne182.  
 
Markedet forventes først i 2015 at komme i gang og her er det især Storbritannien, Frankrig, 
Tyskland og Kina der vil præge markedet grundet deres respektive regeringers udmeldinger 
omkring opstilling af offshore vindmøller.183  

                                                
177 Siemens-boss spår prisdyk på havmøller, artikel 29.12.11, Børsen 
178 World Market Update 2010, BTM Consult, side 26 
179 World Market Update 2010, BTM Consult, side 25 
180 Vestas kørt over af Siemens på havmøller, artikel 19.01.12, www.borsen.dk 
181 Vestas åbner for medinvestorer i kæmpe-havmøller, artikel 16.01.12, Børsen 
182 Sydbank: Tabt Vestas-ordre afspejler udfordringen på offshore, artikel 27-03-12, www.borsen.dk 
183 World Market Update 2010, BTM Consult ApS, side 77 og 78 
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4.4 SWOT-analyse 
Som opsummering og delkonklusion på den strategiske analyse har jeg valgt at gøre brug af 
styrkeprofilanalysen SWOT.184 Modellen samler op på de interne aspekter vedrørende Vestas i den 
strategiske analyse og samler disse i form af styrker og svagheder. Det er disse punkter, som Vestas 
selv har mulighed for at påvirke og kontrollere selvstændigt. Den anden halvdel af modellen er den 
eksterne del, disse er karakteriseret ved muligheder og trusler. 
 
Figur 23 SWOT-analyse185  

Styrke (Strength) Svagheder (Weakness) 
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producent med produktionsenheder på 
de væsentligste markeder.  

• Produktudvikling 
• Bred produktportfølje, med flere 
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underleverandør i fremtiden, grundet 
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• Øget politisk fokus på miljøforhold 
• Høje vækstrate, herunder markeder som 

USA (med PTC-ordning) og Kina 
• Høje olie- og kulpriser 
• Teknologisk udvikling af vindmøller til 

nedbringelse af Cost of Energy 
• Vækst i offshore (lang bane +5år) 

 

• Kapitalstærke konkurrenter 
• Reduktioner af subsidier, Spanien og 

Indien 
• Udløb af PTC-ordning i USA 
• Øget konkurrence som følger af flere 

konkurrenter og pres på pris pr. MW. 
• Store kunder med øget styrkeforhold 
• Manglende politisk velviljelighed til 

opnåelse af politiske målsætninger 
• Manglende international aftale 

vedrørende reduktion af CO2-udledning 
• Stigende råvarepriser 
• Lavere naturgaspriser på det 

amerikanske marked 
 

                                                
184 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 2009, side 116 
185 Kilde: Egen tilvirkning 
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5 Regnskabsanalyse 
Regnskabsanalysen har i modsætning til den strategiske analyse sit fokus på ex-post begivenheder, 
da den fokuserer på de historiske regnskabstal. Regnskabsanalysen skal ligesom den strategiske 
analyse danne grundlag for den efterfølgende budgettering. Analysen er valgt at andrage en periode 
på 3 regnskabsår, således at perioden dækker fra 2009 – 2011, grundet ændring af anvendt 
regnskabspraksis i 2010. Det har ikke været muligt med oplysningerne i Vestas’ årsrapport for 
2010, at gøre regnskabsårene 2007 og 2006 sammenligning og reformulerer balancerne til 
analysebrug. Regnskabsåret 2008 vil dog kunne anvendes til analyse af valuedrivere fra 
resultatopgørelsen. Årsrapporterne for disse regnskabsår er aflagt efter International Financial 
Reporting Standards (IFRS) bestemmelser, som er godkendt af EU. Til brug for analysen og 
værdiansættelse er disse korrigeret regnskabstal anvendt, således at der er kontinuitet i principperne 
for alle regnskabsårene. 
 
I min nøgletalsanalyse samt den senere budgettering vil udgangspunktet samtidig være value 
drivers, som tager afsæt i den procentuelle udvikling i forhold til omsætningen, hvorfor den 
volumenmæssige udvikling i den sammenhæng er irrelevant. Jeg vil dog have denne sekvens for øje 
i analysen af nøgletallene. 
 
5.1 Reformulering af det officielle årsregnskab 
Inden nøgletalsanalysen og den endelige værdiansættelse kan foretages, kræver det en analyse og 
gennemgang af posterne i regnskaberne for de analyserede år. For at udlede det frie cash flow, den 
investerede kapital og heraf ROIC kræver det samtidig flere korrektioner til det officielle 
årsregnskab. I det officielle årsregnskab er posterne således opstillet efter skemakrav fra IFRS og 
bekendtgørelser, som i værdiansættelsessammenhæng er mindre anvendelig.  
 
De analyserede årsregnskaber fra 2009 til 2011 skal korrigeres, således at de bliver anvendelige til 
analyseformål. Resultatet af den primære drift og resultatet af den finansielle drift skal hver for sig 
udledes, da det er den primære drift, der skaber værdien i virksomheden. Balanceposterne skal 
ligeledes opdeles i henholdsvis investeret kapital, som også kaldes nettodriftsaktiver, og 
finansiering af den investerede kapital, som består af egenkapital og den nettorentebærende gæld. 
 
De foretagne korrektioner er omtalt i bilag 7 og reformulerede årsregnskaber til analysebrug er 
vedlagt i bilag 8. 
 
5.1.1 Anvendt regnskabspraksis 
Den anvendte regnskabspraksis, og ikke mindst ændringer heri, er yderst relevant at undersøge, da 
ændringer i regnskabspraksis i den analyserede periode kan give manglende kontinuitet og unødig 
støj.  
 
Som tidligere anført, er årsrapporterne for analyseperioden aflagt efter principperne i IFRS. Vestas 
har i 2010 ændret indregningsprincippet for supply-and-installation projekter i henhold til IFRIC 
15186. Dette fortolkningsbidrag har virkning fra 1. januar 2010 og ændring er som konsekvens heraf. 
Dette har medført, at disse projekter først indtægtsføres når vindmøllerne i henhold til kontrakten er 

                                                
186 Vestas’ årsrapport for 2010, side 85 
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færdiginstalleret. I årsregnskabet for 2010 er dette princip indregnet i resultatopgørelsen og 
balancen. Der er ligeledes foretaget korrektion af sammenligningstallene for 2009 i 
resultatopgørelsen og for 2009 og 2008 i balancen i henhold til den ændret praksis. Herudover er 
foretaget korrektion af hoved- og nøgletal.  
 
Ovenstående ændring af regnskabspraksis er således korrigeret i analyseperioden og der skal 
således ikke tages højde for eventuelle kontinuitetsbrud i analyseperioden. 
 
Herudover er der de enkelte år foretaget justeringer i forbindelse med implementering af nye IFRS-
standarder. Dette har ikke påvirket det regnskabsmæssige resultat.187  
 
Jeg vil i øvrigt ikke gennemgå den anvendte regnskabspraksis for Vestas, dog blot konstatere at den 
anvendte regnskabspraksis ikke har medført forbehold eller supplerende oplysninger i 
revisionspåtegning i de udvalgte årsrapporter. Herigennem antager jeg at den valgte 
regnskabspraksis følger lovgivningen. 
 
5.2 Analyse af rentabilitet 
Årsregnskaberne for analyseperioden er nu reformuleret, således at de enkelte regnskabsposter er 
klar til nøgletalsanalysen samt senere i relation til budgettering og værdiansættelse. Jeg vil i 
nøgletalsanalysen specifikt have fokus på ROIC (Return On Invested Capital), overskudsgraden 
(OG) og omsætningshastigheden på Vestas ressourcer (netto driftsaktiver, NFF). Disse tre nøgletal 
har en fælles sammenhæng, som er velkendt fra den udvidede DuPont-pyramiden.188 Der henvises 
generelt til bilag 9 vedrørende nøgletal til analysen. 
 
Figur 24 – Den udvidede DuPont-model189 

 
 
 
                                                
187 Vestas’ årsrapport for 2011, 2010 og 2009, hhv. side 61, 85 og 71 
188 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 2009, side 255 
189 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 2009, side 255 
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5.2.1 ROE 
Formålet med en rentabilitetsanalyse er at vurdere afkastet fra den kapital, der er investeret i 
virksomheden, hvor ROE (Return On Equity – egenkapitalens forretning) er det overordnede 
nøgletalsmål. Dette nøgletal kan uden større problemer beregnes, men årsagen til tallets størrelse, 
skal findes i de underliggende finansielle værdidrives, som er vist i ovenstående figur i hhv. niveau 
1, 2 og 3. 
 

ROE er et resultat af ROIC, samt FGEAR+SPREAD, og kan beregnes ud fra følgende 
formel: 
 
 ROE = Totalindkomst / gns. egenkapital  
 
Alternativt kan ROE beregnes som: 
 

ROE = ROIC + finansiel gearing 
 
ROIC og dennes underliggende nøgletal udgør driftsaktivernes værdidrivere. FGEAR+SPREAD 
udgør finansieringsaktivitetens værdidrivere, og kaldes ”finansiel gearing”. Som det er illustreret, 
kan værdierne i ”Niveau 1” dekomponeres til størrelserne i ”Niveau 2”, der igen kan dekomponeres 
til ”Niveau 3”. Således kan man foretage en dybere analyse af de fundne værdier. 
 
Tabel 1 - ROE190 

 2011 2010 2009 
ROE -6,3% 7,8% 7,4% 
ROIC -4,3% 7,9% 8,9% 
FGEAR 0,2274 0,0976 -0,0574 
SPREAD -8,9% -1,0% 27,5% 
Effekt af finansiel gearing -2,0% -0,1% -1,5% 

 
Som det ses af ovenstående tabel, er det ikke en entydige trend i udvikling af ROE for Vestas i 
analyseperioden. Dog er der et markant fald i 2011, idet ROE er negativ, hvilket kan kæde sammen 
med udviklingen i branchen med øget konkurrence og med faldende vækstrater og Vestas strategi 
om vækst.  
 
Ses der på komponenter i ROE, har Vestas haft negativ afkast på finansieringsaktiviteterne i 
analyseperioden og det er med til at trække ROE ned. Hertil skal det nævnes, at Vestas har øget sin 
finansielle gearing, hvor Vestas i 2009 havde netto finansielle aktiver, men har haft netto finansielle 
forpligtelser i 2010 og 2011, grundet udstedelse af obligationer i 2010 og låneoptagelse i 2009. Dog 
har ROIC ligeledes været nedgående i analyseperioden.  
 
En dybere analyse af ROE’s komponenter er nødvendig, det vil sige en analyse af driftsaktivernes 
værdidrivere og de finansielle værdidrivere. En sådan analyse foretages i det efterfølgende. 
 
 

                                                
190 Kilde: egen tilvirkning, jf. bilag 9 
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5.2.2.1 ROIC – Niveau 1 
ROIC (Return On Invested Capital), som benævnes på dansk ”afkastningsgraden” (AG), er i 
forhold til nøgletalsanalysen den overordnede driver. Den måler, hvor effektivt Vestas er i stand til 
at udnytte sine ressourcer. ROIC kan beregnes ud fra følgende formel: 
 

ROIC = Driftsresultat efter skat / gns. netto driftsaktiver 
 
Alternativt kan ROIC beregnes som: 
 

ROIC = Overskudsgrad / aktivernes omsætningshastighed 
 
Tabel 2 - ROIC191 

 2011 2010 2009 
ROIC -4,3% 7,9% 8,9% 
Driftsresultat efter skat (mio. EUR) -140 229 179 
Gns. netto driftsaktiver (NDA) 3.271 2.907 1.946 

 
Som det ses, er ROIC faldet i analyseperioden og i 2011 er ROIC negativ med -4,3%, hvilket 
hovedsageligt skyldes negativt driftsresultat. Driftsresultat har i analyseperioden været svingende 
fra stigning i 2010 til fald i 2011. I 2010 havde Vestas sit bedste regnskabsår målt på omsætning, 
men samtidig har Vestas i perioden investeret kraftig i produktionsenheder. Vestas’ anlægsaktiver 
er steget fra 1.886 mio. EUR i 2008 til 3.522 mio. EUR i 2011. Netto driftsaktiverne er således 
steget i analyseperioden og er med til at øget presset på ROIC. Hvilket ligeledes kan ses af 
ovenstående tabel, har driftsresultatet ikke kunne følge stigningen i netto driftsaktiverne. Hertil 
kommer at Vestas i 2010 ændrede regnskabspraksis, hvilket har udskudt indtægtsførslen af 
igangværende projekter til vindmøllerne er overleveret til kunden. Dette har påvirket det enkelte år 
med udskydelse af indtjening samt øget netto driftsaktiverne192. 
 
For at Vestas skal skabe værdi til sine aktionærer skal ROIC, være større end den estimerede 
WACC.193 Vestas’ WACC estimeres først under værdiansættelsesafsnittet, men hvis det 
sammenholdes med aktieanalysen fra Jyske Bank, som den 9/2 2009 har estimeret WACC til 9,1%, 
ses det, at Vestas i analyseperioden har destrueret værdi for sine aktionærer. 
 
For at undersøge den dybere kausalitet kan ROIC som nævnt ovenfor yderligere dekomponeres i de 
to underliggende drivere; overskudsgrad og omsætningshastighed på NDA.  
 
5.2.2.2 Finansiel gearing – Niveau 1 
I Vestas er nettodriftsaktiverne finansieret med egenkapital og finansielle forpligtelser. Den 
finansielle gearing måler forholdet mellem de to finansieringstyper. På baggrund af de 
reformulerede regnskabstal er følgende nøgletal beregnet: 
 

                                                
191 Kilde: egen tilvirkning, jf. bilag 9 
192 Vestas’ årsrapport 2011 og 2010, hhv. side 15 og 25 
193 FSR, fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og 
virksomhedsandele, rådgivningsudvalget, december 2002, side 76 
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Tabel 3 – Finansielle gearing, og dens underliggende drivere194 
 2011 2010 2009 
FGEAR 0,2274 0,0976 -0,0574 
Gns. netto finansielle forpl. (NFF) 606 259 -119 
Gns. samlet egenkapital (EK) 2.665 2.648 2.065 
SPREAD -8,9% -1,0% 27,5% 
ROIC -4,3% 7,9% 8,9% 
R 4,6% 8,9% -18,6% 
Effekt af finansiel gearing -2,0% -0,1% -1,5% 

 
FGEAR beregnes som: 
 
 FGEAR = gns. NFF / gns. egenkapital 
 
SPREAD beregnes som: 
 
 SPREAD = ROIC-r (r =NFO / NFF) 
 
Den finansielle gearing har været stigende i analyseperioden, grundet låneoptagelse i 2009 og 
udstedelse af obligationer i 2010, hvilket har medført stigende netto finansielle forpligtelser. Den 
stigende tendens er med til at ændre Vestas’ kapitalstruktur set ud fra 
værdiansættelsessammenhæng. Tidligere har Vestas finansieret sin vækst og udvidelse af 
produktionsenheder med pengestrømme fra driftsaktiverne og ved kapitaludvidelse som i 2009. 
 
SPREAD viser forskellen i afkastet på netto driftsaktiverne og netto finansielle 
omkostninger(afkast). Faldet i SPREAD fra 2009 til 2011 er grundet føromtalte fald i ROIC 
 
5.2.3.1 Overskudsgrad – Niveau 2 
Ud fra den reformulerede resultatopgørelse er overskudsgraden(OG) udregnet. OG er udtryk for 
resultatet af driftsaktiviteten efter skat i forhold til omsætningen. Nøgletallet kan med andre ord 
belyse, hvor meget af hver omsætningskrone der bliver til overs til honorering af ejerne og 
kapitalindskyderne. 
 
Tabel 4 – Overskudsgraden, og dens underliggende drivere.195 

 2011 2010 2009 2008 
Overskudsgraden (OG) -2,4% 3,3% 3,4% 6,3% 
Samlet driftsoverskud efter skat (DO) -140 229 174 369 
Nettoomsætning 5.836 6.920 5.074 5.904 

 
Vestas udvikling i OG er en del af forklaringen på den faldende tendens i ROIC. Marginen er 
således faldet i analyseperioden. I den samme periode har omsætningen været meget svingende, 
hvilket kan henledes til den ændrede regnskabspraksis. Dette har betydet en periodeforskydning i 
omsætningen på 1.164 mio. EUR fra 2011 til 2012, grundet produktionsproblemer på en ny fabrik i 

                                                
194 Kilde: egen tilvirkning jf. bilag 9 
195 Kilde: egen tilvirkning jf. bilag 9 
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Tyskland196 og dermed med til at præge faldet i overskudsgraden for 2011, idet avance af denne 
udskydelse først vil blive indregnet i 2012.  
 
Som det kan læses ud af ovenstående tabel, er kapacitetsomkostningerne ikke fyldt den svingende 
omsætning og kapacitetsomkostningerne påvirker således overskudsgraden i nedadgående retning. 
Vestas’ har omtalte den faldende overskudsgrad i ledelsesberetningen for 2011 og giver selskabets 
omkostningsbase årsagen hertil. Idet det ikke er lykkes at tilpasse omkostningerne til de lavere 
vækstrater i branchen197. Vestas har annonceret tilpasninger af omkostningsbasen. 
 
Vestas har som tidligere nævnt i virksomhedsbeskrivelsen ændret den strategiske målsætning på 
EBIT-niveau, således at målsætning nu er at opnå en højt encifret EBIT-margin. Sammenholdes 
dette driftsoverskud før skat med den reformulerede resultatopgørelse, har Vestas ikke kunne 
opfylde denne målsætning i analyseperioden fra 2009 til 2011.  
 
Udsvingene i nettoomsætningen skal ses i forhold til det globale markeds vækstforhold. Heraf kan 
det udledes, at Vestas vækst ikke har været over det globale marked, idet deres markedsandel i 
analyseperioden er faldet fra ca. 20% i 2008 til ca. 13% i 2011, jf. bilag 11. Dog med en udstikker i 
2010, hvor Vestas’ markedsandel steget fra 12,5% i 2009 til 14,8% i 2010, men markedsandelen 
faldet igen i 2011 til 12,9%. Endvidere har branchen været præget af stigende konkurrence og 
faldende priser på vindmøller som omtalt i den strategiske analyse. 
  
I forsøget på yderligere at forklare udviklingen i ROIC og OG kan der graves endnu dybere. OG 
kan således dekomponeres i dens enkelte elementer, såsom andelen af produktions-, distributions- 
og administrationsomkostninger samt afskrivninger i forhold til omsætningen. 
 
5.2.3.2 Aktivernes omsætningshastighed – niveau 2 
Til yderligere forklaring af udvikling i ROIC kan aktivernes omsætningshastighed (AOH) beregnes. 
AOH måler omsætningen pr. EUR investeret i netto driftsaktiver. 
 
Tabel 5 – Aktivernes omsætningshastighed, og dens underliggende drivere198 

 2011 2010 2009 
Aktivernes omsætningshast. (AOH) 1,78 2,38 2,61 
Netto driftsaktiver (NDA) 3.271 2.907 1.946 
Nettoomsætning 5.836 6.920 5.074  

 
Aktivernes omsætningshastighed har i analyseperioden haft en faldende tendens fra 2009 med en 
AOH på 2,61 til 1,78 i 2011. Ovenstående betyder at hver gang Vestas har investeret en EUR i 
NDA, har det påvirke omsætning fra 2,61 gang i 2009 til faldet i 2011 på 1,78 gange. 
Sammenholdes udvikling i NDA med udvikling i nettoomsætningen, har Vestas kraftige investering 
i NDA ikke givet den forventede stigning i omsætningen.  
 

                                                
196 Vestas årsrapport 2011, side 14 
197 Vestas årsrapport 2011, side 15 
198 Kilde: egen tilvirkning jf. bilag 9 
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Isoleret set bidrager netto driftsaktiverne altså til en faldende ROIC, og det kan derfor konstateres, 
at den negative udvikling i ROIC både er påvirket af faldende driftsoverskud samt faldende 
omsætningshastighed for aktiverne. 
 
For at kunne forklare hvilken valuedriver der påvirker driftsoverskuddet og netto driftsaktiver skal 
disse dekomponeres yderligere til deres underliggende drivere.  
 
5.2.4.1 Overskudsgradens underliggende drivere – Niveau 3 
Som omtalt under overskudsgraden, var der en formodning om, at den negative udvikling i OG 
skyldes manglende tilpasning i analyseperioden. Til undersøgelse heraf, er valuedriverne til OG 
yderligere dekomponeret, således at hver omkostningsgruppes kan sammenholdes med udviklingen 
i overskudsgraden. 
 
Tabel 6 – Overskudsgradens underliggende drivere.199 

 2011 2010 2009 2008 
Overskudsgrad (OG) -2,4% 3,3% 3,4% 6,3% 
Overskudsgrad fra salg (OGsalg) -1,4% 4,7% 3,1% 7,1% 
Overskudsgrad fra andre poster (OGap) -1,0% -1,4% 0,3% -0,8% 
Samlet driftsoverskud efter skat (DO) -140 229 174 369 
Nettoomsætning 5.836 6.920 5.079 5.904 
Produktionsomk. / nettoomsætning 84,9% 80,9% 81,1% 79,4% 
Forskn. & udvikling / nettoomsætning 1,3% 1,0% 0,8% 1,5% 
Distributionsomk. / nettoomsætning 2,9% 2,5% 3,0% 3,0% 
Administrationsomk. / nettoomsætning 5,8% 4,9% 5,8% 3,3% 
Afskrivninger / nettoomsætning 5,9% 4,0% 4,3% 2,3% 

 
Som det ses af ovenstående tabel, ligger størstedelen af forklaringen bag den faldende 
overskudsgrad i den stigende andel af produktionsomkostninger og afskrivninger på 
omkostningssiden. Fra at udgøre 79,4% af omsætningen i 2008 udgør produktionsomkostningerne 
84,9% i det netop aflagte årsregnskab for 2011. Hertil skal det nævnes at 
administrationsomkostningerne er steget fra 3,3% af omsætning i 2008 til 5,8% af omsætningen i 
2011. Disse tre faktorer har påvirket overskudsgraden fra salg negativt med 11,6%-point i forhold 
til 2008. 
 
Udviklingen i produktionsomkostningerne har dog været markant i 2011 med en stigning på 4%-
point fra 2010. I perioden fra 2008 til 2010 har der været en mindre stigning på 1,5%-point. I Vestas 
ledelsesberetning til årsrapporten for 2011, omtaler Vestas denne stigning i 
produktionsomkostninger. Vestas relaterer en del af stigningen i produktionsomkostninger, 
svarende til 2,2%-point200, til produktionsmodning af Vestas nye vindmølle V112-3.0 MW og 
GridStreamer-teknologien201. Vestas har i starten af 2012 igangsat omkostningsinitiativer til at 
nedbringe den mer-produktionsomkostning.  
 

                                                
199 Kilde: egen tilvirkning jf. bilag 9 
200 Præsentation af årsrapport 2011, side 16, http://www.vestas.com/da/investor/regnskaber/regnskaber-2011.aspx 
201 Vestas’ årsrapport 2011, side 15 

http://www.vestas.com/da/investor/regnskaber/regnskaber-2011.aspx
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Stigningen i afskrivninger fra 2,3% i 2008 til 5,9% i 2011 af omsætning, kan henledes til Vestas 
udvidelse af produktionsenheder. Vestas materielle anlægsaktiver i samme periode steget fra 1.030 
mio. EUR til 1.898 mio. EUR. Og som tidligere omtalt har Vestas ikke formået at øge indtjeningen 
af den investeret kapital i produktionsenheder. 
 
Administrationsomkostninger er ligeledes steget i analyseperioden. Dog er stigning sket fra 2008 til 
2009 og herefter været på samme niveau. Det kan ikke udledes af Vestas’ årsregnskaber, hvad 
årsagen til denne stigning er. Dog skal det nævnes at Vestas i starten af 2012 har annonceret 
afskedigelser, som også vil påvirke administrationsomkostninger. En udlægning heraf er at Vestas 
ikke har tilpasset sin administration til udviklingen i vindmøllemarkedet. 
 
 
5.2.4.2 Omsætningshastighedens underliggende drivere – Niveau 3 
Analysen af netto driftsaktiver i forhold til omsætningen er den anden halvdel af ROIC’s 
dekomponering. Til analyse af udviklingen i aktivernes omsætningshastighed, har jeg valgt at 
dekomponere denne valuedriver yderligere i de underliggende drivere. Analysen foretages på 
gennemsnitstal beregnes som den inverse værdi, hvorved der opnås et udtryk for, hvor meget der er 
bundet i nettodriftsaktiver for af skabe et salg pr. EUR. 
 
Tabel 7 – Overskudsgradens underliggende drivere.202 

 2011 2010 2009 
Aktivernes omsætningshast. (AOH) 1,78 2,38 2,61 
Netto driftsaktiver (NDA) 3.271 2.907 1.946 
Nettoomsætning 5.836 6.920 5.079 
Immaterielle anlægsakt. / Nettoomsætning 0,20 0,13 0,14 
Materielle anlægsaktiver / Nettoomsætning 0,31 0,23 0,25 
Varebeholdninger / Nettoomsætning 0,45 0,48 0,67 
Tilgodehavender fra salg / Nettoomsætning 0,11 0,08 0,14 
Driftsaktiver / Nettoomsætning 1,18 1,00 1,30 
Hensættelser / Nettoomsætning -0,06 -0,06 -0,08 
Forudbet. og entrepriskont. / Nettooms. -0,28 -0,32 -0,54 
Leverandører / Nettoomsætning -0,23 -0,16 -0,21 
Netto driftsaktiver / Nettoomsætning 0,56 0,42 0,39 

 
I dekomponeringen af omsætningshastighederne kan det ses af ovenstående tabel at im-, materielle 
anlægsaktiver og varebeholdninger har største effekt på driftsaktiverne, mens det er 
forudbetaling/entrepriser og leverandørgæld der vægtet tungest på driftsforpligtelserne. Det er 
ligeledes de samme valuedrivers, på nær leverandørgæld, der er med til at bidrage til den negative 
udvikling i AOH. Omsætningshastigheden for netto driftsaktiverne er således steget fra 0,39 i 2009 
til 0,56 i 2011. 
 
Der er specielt stort udsving i varebeholdninger og forudbetalinger fra 2009 til 2010. Udsvinget kan 
henføres til den ændrede regnskabspraksis i 2010, som medførte en udskydelse af indtægten til 
vindmøllen var færdigleveret til kunden. Der er tale om en periodeforskydning, men kan have stor 
påvirkning på det enkelte regnskabsår, grundet manglende indtægtsregistrering af avancen. Ved 

                                                
202 Kilde: egen tilvirkning jf. bilag 9 
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modregning af disse poster, vil udviklingen i analyseperioden have været stabil fra 0,13 i 2009 til 
0,17 i 2011. 
 
Dette henleder igen opmærksomheden til im- og materielle anlægsaktiver, som i analyseperioden er 
steget fra samlet 0,39 i 2009 til 0,51 i 2011. Denne stigning er stort set i identisk med udviklingen i 
netto driftsaktiverne. Analyseres der nærmere på anlægsaktiverne er det især investeringer i 
udviklingsprojekter og udvidelse af produktionsenheder der er steget. Udviklingsprojekter er 
således steget med 517 mio. EUR fra 2008 til 2011 og grunde og bygninger er steget med 587 mio. 
EUR fra 2008 til 2011. Dette skal sammenholdelse med den negative påvirkning af stigende 
afskrivninger på overskudsgraden.   
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6 Budgettering 
I dette afsnit vil budgetforudsætningerne for de væsentligste value drivers blive skitseret. Alle 
budgetestimaterne bliver som tidligere nævnt udarbejdet på baggrund af analyserne fra både det 
strategiske afsnit samt regnskabsafsnittet. Den anvendte budgetform er opstillet med udgangspunkt i 
modellen fra FSR’s faglige notat om værdiansættelse203. Jeg har valgt, at budgetperiodens længde 
skal være 10 år, hvorefter branchen forventes at have konsolideret sig, og steady state er opnået.204 
Normalt anbefales der budgetperioder på 10-15 år, da for korte perioder vil undervurdere 
virksomhedernes værdi, mens for lange perioder vil øge usikkerheden i estimaterne.205 
 
I budgettering vil jeg opdele budgetperioden i en detaljeret prognoseperiode fra 2012 og til 2016 og 
i en simpel fremskrivning af value drivers i perioden fra 2017 og til 2021. 
 
I budgetfasen vil jeg fokusere på følgende områder: 

• Omsætning 
o Udvikling i det globale marked 
o Vestas’ markedsandel 
o Udviklingen i salgspriser 

• Produktionsomkostninger 
• Investeringer i anlægsaktiver 
• Nettoarbejdskapital 

 
Der henvises generelt til bilag 10-14. 
 
6.1 Omsætningen 
Den fremtidige omsætning i Vestas er overordnet set afhængig af tre forhold, nemlig udviklingen i 
det globale vindmøllemarked, Vestas’ andel af det fremtidige marked samt endeligt udviklingen i 
salgspriserne. I nedenstående vedrørende omsætningen henvises der til bilag 10 og 11. 
 
6.1.1 Den fremtidige vækst i vindmøllebranchen 
Til beskrivelsen af den fremtidige vækst i vindmøllebranchen har jeg valgt at anvende rapporter 
udarbejdet af BTM Consult og GWEC, samt informationer fra min strategiske analyse af de 
politiske forhold og indsamlet udmeldinger fra diverse medier. 
 
GWEC udarbejder hvert år en rapport, der beskriver udvikling i det foregående år på de enkelte 
markeder samt hvad der præger markedet, især omkring politiske målsætninger og de enkelte landes 
brancheorganisations forventninger til fremtiden. Rapporten, Annual market update for 2010 
indeholder ligeledes et forecast fra 2011 og til 2015 pr. region. BTM Consult udarbejder ligeledes 
en gang årligt en estimering af det fremtidige globale vindmøllemarked over de næste 5 år udvikler 
sig. Denne estimering er for perioden 2011 – 2015 fordelt på region og pr. lande. Idet rapporterne 
                                                
203 FSR, fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og 
virksomhedsandele, rådgivningsudvalget, december 2002, side 107-109 
204 Valuation – Measuring and managing the value of companies, Tim Koller, Marc Goedhart og David Wessels, side 
186 
205 Valuation – Measuring and managing the value of companies, Tim Koller, Marc Goedhart og David Wessels, side 
186 
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fra GWEC og BTM Consult for 2011 først blev udgivet efter eller tæt på min deadline for 
dataindsamling, bliver disse ikke anvendt til vurdering af markedsudviklingen i budgetperioden. Jeg 
vil i stedet anvende udmelding fra Vestas, samt indsamlet artikler som er anvendt i den strategiske 
analyse.  
 
Som tidligere beskrevet vil budgettering for de første fem år være særdeles specifikke og udarbejdes 
på regionniveau. De efterfølgende fem år er derimod en fremskrivning af det forventede samlede 
marked for vindmøller på grund af et større usikkerhedsmoment. 
 
I bilag 10 har jeg lavet en oversigt over markedsudviklingen baseret på de nævnte 
markedsrapporter, samt min forventningerne til markedsudvikling fra 2012 til 2016. Oversigt er 
fordelt på regionerne Europa/Afrika, Nord- og Sydamerika og Asien/Oceanien, samt den globale 
udvikling.  
 
Som jeg i den strategiske analyse fandt frem til, er væksten på vindmøllemarkedet på nuværende 
tidspunkt afhængig af syv lande, Kina, USA, Indien, Tyskland, Spanien, Frankrig og Storbritannien 
som til sammen stod for ca. 75% af det samlede marked i 2010. Dog er der stor usikkerhed om den 
fremtidige markedsudvikling som hviler på den politiske vilje til opnåelse af de politiske 
målsætninger. Som konsekvens af den fortsatte gældskrise og manglende internationale bindende 
aftale, efter udløb af Koyto-aftalen, som er omtalt i PEST-analysen under de politiske forhold.  
 
Endvidere er vindmøllemarkedet stadigvæk afhængigt af de enkelte landes subsidieordninger. 
Derfor er den fremtidige udvikling påvirket af at flere lande har reduceret eller helt afskaffet deres 
subsidieordninger. Dette er tilfældet for de væsentlige markeder i Spanien, og Indien.  
 
Hertil kommer en klar forventning til at den amerikanske PTC-ordning, som udløber i 2012, ikke 
vil blive forlænget før 2013, grundet det foranstående præsidentvalg i november 2012. Dette vil 
påvirke det amerikanske marked i 2012 med en stor stigning, idet vindkraftsanlæggene skal være 
installeret inden udgangen af 2012, for at blive omfattet af PTC-ordning. På den anden vil det 
medfører en kraftig reduktion af ny installation på det amerikanske marked i 2013. Som ligeledes 
vil få negative følgepåvirkninger for markedsudvikling i 2014, grundet den lange 
implementeringstid fra ordren er modtaget til vindmøllen er installeret og leveret til kunden. 
 
Nye innovative tiltag har de seneste år medført, at markedet har fået nogle langt mere effektive 
vindmøller. Det har været en medvirkende faktor til, at vindmølleindustrien begynder at have 
konkurrencedygtige priser, der under visse forudsætninger kan konkurrere med både den 
konventionelle energi og andre vedvarende energiformer. Efterhånden som de store 
vindmølleparker onshore og især offshore bliver konkurrencedygtige i forhold til de traditionelle 
energikilder, vil vindenergi også oftere indgå i energi- og elselskabernes fremtidige energiplaner. 
Når man samtidig tager miljø- og forureningsaspektet med i betragtningen, kan de positive 
vækstforudsigelser efter min vurdering godt forsvares. 
 
Vindmølleorganisation GWEC har lavet en forudsigelse af, hvordan fremtiden tegner sig for 
vindmøllebranchen. Estimatet indeholder en beskrivelse af de enkelte landes forventninger til 
væksten frem til 2015. De har Kina og USA som de væsentligste enkeltstående markeder. Hertil ser 
organisationen det kinesiske marked som værende drivkraften i fremtiden med gode 
vækstmuligheder og vil bevare førerposition som det største marked indenfor vindmøller.  
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GWEC forventer at den årlige installation vil stige fra 48.100 MW i 2012 til 62.500 MW i 2015206. 
Dette giver en årlige vækstrate i størrelsesorden 8-10%. Hertil skal det dog nævnes, at i 2011 have 
GWEC en forventning om 43.500 MW installationer mod den faktiske installation på ca. 40.500 
MW. Såfremt der tages udgangspunkt i den realiseret installation for 2011 på 40.500 MW og 
fremskriver denne med GWEC prognose fra 2011 til 2015 med den årlig gennemsnitlige vækst, 
9,5%, vil installation i perioden 2012-2015 falde fra ca. 220.000 MW til ca. 204.000 MW. Med en 
simpel fremskrivning til 2016 med den gennemsnitlige vækst rate på 9,5%, skal der hertil lægges 
ca. 64.000 MW, således at der i budgetperioden 2012 til 2016 bliver installeret 268.000 MW.  
 
BTM har i deres rapport, World Market Update 2010, en forventning om en årlig gennemsnitlig 
vækst på ca. 15,3% frem til 2015207. Dette giver en installation på ca. 81.000 MW i 2015. BTM har 
ligeledes markederne i Kina og USA som de store vækstmotorer. BTM havde estimeret en 
installation på ca. 46.000 MW i 2011, som kun blev på ca. 40.500 MW. Foretages der samme 
korrektion og beregning som i ovenstående under GWEC, vil installationen i 2015 falde til ca. 
71.500 MW og give en total installation i perioden fra 2012 til 2016 på ca. 317.000 MW. Med BTM 
Consult seneste udmelding til markedsudvikling, hvor de forventer en årlig gennemsnitlig vækstrate 
på ca. 10%208, vil installationer falde yderligere og udgør ca. 272.000 MW i den nævnte periode. 
 
Offshoremarkedet er ikke særskilt estimeret, idet der på nuværende tidspunkt er en beskeden 
volumen i installeret MW, samt GWEC og BTM Consult i deres prognoser har estimeret det 
samlede vindmøllemarked. Dog er der store forventninger til kraftigt vækst på offshoremarkedet fra 
2015. Her er det specielt markederne i Storbritannien, Frankrig og Tyskland samt Kina der vil være 
vækstmarkederne. Som jeg tidligere har omtalt, er dette et interessant marked for Vestas og deres 
store satsning med vindmøllen V164-7.0 MW. 
 
I mit budget for installation af MW har jeg taget udgangspunkt i markedsrapporterne fra BTM 
Consult og GWEC for 2010. Hertil har jeg korrigeret for afvigelserne i deres estimat for 2011. Jeg 
har indarbejdet en gennemsnitlig årlig markedsvækst på ca. 10% fra 2012 til 2016. Dog forventer 
jeg fald i 2013, som konsekvens af nedgangen på det amerikanske marked, grundet forventning om 
manglende forlængelse af PTC-ordningen med udløb i 2012. Dette giver en installation i 2012 på 
ca. 46.000 MW som stiger til 66.000 MW i 2016, jf. bilag 10. Dette giver en samlet installation i 
perioden 2012 til 2016 på 266.000 MW. Dette er på niveau med de seneste udmeldinger fra BTM 
Consult209. 
 
I årene op til terminalperioden, som starter efter 2021, hvor der opnås steady state, falder 
markedsvæksten yderligere, således at der er en markedsvækst i terminalperioden på 3%, jf. bilag 
11. Når man estimerer væksten i terminalperioden, skal man i værdiansættelsessammenhæng have 
for øje, at man ikke er for optimistisk. Væksten i branchen må således ikke overstige den generelle 
vækst i samfundet, da branchen ellers i teorien på et tidspunkt vil blive en urealistisk stor del af 
verdensøkonomien. 
 
Ovenstående budgettering af installation af vindmøller, vil ligeledes kunne rumme de politiske 
målsætninger frem til 2020, som blev analyseret under PEST-analysen. 
 
                                                
206 Annual market update 2010, GWEC, side 21 
207 World Market Update 2010, BTM Consult, side 58 
208 Vindkonsulenter skærer kraftigt I markedsprognoser, artikel 26.03.12, www.borsen.dk 
209 Vindkonsulenter skærer kraftigt i markedsprognoser, artikel 26.03.12, www.borsen.dk 
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6.1.2 Vestas’ markedsandel 
Vestas havde en markedsandel 12,9% i 2011, hvilket har været niveauet siden 2009. Men er faldet 
fra over 20% i 2008 og har haft en faldende tendens siden 2004, hvor Vestas havde en 
markedsandel på ca. 33%210. Dette er som konsekvens af øget konkurrence fra flere producenter på 
markedet. Specielt med de kinesiske producenters indtog på vindmøllemarkedet og tilbage i tid med 
opkøberne fra General Electric og Siemens. Der er ingen tvivl om, at denne udvikling har øget 
konkurrenceintensiteten gevaldigt i branchen, og at det bliver langt sværere at bevare de høje 
markedsandele. 
 
Udviklingen i projektstørrelserne har yderligere tiltrukket nogle nye kunder, såsom de store energi- 
og elselskaber samt projektdevelopere, og disse stiller nogle helt andre krav end branchens tidligere 
kunder. Den ændring af kundesegmentet, har medført stigende krav til bl.a. det finansielle 
beredskab og Cost of Energy.  
 
Offshoremarkedet vil være et vigtigt marked for Vestas i fremtiden, hvor Vestas har stor ekspertise 
og sammen med Siemens og Repower, som er de væsentligste producenter af havvindmøller på 
nuværende tidspunkt. Hvilket også kan afledes af Vestas stor investering på udvikling af 
vindmøllen V167-7.0 MW. Dette marked skal være med til at sikker Vestas’ førerposition på 
vindmøllemarkedet i fremtiden. Jeg har i budgettet ikke særskilt budgetteret med markedsandele på 
offshoremarkedet. Dette skal ses ud fra en forventning, om at dette marked først vil påvirke Vestas’ 
markedsandel efter 2016, da det først er her markedet vil vækstet og Vestas’ vindmølle vil være på 
markedet. Som tidligere omtalt, vil jeg i perioden fra 2017 og frem til terminalperioden foretage en 
simpel fremskrivning af budgettallene.  
 
Desuden har Vestas med deres brede produktportefølje samt store markedsspredning vigtige 
forudsætninger for, at deres konkurrenter kan holdes på afstand.  
 
Jeg tror på, at Vestas på kort sigt kan bevare deres førende markedsposition og med en stagnerende 
markedsandel på niveauet 12% frem til 2016, jf. bilag 11. Dog vil markedsandelen stige til 15% i 
2012 grundet forventet kraftigt vækst på det amerikanske marked, som konsekvens af at PTC-
ordningen udløber i 2012 og idet Vestas har en stærk markedsposition på det amerikanske marked, 
jf. bilag 4. Herfra begynder markedsandelen at stabiliserer sig på ca. 10% fra 2018. Dette er 
samtidig den andel af markedet, som jeg realistisk tror, at Vestas kan sidde på fremover.  
 
6.1.3 Udviklingen i salgspriserne 
Den stigende konkurrence på vindmøllemarkedet har ligeledes medført, at priserne på de enkelte 
projekter er blevet et væsentligt konkurrenceparameter. Hertil kommer en overkapacitet hos 
vindmølleproducenterne og deres underleverandører, som har investeret kraftigt i 
produktionsenheder for at kunne løfte den kraftige efterspørgsel som har præget markedet før 
finanskrisen i 2008 samt øget konkurrence fra de kinesiske producenter, som har en lavere 
produktionspris end de vestlige vindmølleproducenter. Det er beskrevet yderligere i afsnittet 4.2.5 
konkurrencesituationen under den strategiske analyse. 
 

                                                
210 World Market Update 2006, BTM Consult, side 28 
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Den teknologiske udvikling og forbedring af vindmøllernes effektivitet er en anden faktor, som har 
stor indvirkning på priserne på vindmølleprojekterne. Udviklingen har samtidig medført, at 
kostprisen på el produceret fra disse meget store vindmølleparker er blevet tilnærmelsesvis 
konkurrencedygtige overfor kulkraftværker og naturgasanlæg. Der er dog stadigvæk et 
niveauforskel i forhold til de fossile energikilder, og ind til prisen på vindenergi er fuldt 
konkurrencedygtig, vil der forekomme et prisfald i vindenergi pr. MW. 
 
Vestas har i perioden fra 2008 – 2011 opnået en salgspris på ca. 0,98 mio. EUR pr. MW. Jeg har 
med udgangspunkt i Vestas’ omsætning og afsætning for 2011 udregnet den gennemsnitlige pris pr. 
solgt MW til at være 0,98 mio. EUR. Denne har jeg estimeret til at falde frem til 2016, jf. bilag 11. 
Herefter vil priserne stige frem til terminalperioden, grundet påvirkningen af Vestas nye vindmølle 
V164-7.0 MW samt en forventet ”normalisering” af vindmøllemarkedet, herunder at de store 
producenter har tilpasset deres kapacitetsniveau til markedsudviklingen. 
 
Ovenstående tre forhold, som efter min mening, har alt afgørende betydning for Vestas’ fremtidige 
omsætning, medfører samlet, at Vestas oplever en årlig gennemsnitlig vækstrate på ca. 10% i 
perioden fra 2012 til 2016, jf. bilag 11. Herefter vil væksten falde frem til terminalperioden. 
 
6.1.4 Service 
Omsætningen i salg af service har været kraftig stigende siden 2009 og udgøre i 2011 12,7% af den 
samlede omsætningen. Med Vestas’ omstrukturering af organisation har Vestas lagt yderligere 
fokus på forretningsområdet. Væksten på området er båret frem af at der i dag stort set kun bliver 
leveret vindmøller med en tilhørende serviceaftale med en løbetid på mellem 10 til 15 år.  
 
I 2012 forventer Vestas en omsætning på 850 mio. EUR211, hvilket svar til en vækst på 18% i 
forhold til 2011. Jeg har i budgetperioden fra 2013 til 2016 budgetteret med en vækst på 15%, 
hvorefter væksten er faldende frem til terminalperioden og vil udgøre 3%, jf. bilag 11. 
 
6.2 Produktionsomkostninger 
Produktionsomkostningernes udvikling var i regnskabsanalysen en af hovedårsagerne til, at Vestas 
oplevede fald i både ROIC og overskudsgraden. Årsagen til stigning i produktionsomkostninger 
kunne henledes til en overkapacitet af produktionsenheder samt stigende omkostninger til 
produktionsmodning af vindmøllen V112-3.0 MW. Nedbringelse af produktionsomkostningerne 
har stor bevågenhed hos Vestas og i starten af 2012 offentliggjorde Vestas en større spareplan, som 
bl.a. medfører reduktion af produktionsenheder i Europa og tilpasse selskabet til de lavere 
vækstrater, som blev omtalt under budgetteringen af omsætningen.  
 
Ovenstående vil også betyde en ændring i Vestas’ produktion, idet selskabet vil anvende en større 
andel af underleverandører til deres produktion af vindmøller. Vestas har indtil nu haft en strategi 
om produktion in-house. Den ændring medfører ligeledes, at Vestas går fra at være en 
lagerproducerende virksomhed til en ordreproducerende virksomhed. Dette skal være med til at 
realisere den ovennævnte reduktion af produktionsenheder og gøre investeringsbehovet i nye 
produktionsenheder mindre i fremtiden212. 

                                                
211 Vestas årsrapport 2011, side 10 
212 Vestas årsrapport 2011, side 17 
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Reduktion af produktionsomkostninger skal ligeledes bane vejen for realisation af Vestas 
målsætning på EBIT-niveau. 
 
Samlet har jeg for produktionsomkostningerne en forventning om, at de vil falder fra 84,9% i 2011 
til 83% af omsætningen i 2012 og herefter falde med 1%-point frem til 2016, jf. bilag 12. I den 
resterende budgetperiode vil produktionsomkostningerne være stabile frem til terminalperioden, 
således at produktionsomkostninger udgør 79% af omsætningen. Til grund for den nedadgående 
udvikling i produktionsomkostninger lægger jeg Vestas arbejde med udvikling af 
produktionsprocesser samt deres tættere samarbejde med underleverandører. 
 
6.3 Forskning og udvikling 
Forskning og udvikling er et område Vestas har meget fokus på og det skal være med til, at sikre 
Vestas som den førende højteknologiske virksomhed indenfor vindmølleindustrien, for her igennem 
at bevarer position som markedsledende. Forskning og udvikling har i perioden fra 2008 til 2011 
steget med 175 mio. EUR før aktiverede udviklingsprojekter, det svare til en stigning på 77% i 
perioden. Forskning og udvikling har efter aktivering af udviklingsprojekter i perioden fra 2008 til 
2011 ligget på 0,8-1,5% af årets omsætning. Dog har andelen været stigende fra 0,8% i 2009 til 1,3 
i 2011. Posten er korrigeret for vækst i afskrivninger, som er budgetteret særskilt i henhold til den 
reformulerede resultatopgørelse. I budgettet er der budgetteret med en fast andel på 1% af 
omsætningen, idet der fra Vestas’ side er tale om et fokus område, jf. bilag 12. 
 
6.4 Distributions- og administrationsomkostninger 
Både distributions- og administrationsomkostningerne har i perioden fra 2009 til 2011 ligget på et 
meget stabilt niveau, hvor de tilsammen har udgjort mellem 8,3-9,9% af omsætningen, dog med 
udsving som følge af udsving i omsætningen. Idet specielt administrationsomkostningerne ikke er 
variabel med udsving i omsætningen fra år til år. Hvorimod distributionsomkostninger følger 
omsætning, idet en af hovedposterne er transportomkostninger. I 2011 udgjorde 
distributionsomkostningerne således 2,9%. Jeg forventer distributionsomkostningerne vil fald en 
mindre %-del, grundet den fortsætte fokusering på nedbringelse af omkostning til transport i 
henhold til den strategiske analyse vedrørende transportomkostninger og produktionsenheder i 
nærmiljøet. Jeg har i hele budgetperioden budgetteret med en fast andel på 2,5% af omsætningen, jf. 
bilag 12.  
 
Administrationsomkostningerne udgjorde i 2011 5,8% af omsætningen, med et gennemsnit på 5,5% 
i perioden 2009-2011. Den før omtalte spareplan under produktionsomkostninger vil ligeledes 
havde effekt på administrationsomkostninger, grundet omstrukturering af organisationen med færre 
businessunits og afskedigelser i det administrative personale213. Spareplanen skal medfører en 
reduktion af de fast omkostninger med 150 mio. EUR med fuldeffekt fra 2013. Denne spareplan 
medfører dog en omkostning på 50 mio. EUR til afskedigelser af 2.335 ansatte i 2012214. Ud fra 
dette forventer jeg administrationsomkostninger i 2012 vil ligge på niveau med 2011, hvilket svar 
til ca. 5% af den forventede omsætning. Jeg forventer administrationsandelen af omsætningen vil 

                                                
213 http://www.vestas.com/en/about-vestas/new-vestas/the-new-organisation.aspx 
214 Selskabsmeddelelse nr. 8 2012, http://www.vestas.com/da/investor/meddelelser/selskabsmeddelelser/news-
display.aspx?action=3&NewsID=3005 
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falde yderligere i 2013 og 2014 til hhv. 4% og 3,5% af omsætningen. Fra 2017 og frem til 
terminalperioden forventer jeg andelen bliver på et stabilt leje på 3% af omsætningen, jf. bilag 12.  
 
6.5 Skattesatsen 
Jeg har valgt at budgettere med en skatteprocent på 30% på trods af, at selskabsskatteprocenten i 
Danmark i øjeblikket er 25%. De 30% er estimeret med udgangspunkt i, at Vestas i årene fra 2008 
til 2010, hvor der er opnået overskud og den effektive skatteprocent har ligget i niveauet 28-34%. I 
2011 afviger den effektive skatteprocent i forhold tidligere, grundet reguleringer tidligere år og 
skattesatsen på udenlandske enheder215. Den estimerede skatteprocent skal ses i forhold til 
regnskabsposten udskudt skatteaktiv og i Vestas’ beregning af den effektive skatteprocent indgår en 
afvigelse fra udenlandske dattervirksomheder som normalt øger skatteprocenten. Desuden skyldes 
den højere skatteprocent også, at der ofte vil være visse permanente afvigelser, som man har 
udgiftsført regnskabsmæssigt, men som der ikke er fradrag for ifølge skattelovgivningen. 
 
6.6 Anlægsaktiver 
Anlægsaktiverne udgør ultimo 2011 ca. 60% af omsætningen og er specielt påvirket af stigende 
udviklingsomkostninger og produktionsenheder, som jeg analyserede mig frem til under 
regnskabsanalysen. 
 
I budgetperioden er anlægsinvesteringerne for 2012 foretaget ud fra Vestas’ udmeldinger i 
årsrapporten216. Jeg forventer Vestas’ investeringsniveauet vil ligge på ca. 550 mio. EUR. i 
budgetperioden frem til 2016, jf. bilag 15. Dette medfører, at andelen i forhold til omsætningen 
falder over budgetperioden fra ca. 60% i 2011 til 40% i 2016. Fra 2016 og frem til terminalperioden 
er andelen budgetteret til 40% af omsætningen, jf. bilag 12.  
 
Denne forudsætning er foretaget ud fra Vestas’ udmeldinger til 2012, samt den føromtalte ændring i 
produktionsmetode fra lager- til ordreproducerende under budgettering af 
produktionsomkostningerne, hvilket vil medfører et lavere investeringsbehov. Hertil kommer at 
Vestas’ stadigvæk er i udviklingsfasen på deres nye vindmølle V164-7.0 MW frem til 2015. Derved 
skal der ligeledes investeres i produktionsenheder som Vestas selv vil står for217. 
 
Dette medfører at den inverse værdi af omsætningshastigheden for anlægsaktiver i forhold til 
omsætningen falder fra 0,51 i 2011 til 0,39 i 2017, og derved stiger indtjeningen pr. salgseur. over 
budgetperioden. 
 
6.7 Nettoarbejdskapitalen 
Nettoarbejdskapitalen har svinget meget fra 2008 til 2011, hvilket kan henledes til den ændrede 
regnskabspraksis i 2010, som har medført at indtægterne fra supply- and installation projekter 
skubbes til projekterne er færdiginstalleret218. Som konsekvens heraf vil der være udsving i 

                                                
215 Vestas årsrapport 2011, side 75 
216 Vestas årsrapport 2011, side 10 
217 Vestas årsrapport 2011, side 24 
218 Vestas årsrapport 2011, side 128 
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varebeholdninger og forudbetalinger, grundet forsinkelse i færdiggørelsen af projekter som var 
tilfældet i årsrapporten for 2011219. Det kan ligeledes fører til udsving i fremtiden. 
 
Jeg har dog valgt at holde nettoarbejdskapital neutral i hele budgetperioden, således at andelen i 
forhold til omsætning vil udgøre 0,5%.  
 
Til ovenstående skal nævnes, ved ændring af produktionsmetode fra lager til ordre, vil medfører en 
lavere binding af varebeholdninger. I modsat retning vil leverandørgælden stige, idet Vestas vil i 
større grad anvende underleverandører til produktion af vindmøller.  
 
6.8 Nettorentebærende gæld 
Vestas har været finansieret ved egenkapitalfinansiering, men har i 2009 og 2010 anvendt 
fremmedfinansiering til finansiering af selskabets investeringer i produktionsenheder og i 
udviklingsprojekter, som har været meget intensiv i perioden. 
 
Budgettering af anlægsinvesteringer og netto driftsaktiver har medført, at det er nødvendigt at øge 
nettorentebærende gæld fra 2012 til 2014, hvorefter den rentebærende gæld vil udgør ca. 15% i 
forhold til finansieringen, jf. bilag 12. Vestas har en uudnyttet kreditramme på 1.300 mio. EUR som 
udløber i 2016220. Den øget nettorentebærende gæld kan således rummes i denne kreditramme, og 
ved udløb i 2016 anvendes kreditrammen ikke til finansiering af den investerede kapital. 
 
Vestas’ fremmedfinansiering, som udgør 907 mio. EUR pr 31/12 2011, skal refinansieres i 2015 og 
2016221. Der budgetteres med en refinansiering af gælden med henvisning til ovenstående. 
 
Jeg mener således, at Vestas med den nuværende balance og kapitalstruktur kan klare den stigende 
vækst og anlægsinvesteringer, som er indlagt i budget med cash flow fra driftsaktiverne. Den 
langsigtede kapitalstruktur budgetteret til 15% nettorentebærende gæld. 
  
6.9 Fremmedkapitalomkostninger 
Til at budgettere de finansielle omkostninger kan enten benyttes den historisk analyserede rentesats 
eller den til værdiansættelsen estimerede fremmedkapitalomkostning. Jeg har valgt at budgettere ud 
fra en estimeret fremmedkapitalomkostning, da det efter min overbevisning er mest relevant, 
eftersom budgettet er fremadrettet. Fremmedkapitalomkostningerne før skat anbefales at blive 
estimeret med udgangspunkt i den risikofrie rente, som tillægges et selskabsspecifik tillæg og kan 
illustreres med følgende formel222: 
 

kd = ( rf + rs ) 
 
Den risikofrie rente er sammenholdt med en dansk statsobligation med en løbetid på 10 år, hvor 
løbetiden er valgt med udgangspunkt i budgetperiodens længde. Konkret har jeg anvendt 
statsobligationen ”3% Danske Stat St. lån 2021”, som 9. februar 2012 havde en effektiv rente på 
                                                
219 Vestas årsrapport 2011, side 14 
220 Vestas årsrapport 2011, side 16 
221 Regnskabspræsentation 2011, side 25, http://www.vestas.com/da/investor/regnskaber/regnskaber-2011.aspx 
222 FSR, fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og 
virksomhedsandele, rådgivningsudvalget, december 2002, side 53 
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2,7%223. Det selskabsspecifikke tillæg skal estimeres med udgangspunkt i virksomhedens samlede 
risikovurdering. Såfremt virksomheder har valgt at få foretaget en ekstern kreditrating, kan denne 
være en god hjælp, da en B-rating eksempelvis bør medføre et højere risikotillæg end en AAA-
rating. Jeg kender ikke til, om Vestas har fået foretaget kreditratings, da disse kan være et internt 
anliggende. I stedet har jeg taget udgangspunkt i aktieanalyse fra Jyske Bank, hvor der anvendes et 
tillæg på 6,6%224. Samlet kan mine fremmedkapitalomkostninger derfor estimeres til 2,7% + 6,6%, 
som i alt giver en omkostning på 9,3%. Denne sats anvendes til at beregne de samlede finansielle 
omkostninger i budgetperioden. Der tages således udgangspunkt i den nettorentebærende gæld 
primo som multipliceres med de ovennævnte beregnede rentesats på 9,3%. Da jeg i 
værdiansættelsen har forudsat, at al overskydende likviditet udloddes hvert år, er der ingen 
finansielle indtægter, og de beregnede renteomkostninger klassificeres derfor som de samlede 
finansielle poster før skat.  
 

                                                
223 http://www.nasdaqomxnordic.com/bonds/denmark/microsite/?Instrument=XCSE3ST.L._21_GB 
224 Jyske Bank, aktieanalyse 09.02.12 
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7 Værdiansættelsen 
Værdiansættelse foretaget ved den tilbagediskonterede cash flow model (DCF) bygger som tidligere 
nævnt på en opdeling i den eksplicitte budgetperiode samt terminalperioden. Det frie cash flow fra 
de to perioder tilbagediskonteres herefter til nutidsværdi, hvorefter den samlede Enterprise Value 
(EV) fremkommer. Denne fratrækkes ikke-driftsmæssige aktiver, som dog i denne værdiansættelse 
af Vestas er irrelevant, samt virksomhedens rentebærende gæld opgjort til markedsværdi. Endeligt 
har man den estimerede værdi af virksomhedens egenkapital. 
 
Ud fra budgettet kan der indledningsvis estimeres det frie cash flow fra budgetperioden. Som det 
ses af bilag 15, tages der for hvert budgetår udgangspunkt i virksomhedens EBITDA. Denne 
fratrækkes den til det primære driftsresultat henførte skat samt fratrækkes yderligere ændringen i 
nettoarbejdskapitalen samt ændringen i anlægsinvesteringerne. Det frie cash flow til långivere og 
ejere er nu estimeret. For afslutningsvis at finde det frie cash flow til ejerne skal der dernæst 
fratrækkes de finansielle udbetalinger efter skat samt ændringen i den nettorentebærende gæld. Som 
jeg ovenfor var inde på, skal det estimerede frie cash flow tilbagediskonteres til nutidsværdi, 
hvorfor der nu estimeres en diskonteringsfaktor. 
 
Der henvises generelt til bilag 15. 
 
7.1 Estimering af WACC 
WACC’en (Weighted Average Cost off Capital) er udtryk for den samlede diskonteringsfaktor efter 
skat, der benyttes til at tilbagediskontere det frie cash flow til både ejere og långivere. Der benyttes 
et vægtet gennemsnit af alle kapitalindskyderes afkastkrav, da det frie cash flow repræsenterer 
pengestrømme til alle kapitalindskydere. 
 

WACC’en kan udtrykkes ved følgende formel:225 
 

 
 
 
7.2 Kapitalstrukturen 
For at finde frem til den endelige WACC undersøges og estimeres kapitalstrukturen som det første. 
I sin teoretiske form bør kapitalstrukturen beregnes ud fra en ny WACC estimeret for hvert år, der 

                                                
225 Valuation Measuring and Managing the Value of Companies, Tim Koller, Marc Goedhart og David Wessels, side 232 
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værdiansættes.226 I praksis er dette dog sjældent benyttet, hvorfor der i stedet estimeres en forventet 
langsigtet kapitalstruktur. For at opnå et estimat af selskabets langsigtede kapitalstruktur kan der 
estimeres en target kapitalstruktur ud fra de udførte analyser227. Jeg har valgt at fastsætte den 
langsigtede kapitalstruktur ud fra de tidligere analyser. 
 
Ved estimering af kapitalstrukturen anbefales det desuden, så vidt muligt, at benytte 
markedsværdier af fremmed- og egenkapital da markedsværdier udtrykker, hvad der skal ofres for 
at opnå en ejerandel i en virksomhed228. Dette er dog igen et reelt praktisk problem, da estimering af 
markedsværdien af egenkapitalen jo netop er formålet med selve værdiansættelsen. Desuden kendes 
den præcise markedsværdi af fremmedkapitalen ikke. En stor del af Vestas’ fremmedfinansiering er 
foretaget ved udstedelse af virksomhedsobligationer, som er noteret på Luxembourg Stock 
Exchange229. I Vestas’ årsregnskab oplyses dagsværdien af selskabs finansielle gældsforpligtelser, 
hvorfor der tages udgangspunkt i de i årsregnskabet oplyste dagsværdier230. 
 
Tabel 8 – Analyse af kapitalstruktur231 
 2011 2010 2009 
Børskurs ultimo 62,00 179,10 317,00 
Valutakurs EUR ultimo 743,58 745,44 744,15 
Antal aktier 203.704.103 203.704.103 203.704.103 
Gns. MV egenkapital mio. EUR 3.296 6.831 8.111 
Gns. MV netto finansielle aktiver/forpl. mio. EUR 528  221 -149 
Egenkapitalandel 86% 97% 100% 
Fremmedkapitalandel 14% 3% - 
 
Vestas har tidligere anvendt egenkapitalfinansiering i form af kapitaludvidelser, men har i 2009 og 
2010 anvendt fremmedfinansiering i form af lån hos kreditinstitutter og udstedelse af 
virksomhedsobligationer. Under budgettering har jeg budgetteret den nettorentebærende gæld til at 
udgøre en andel på 15%. Jeg vil i værdiansættelsen anvende en langsigtet kapitalstruktur på 15% 
fremmedkapitalandel og 85% egenkapitalandel. 
 
7.3 Estimering af fremmedkapitalomkostninger 
I budgettet estimerede jeg fremmedkapitalomkostningerne før skat til at være 9,3%, baseret på en 
risikofri rente på 2,7% og en risikopræmie på 6,6%. I relation til WACC’en skal 
låneomkostningerne dog estimeres efter skat, da cash flowet også måles efter skat. Derfor kan 
fremmedkapitalomkostningen med udgangspunkt i den estimerede skattesats beregnes således:  
 

9,3% * (1-t) = 9,3% * (1 - 0,25) = 6,975% 
 

 
 
                                                
226 FSR, fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og 
virksomhedsandele, rådgivningsudvalget, december 2002, side 51 
227 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 2009, side 55 
228 Valuation Measuring and Managing the Value of Companies, Tim Koller, Marc Goedhart og David Wessels, side 262 
229 Selskabsmeddelelse nr.7 2010, www.vestas.com 
230 Vestas årsrapport 2011 og 2010, hhv. side 87 og 111 
231 Kilde: egen tilvirkning  

http://www.vestas.com
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7.4 Estimering af ejerafkastkrav 
Estimering af ejerafkastkravet kan estimeres ud fra modellen CAPM (Capital Asset Pricing 
Modellen).232 Jeg har valgt at anvende CAPM-modellen, der i sin enkelhed, ligesom ved 
estimeringen af fremmekapitalomkostningerne, består af det risikofrie afkast tillagt et risikotillæg. 
 
7.5 CAPM 
CAPM kan udtrykkes ved følgende formel233: 
 

re = rf + β [E(rm) – rf ] 
 
Hvor β er den systematiske risiko, samt E(rm) er det forventede afkast ved investering i 
markedsporteføljen. Den risikofrie rente sammenholder jeg stadig med den 10-årige statsobligation 
”3% Danske Stat St. lån 2021”, som har en effektiv rente på 2,7%. 
 
Risikotillægget, som er investors kompensation for at bære risikoen, er derimod lidt mere kompleks 
at estimere. Der opereres således med en risikofaktor β, som er styrende for det samlede 
risikotillæg. β er udtryk for markedsrisikoen eller den systematiske risiko, som modsat den 
specifikke risiko ikke kan diversificeres bort ved porteføljevalg. β-relationen kan tolkes ud fra 
nedenstående ligninger234. 
 

β = 0 Risikofri investering  
β < 1 Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 
β = 1 Investering med samme risiko som markedsporteføljen 
β > 1 Investering med større risiko end markedsporteføljen 

 
β kan estimeres med udgangspunkt i betaværdier benyttet i sammenlignelige selskaber eller 
alternativt ud fra ”commonsense” metoden235. Jeg har valgt at benytte ”commonsense” 
sammenholdt med Jyske Banks’s og Reuters Finance’s bud på betaværdien for Vestas. Jyske Bank 
benytter således en β på 1,35 i deres analyse den 9/2 2012 af Vestas236 og Reuters Finance har 
vurderet beta til 1,25237. Jeg mener ligeledes, at investering i Vestas er med en større risiko end en 
investering i den samlede markedsportefølje. Dette skyldes bl.a., at Vestas opererer på et marked 
med stigende konkurrence og lavere vækstrater i fremtiden og er stadigvæk afhængig af politisk 
tilsagn. 
 
Samlet har jeg vurderet Vestas’ β-værdi til at være 1,3. 
 
Risikopræmien er den sidste faktor, der skal estimeres, før den endelige WACC kendes. 
Risikopræmien er det generelle markedsrisikotillæg, som alle investorer kræver for at investere i 
                                                
232 Valuation Measuring and Managing the Value of Companies, Tim Koller, Marc Goedhart og David Wessels, side 235 
233 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 2009, side 51 
234 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 2009, side 53 
235 FSR, fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og 
virksomhedsandele, rådgivningsudvalget, december 2002, side 56 
236 Jyske Bank, aktieanalyse 09.02.12 
237 http://www.reuters.com/finance/stocks/financialHighlights?symbol=VWDRY.PK 

http://www.reuters.com/finance/stocks/financialHighlights?symbol=VWDRY.PK
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aktier, frem for i et risikofrit papir som eksempelvis den førnævnte statsobligation. Der kan enten 
tages udgangspunkt i ex-post–observationer, som primært benyttes af akademikere, eller i 
konsensus forventninger (ex-ante), som oftest benyttes af analytikere238. I Danmark har empiriske 
undersøgelser tidligere vist, at niveauet for risikopræmien ligger på ca. 4,7%, dog er undersøgelsen 
tilbage fra 2008239. Ligeledes kan der til sammenligning tages udgangspunkt i den benyttede 
aktieanalyse af Vestas, hvor der benyttes en præmie på 6,6%. Ud fra en betragtning om at det 
danske aktiemarked har været ustabil de seneste fire år og med henvisning til Vestas kapitalstruktur, 
benytter jeg en risikopræmie på 6%. 
 
Ejerafkastkravet kan dermed endeligt estimeres til: 2,7% + 1,3* 6% = 10,5% 
 
Det betyder samtidig, at WACC’en for Vestas kan opgøres til: 

 
0,15 * 6,975% + 0,85 * 10,5% = 9,97% 

 
7.6 Estimering af terminalværdien 
Til at estimere terminalværdien kan benyttes flere anvendelige metoder, hvor den mest korrekte er 
”lang eksplicit budgetperiode”. Denne er dog i praksis sjældent anvendt, da budgetteringen ofte skal 
andrage en tidshorisont på op til 100 år, hvilket ofte vil være urealistisk240. I stedet har jeg valgt at 
gøre brug af ”voksende frit cash flow-modellen”, som i princippet er en matematisk forenkling af en 
uendelig vækstperiode, som hvert år stiger med samme vækstrate. Modellen kan udtrykkes ved 
følgende formel: 
 

FCFT+1 / WACC – g, 
 
hvor g er udtryk for den forventede vækst i virksomhedens cash flow i uendelighed241. 
 
I budgetteringen af omsætningen fastlagde jeg ligeledes den forventede vækst i terminalperioden 
efter 2021. Denne blev, med udgangspunkt i at den langsigtede vækst ikke må overstige den 
generelle markedsvækst, estimeret til 3%. Det frie cash flow i terminalperioden kan dermed ud fra 
bilag 15 opgøres til 457 mio. EUR. 
 
Terminalværdien kan med diskonteringsfaktoren fra det sidste budgetår på 0,3688 estimeres til: 
 

457 / (9,97%– 3,0%) * 0,3688 = 2.535 mio. EUR. 
 
7.7 Estimeret værdi af Vestas Wind Systems’ egenkapital 
I bilag 15 ses, at den estimerede værdi af Vestas’ egenkapital ud fra de i opgaven opstillede 
forudsætninger er 3.464 mio. EUR., hvilket pr. 9/2 2012 svarer til en kurs på 126. Værdiestimaterne 
                                                
238 FSR, fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og 
virksomhedsandele, rådgivningsudvalget, december 2002, side 59 
239 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang, Ole Sørensen, 2009, side 51 
240 FSR, fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og 
virksomhedsandele, rådgivningsudvalget, december 2002, side 69 
241 Valuation Measuring and Managing the Value of Companies, Tim Koller, Marc Goedhart og David Wessels, side 39 
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er fremskrevet til den 9/2 2012, dagen efter at Vestas aflagde deres årsrapport for 2011. Den 9/2 
2012 lukkede Vestas-aktien i kurs 59,45, hvorfor jeg ud fra denne værdiansættelse mener, at 
aktiemarkedet undervurderer virksomheden, ses ud fra en langsigtet investors synspunkt. 
 
Ved beregning af ROIC ud fra budgettet, vil den budgetterede ROIC først fra og med 2016 være 
højere end WACC’en, hvilket med andre ord vil sige, at Vestas først skaber værdi til sine 
aktionærer herfra. Dette passer samtidig godt overens med regnskabsanalysen og budgettet. Her 
blev det konstateret, at de førstkommende år kræver visse forbedringer i driftsmarginalerne, før at 
den stigende vækst kommer aktionærerne til gode. 
 
7.8 Følsomhedsanalyse 
I dette afsnit undersøges hvor følsom værdiansættelsen er overfor ændringer i henholdsvis WACC 
og væksten i terminalleddet. Jeg har valgt at foretage ændringer på 5% og 10% i både positiv og 
negativ retning. Således at WACC’en spænder fra 8,97% til 10,97%, og væksten spænder fra 2,7% 
og til 3,3%. 
 
Tabel 9 – Følsomhedsanalyse242 

 Vækst i terminalleddet 

W
A

C
C

 

 2,7 2,85 3,0 3,15 3,3 
8,97 4.107 4.183 4.262 4.346 4.434 
9,47 3.705 3.767 3.832 3.900 3.971 
9,97 3.360 3.411 3.464 3.520 3.578 

10,47 3.060 3.103 3.147 3.194 3.242 
10,97 2.798 2.834 2.871 2.910 2.950 

 
Som det ses af ovenstående tabel har ændringerne i forudsætningerne en ret stor indflydelse på den 
endelige værdi. Fra den laveste værdi, 2.798 mio. EUR og til den højeste værdi, 4.434 mio. EUR er 
der således en forskel på ca. 19% i den negative retning og ca. 28% i den positive retning i forhold 
til den i afhandlingen estimerede værdi. På samme måde kan det konstateres, at værdiansættelsen er 
klart mest følsom overfor ændringer i WACC’en frem for ændringer i vækst i terminalleddet. 
Korrektionerne i terminalleddet medfører således med udgangspunkt i WACC’en på 9,97% 
maksimalt en ændring på ca 3%. Mens korrektionerne i WACC’en med udgangspunkt i vækst på 
3,0% i terminalleddet, medfører en ændring på helt op til 23%. 
 
Samlet viser følsomhedsanalysen altså, at ændringer i forudsætningerne kan have betydelig 
konsekvenser for den endelige værdiansættelse. Det er samtidig specielt ændringer i de vægtede 
kapitalomkostninger, som analysen er mest følsom overfor. 
 

                                                
242 Kilde: Egen tilvirkning 
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8 Konklusion 
Formålet med denne afhandling var at estimere Vestas’ værdi ud fra DCF-modellen med 
budgetantagelser, der har taget udgangspunkt i den strategiske analyse og regnskabsanalysen. 
 
I den strategiske analyse blev omverdenen analyseret gennem PEST-modellen, hvor specielt de 
politiske, økonomiske og teknologiske faktorer havde en væsentlig indflydelse på 
vindmøllebranchens markedsbetingelser.  
 
Den øget politiske fokusering på verdens energiforbrug, som forventes at stige med ca. 74% frem til 
2030 samt den globale opvarmning, har medført høje målsætninger for vedvarende energi. 
Målsætninger vil påvirke de årlige vækstrate positivt og jeg har analyseret den gennemsnitlige 
årlige vækstrate til ca. 10% frem til 2016. Dette er dog væsentlig lavere end før finanskrisen, hvor 
vækstraten var over 25%. Analysen viser det kinesiske marked som det væsentligste vækstmarked 
og som vil forblive det største marked, efterfulgt af det amerikanske marked.  
 
Indtoget af finanskrisen i 2008 og den efterfølgende gældskrise, har dog sat sine tydelige spor på 
den politiske velviljelighed til opnåelse af de fastsatte målsætningen. Dette er udledt af manglende 
indgåelse af ny international aftale til afløsning af Kyoto-aftalen samt reduktion af de politiske 
subsidieordninger i lande som Spanien og Indien og den amerikanske PTC-ordning som udløber i 
2012 og på nuværende tidspunkt ikke er forlænget. Subsidieordningerne er stadigvæk vigtige for 
Vindmølleindustrien for at kunne konkurrere med de konventionelle energiformer. Men disse 
energiformer vil havde stigende prisudvikling i fremtiden, hvilket vil være positiv for 
vindmølleindustrien og alt andet lige vil gøre vindmøller mere konkurrencedygtige. 
 
Endvidere har de senere års teknologiske udviklinger af vindmøllerne medført, at kostprisen på 
vindmølleenergi under de rette forudsætninger kan konkurrere med andre energikilder. Der er øget 
fokus fra branchens side på nedbringelse af Cost of Energy, igennem udvikling af større vindmøller 
målt på MW, for dermed at gøre vindmøller konkurrencedygtig i forhold til de fossile energikilder. 
 
I brancheanalysen konkluderede jeg, at konkurrencesituationen er blevet skærpet væsentligt. 
Hvilket er udledt af Vestas’ nedgang i markedsandel og konkurrencesituationen forventes at blive 
mere intensiveret i fremtiden. Bl.a. grundet lavere vækstrater i fremtiden, som nævnt i ovenstående 
afsnit.  
 
Ovenstående skal ligeledes ses igennem en nedgang i markedsandel for Top-10 producenterne fra 
90% i 2007 til 80% i 2010. Denne udvikling skal hovedsagelig findes hos de kinesiske producenter, 
som har vækstet kraftigt grundet kraftig vækst på det kinesiske marked, som bliver domineret af 
lokale producenter. En anden faktor i den stigende konkurrencesituation er faldende vækstrater. Det 
har affødt faldene salgspris pr. MW, som er faldet siden 2008 og forventes at falde frem til 2013. 
Dog viser markedsrapporterne, som er anvendt i afhandling, en årlig gennemsnitlig vækstrate på ca. 
10% frem til 2015.  
 
Opbremsning i efterspørgslen har bevirket, at leverandørernes samlede forhandlingsstyrke er faldet. 
Årsagen hertil er, at vindmølleproducenterne har øget deres produktionskapacitet kraftigt og for 
Vestas vedkommende helt frem til 2010. Dette har resulteret i en overkapacitet med lave vækstrater 
i 2010 og 2011 på ca. 3%. For Vestas vedkommende har det betydet en væsentlig overkapacitet i 
størrelsesorden 38% målt på produktionskapacitet i forhold til leveret vindmøller i 2011. Vestas har 
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haft en strategi om in-house produktion, hvilket i fremtiden vil blive omlagt til at anvende 
underleverandør i deres supply chain for at nedbringe produktionsomkostninger. Dette vil øge 
forhandlingsstyrken hos underleverandørerne. Den omtalte teknologiske udvikling har desuden 
medført, at vindmølleprojekterne har nået en sådan størrelse, at også kunderne har skiftet karakter. 
Store energiselskaber og projektdevelopere har øjnet en mulighed for at indtage en del af 
profitmarginerne i branchen, hvilket ligeledes vil øge konkurrencesituationen i fremtiden.   
 
Vestas ressourcer ligger i at være den eneste globale producent på vindmøllemarkedet med 
produktionsenheder på de væsentligste markeder. Hertil en stærk forsknings- og udviklingsafdeling 
med et stort antal vidensmedarbejdere som er steget med 213% fra 2007 til 2011. Som global 
producent har Vestas en stor markedsspredning, hvilket gør Vestas mindre sårbare overfor 
udviklingen på enkelte markeder. Vestas kompetence ligger endvidere i deres produktudvikling og 
en bred produktportefølje, med flere vindmøllertyper i klasse over 1.5 MW, som udgjorde ca. 91% 
af de installerede vindmøller i 2010. Faktorerne skal differentierer Vestas fra deres konkurrenter. 
 
I regnskabsanalysen blev der taget udgangspunkt i perioden fra 2009 til 2011. Perioden viser en 
nedadgående udvikling, hvor ROIC er faldet fra 8,9% i 2009 til -4,3% i 2011. For at analyser denne 
udvikling, er ROIC dekomponeret til underliggende valuedrivers. Overskudsgraden har ligeledes 
været faldende i perioden. Denne udvikling er især præget af en omsætning som ikke er steget siden 
2008. Dog er der store udsving fra år til år, således var omsætningen i 2010 på 6.920 mio. EUR. og 
i 2009 på 5.079 mio. EUR. Dette skal sammenholdelse med udviklingen i vindmølle markedet, hvor 
væksten i 2010 og 2011 har ligget på ca. 3%. Hertil en manglende omkostningstilpasning, hvilket 
især vedrører produktionsomkostninger og afskrivninger, som er steget i den samme periode. Vestas 
har i analyseperioden investeret kraftigt i nye vindmøller og udvidelse af produktionsenheder, 
hvilket har haft en negativ effekt på overskudsgraden via øget afskrivninger, men det har ligeledes 
påvirket aktivernes omsætningshastighed i negativ retning.  
 
I budgetteringen af omsætningen har jeg en forventning om, at Vestas stadig formår at beholde 
deres markedslederskab, men at det dog grundet den stigende konkurrence kommer under pres i de 
kommende år. Væksten i omsætningen har jeg budgettet med en årlig gennemsnitlig vækst på ca. 
10,5% i perioden fra 2012 til 2016. Hvorefter væksten har en faldende tendens frem til 
terminalperioden, som jeg forventer, vil være på 3%. EBIT-margin vil være stigende frem til 2016 
og vil frem til terminalperioden ligge på niveauet 7,7%. I denne udvikling forventer jeg Vestas kan 
sænke produktionsomkostninger og faste omkostninger, ud fra deres udmeldinger i starten af 2012. 
Dog vil ROIC først i 2016 være højere end den estimeret WACC på 9,97%. 
 
Den endelige værdi for Vestas’ egenkapital har jeg med udgangspunkt i den valgte DCF-model 
endeligt estimeret til at være 3.464 mio. EUR, hvilket svarer til en pris pr. aktie på 126. Denne kan 
sammenlignes med børskursen den 9/2 2012, dagen efter regnskabsaflæggelsen for 2011, hvor den 
lukkede i kurs 59,45. Ud fra mine opstillede budgetforudsætninger, samt de estimerede vejede 
gennemsnitlige kapitalomkostninger på 9,97% og vækst i terminalperioden på 3%, mener jeg, at 
værdien af Vestas på børsmarkedet er undervurderet med op til 112%.  
 
Dog vurderes Vestas som en høj-risiko aktie, grundet usikkerheden til markedsudvikling og hård 
konkurrence. Følsomhedsanalysen viser et kursspænd med 60 kurspoint ved en ændring i WACC 
på +/-10% og en vækst g på +/- 10%. Hvilket viser følsomheden i aktien. Dog vil aktien stadigvæk 
være undervurderet ved den laveste estimerede egenkapital, 2.798 mio. EUR og den højeste 
estimerede egenkapital, 4.434 mio. EUR på hhv. 72% og 172%. 
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Bilag 1 – Vestas’ historie og ejerforhold 

Historie1 

Vestas´ historie har sit udspring helt tilbage til 1898, hvor H. S. Hansen etablerer en 
smedjevirksomhed i byen Lem i Vestjylland. Det er dog H. S. Hansens søn Peder Hansen, der står 
som den oprindelige stifter af Vestas. I 1945 stifter Peder Hansen i fællesskab med 9 andre nemlig 
virksomheden VEstjysk STålteknik A/S. Virksomheden producerer i sine første leveår 
husholdningsmaskiner som røremaskiner og bagevægte. Senere går produktionen over i 
landbrugsvogne, ladeluftkølere til skibsmotorer samt hydrauliske krane. Peder Hansen vælger i 
1959 at købe alle de øvrige kompagnoner ud af foretagendet. 
 
Den egentlige vindmølleproduktion starter dog først i 1978 i forbindelse med den anden store 
oliekrise i verden. Oliekrisen får folk til at åbne øjnene i retning af alternative energiformer og er 
dermed startskuddet til en større serieproduktion af vindmøller hos Vestas. Man kan sige at 
virksomhedens ledelse sidst i 70’erne så helt rigtigt, da de på tegnebrættet overvejede hvilket 
potentiale, vindmøller kunne få i den industrialiserede verden. 
 
Efter Vestas i 1979 har leveret den første vindmølle, går det i 80’erne rigtigt stærkt. Ny lovgivning 
flere steder i verden vedrørende alternativ energi er en hjælpende hånd til Vestas, og i 1985 har 
virksomheden bl.a. leveret 2.500 møller til USA. Den store krise i virksomhedens historie kommer i 
1986, hvor Vestas i oktober går i betalingsstandsning. Årsagen hertil, er ændring i tilskudsordning i 
Danmark, der halverer tilskuddet og leveringsproblemer af vindmøller på det amerikanske marked. 
På det tidspunkt to meget væsentlige markeder for Vestas. Der er intet i vejen med vindmøllerne, så 
efter et restruktureringsår i 1987, hvor store dele af virksomheden frasælges, og Vestas Wind 
Systems A/S, som nu kun agerer inden for vindenergi, dannes, går det igen i den rigtige retning. 
 
I 1994 blev Vestas solgt til et hollandsk konsortium, efter nogle gode Vestas’ år ovenpå 
rekonstruktionen. Salget sket for at skaffe kapital til den videre udvikling af vindmøller. I 1998 
vælger konsortiet at lade Vestas blive børsnoteret på Københavns Fondbørs. Og med kæmpe 
succes, for året efter var Vestas optaget i KFX-indekset (svarende til OMXC20 i dag på den 
nordiske børs, NASDAQ OMX Nordic). 
 
I 2002 opstiller Vestas sit første store offshore projekt, havvindmølleparken på 160 MW ved Horns 
Rev ved den danske vestkyst. Der var dog store problemer med vindmøllernes turbine. Løsning blev 
at alle møllerne måtte repareres på land, hvilket blev nogle dyre lærepenge og regnskabsårene 2002-
2004 udviste underskud.  
 
I 2004 annoncerede Vestas og NEG Micon at fusionerer de to selskaber. De to markedsledende 
vindmølleproducenter mente, at de sammen kan skabe fælles synergier og en slagkraftig 
virksomhed, der kunne matche den skærpede konkurrence i branchen. 
 
Efter nogle skuffende regnskabsår, hvor strategien var at bevare markedspositionen på 35%, bliver 
Ditvel Engel ansat som koncerndirektør ultimo 2004. Ditvel Engel skal lede Vestas ind i selskabets 
næste fase, fra national virksomhed til en global virksomhed.  
 
                                                             
1http://www.vestas.com/en/about-vestas/history.aspx 

http://www.vestas.com/en/about-vestas/history.aspx


Bilag 1 – Vestas’ historie og ejerforhold 
Hertil lancerede Vestas en ny strategi i 2005 ”The Will to Win”. Dette skulle være svaret på, 
hvorledes Vestas igen blev en indtjenende virksomhed på det globale marked.  
 
I slutning af 2011 er Vestas er global virksomhed med ca. 23.000 ansatte og en omsætning på mio. 
EUR 5.836 og en markedsandel på ca. 20% af det samlede marked for installeret vindmøller 
svarende til mere end 49.000 MW installeret vindmøller over hele verden. 
 
2011 blev et turbulent år for Vestas. Selskabet måtte annoncerer 2 nedjusteringer af forventninger 
til årets økonomiske resultater og hertil den 2. fyringsrunde indenfor 2 år. Den første kom i 2010. 
Året 2011 blev også året hvor Vestas fik underskud, hvilket selskabet ikke havde oplevet siden 
Ditlev Engel blev koncerndirektør. Og hertil måtte Ditlev Engel opgive Vestas’ langsigtede 
målsætning, som blev kaldt ”Triple 15”. 
 
Ejerforhold 
Selskabet er noteret på den nordiske børs, NASDAQ OMX Nordic. Selskabet har kun en 
storaktionærer, der ejer over 5%. Februar 2012 var der 180.981 navnenoterede aktionærer, som i alt 
repræsenterede ca. 93% af den samlede aktiekapital.2  
 
Figur – Fordeling af aktionærer3 
 

 
 
Moderselskabet i Danmark ejer 100%-ejet datterselskaber rundt om i verden. Der er meget få 
selskaber, som Vestas er indblandet i, hvor ejerskabet er under 100%4. 
 

 

                                                             
2 http://www.vestas.com/da/investor/aktien/ejerskab.aspx 
3 Vestas’ årsrapport 2011, side 36 
4 Vestas’ årsrapport 2011, side 105 
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Bilag 2 – Vestas’ gammel organisationsstruktur1 
 

                                                             
1 Vestas årsrapport 2009, side 18 



Bilag 3 – Vestas’ vindmølleportefølje1 

Turbine / IEC Wind Class IEC I High 
Wind 

IEC II Medium 
Wind 

IEC III Low 
Wind  

Onshore: 
V52-850 kW X X  
V60-850 kW  X X 
V82- 1.65 MW  X X 
V80-2.0 MW X   
V80-2.0 MW GridStreamer™ X    
V90-1.8 MW  X  
V90-1.8 MW GridStreamer™  X  
V90-2.0 MW   X 
V90-2.0 MW GridStreamer™   X 
V90-2.0 MW GridStreamer™(IEC 
IA) X   
V100-1.8 MW   X 
V100-1.8 MW GridStreamer™   X 
V100-2.0 MW GridStreamer™(IEC 
IIA)  X X 

V100-2.6 MW  X X 
V90-3.0 MW X X  
V112-3.0 MW  X X 
Offshore: 
V90-3.0 MW Offshore X X  
V112-3.0 MW Offshore X X  
V164-7.0 MW X X  
 

 

                                                             
1 http://www.vestas.com/en/wind-power-plants/procurement/turbine-overview.aspx#/vestas-univers 
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BILAG 4 - Oversigt over markedsandel for Top-10 vindmølleproducenter for 2007-10

Installeret Vestas Sinovel GE Wind Goldwind Enercon Suzlon Dongfang Gamesa Siemens United Power Andre
MW Danmark Kina USA Kina Tyskland Indien Kina Spanien Danmark Kina

2010 39.404 14,8% 11,1% 9,6% 9,5% 7,2% 6,9% 6,7% 6,6% 5,9% 4,2% 20,9%
2009 38.103 12,5% 9,2% 12,7% 7,2% 8,5% 9,8% 6,5% 6,7% 5,9% 2,0% 16,4%
2008 28.190 19,8% 5,0% 18,6% 4,0% 10,0% 9,0% 3,7% 12,0% 6,9% 22,7%
2007 19.791 22,8% 3,4% 16,6% 4,2% 14,0% 10,5% 15,4% 7,1% 18,3%
2010 18.928 4,5% 23,1% 19,6% 13,8% 3,1% 8,6% 27,3%
2009 13.750 4,2% 25,0% 19,5% 17,7% 2,9% 5,5% 25,2%
2008 6.246 9,3% 21,9% 2,7% 17,7% 2,8% 16,4% 7,8% 21,4%
2007 3.287 12,8% 18,8% 7,4% 23,3% 5,7% 6,2% 15,0% 10,8%
2010 5.115 17,3% 43,3% 5,3% 5,9% 13,1% 15,1%
2009 9.922 8,7% 46,4% 12,0% 4,5% 12,3% 16,1%
2008 8.358 12,9% 44,4% 6,8% 11,3% 8,6% 16,0%
2007 5.244 19,5% 40,0% 9,8% 7,9% 13,1% 9,7%
2010 2.139 9,1% 42,0% 5,3% 43,6%
2009 1.172 8,4% 1,3% 59,7% 30,6%
2008 1.810 13,0% 69,0% 18,0%
2007 1.617 8,8% 23,1% 59,6% 0,4% 8,1%
2010 1.551 16,0% 3,9% 55,3% 11,4% 3,7% 9,7%
2009 1.917 17,4% 62,4% 8,3% 11,9%
2008 1.665 27,8% 53,5% 5,8% 12,9%
2007 1.667 24,1% 0,2% 48,3% 12,8% 2,0% 4,2% 8,4%
2010 1.522 35,0% 4,9% 7,3% 8,5% 37,5% 6,8%
2009 1.077 12,0% 7,1% 21,0% 49,6% 10,3%
2008 869 9,0% 2,2% 6,4% 53,3% 29,1%
2007 427 21,8% 6,8% 9,2% 2,3% 32,5% 27,4%
2010 1.516 18,0% 16,1% 56,8% 1,8% 7,3%
2009 2.331 32,7% 1,5% 7,6% 10,0% 35,8% 1,1% 11,3%
2008 1.739 24,5% 2,0% 6,2% 9,3% 36,6% 3,4% 18,0%
2007 3.100 18,0% 2,3% 4,2% 48,5% 4,9% 22,1%
2010 1.186 17,9% 34,3% 24,0% 8,2% 1,9% 13,7%
2009 1.104 14,2% 32,4% 20,6% 11,8% 5,6% 15,4%
2008 1.200 20,4% 24,4% 15,7% 12,6% 5,4% 21,5%
2007 888 16,1% 20,9% 20,7% 15,9% 2,6% 23,8%
2010 5842 4386 3796 3740 2846 2736 2624 2587 2325 1643 8247
2009 4766 3510 4855 2727 3221 3718 2475 2546 2265 768 6265
2008 5581 1403 5239 1132 2806 3469 1053 3373 1947 6267
2007 4503 671 3283 830 2769 2082 3047 1397 3625

Kilde: BTM Consult ApS, World Market Update 2007, 2008, 2009 og 2010, appendiks A
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Kilde: World Market Update 2010 og 2007, BTM Consult, hhv. side 38 og 27 
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Kilde: World Market Update 2010 og 2008, BTM Consult, hhv. side 42, 43 og 31, 32 



Bilag 7 – Korrektioner til årsregnskaber fra 2009 til 2011 

Aktiebaseret vederlæggelse 
Ifølge IFRS 2 skal aktiebaseret vederlæggelse indregnes som en omkostning i resultatopgørelsen og 
modregnes direkte på egenkapitalen. I værdiansættelsessammenhæng er der tale om en ”clean-
surplus” post, idet omkostningen driftsføres på resultatopgørelse. Dog skal posten vises særskilt i 
den reformulerede egenkapitalopgørelse, idet posten allerede er med i totalindkomsten via årets 
resultat. 
 
I Vestas har direktion samt udvalgt nøglemedarbejder været omfattet af 2 optionsprogrammer. Det 
ene program gælder for 2006 og 2007 og det andet fra 2007 og frem. Tildeling foretages på 
baggrund af specifikke mål som er udstedt af bestyrelsen. Udnyttelsestidspunktet af de tildelte 
optioner afhænger af tildelingstidspunktet. De første tildelinger er sket i 2007 og 
udnyttelsesperioden er fra 2010-16.1  
 
Idet udnyttelsesperioden ligger i analyseperioden, skal en eventuel overskydende skattefordel fra 
tildelingspunktet og til udnyttelsestidspunktet føres direkte på egenkapitalen i henhold til IAS 12. 
Der er i egenkapitalopgørelsen for årsrapporten for 2011 ikke oplyst en overskydende skattefordel 
og derfor ingen værdi som skal driftføres til analysebrug2. 
 
Omkostninger ved kapitalforhøjelse 
Omkostninger ved kapitalforhøjelse fremgå af IAS 32 og skal føres direkte på egenkapitalen. Med 
henblik på værdiansættelse betragtes dette som en ”dirty-surplus” posteringer og skal reklassificeres 
til resultatopgørelse under finansielle poster.  
 
Af årsrapporten fra 2009 fremgå det af egenkapitalopgørelse, at der er afholdt omkostninger til 
kapitaludvidelse, 10 mio. EUR. Udvidelsen blev foretaget for at styrke Vestas kapitalgrundlag med 
henblik på finanskrisen fra 20083. Som tidligere omtalt skal egenkapitalen renses for disse 
omkostninger, for at skabe en clean-surplus-opgørelse. 
 
Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder 
Vestas har datterselskaber i ca. 30 lande og opererer derfor i flere forskellige valutaer. I henhold til 
IAS 21 har hver af Vestas enheder en funktionel valuta. For Vestas i Danmark er dette DKK. Vestas 
har grundet sine store internationale relationer, valgt at have EUR som koncernens 
præsentationsvaluta. Dette medfører, at der i årsrapporten skal foretages kursomregning af de 
respektive funktionelle valutaer til koncernens præsentationsvaluta. Dette indebærer også Vestas i 
Danmark, hvor der skal omregnes fra DKK til EUR. Kursreguleringerne føres direkte på 
egenkapitalen4. Til brug for analysearbejdet skal disse kursreguleringer henføres til enten 
driftsoverskuddet eller finansielle poster. Sondringen her imellem afhænger af investeringsprofilen i 
 

                                                             
1 Vestas årsrapport 2011, side 91 
2 Vestas årsrapport 2011, side 92 
3 Selskabsmeddelelse fra Vestas, nr.9 2009 
4 Vestas årsrapport 2011, side 55 og 58 
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de udenlandske enheder. Idet der for hovedparten af de udenlandske enheder er tale om 100%-ejet 
enheder af Vestas,5 betragtes de omtalt kursreguleringer for at vedrører driftsaktiviteten.  
 
Afledte finansielle instrumenter 
Afledte finansielle instrumenter indregnes i balancen til dagsværdi i henhold til IAS 39. Såfremt 
sikringen vedrører et tilgodehavende eller en leverandør i fremmed valuta, kan sikringen henføres 
til driftsaktiviteten. Vedrører det derimod sikring af lån i fremmed valuta, vil det typisk være en del 
af finansieringsaktiviteten. Vestas sikrer sig mod begge forhold, men hovedparten er sikring af 
tilgodehavender og gæld.6 Det er derfor vurderet, at da årsregnskabet ikke giver en præcis opdeling, 
at dagsværdireguleringerne vedrører driftsaktiviteten.  
 
Dagsværdireguleringen af disse indregnes direkte på egenkapitalen og overføres først til 
resultatopgørelsen i den periode, de eventuelt effektueres.7 Denne praksis er korrekt efter IAS , men 
medfører samtidig denne dirty-surplus accounting, som er misvisende i 
værdiansættelsessammenhæng. Vestas har i årsregnskabet for 2011 ført en nettoregulering, som 
formindsker egenkapitalen med 34 mio. EUR8. I 2010 og 2009 var reguleringen til sammenligning 
hhv. en gevinst på 18 mio. EUR og 30 mio. EUR9. For at skabe en clean-surplus-opgørelse bør 
egenkapitalen renses for disse reguleringer. 
 
Afskrivninger 
Vestas opdeler og udgiftsfører årets beregnede afskrivninger som henholdsvis produktions-, 
forskning og udviklings-, distributions- og administrationsomkostninger. For senere at kunne 
udlede EBITDA har jeg korrigeret ovennævnte poster for de respektive afskrivninger og i stedet 
samlet afskrivningerne i én post. Fordelingen er foretaget med udgangspunkt i de enkelte 
årsrapporter, hvor Vestas har noteoplyst, hvordan afskrivningerne på anlægsaktiverne er fordelt i 
resultatopgørelsen. Reklassikationen fremgå af bilag 8. 
 
Valutakursreguleringer 
I den strategiske analyse var jeg flere gange inde på, at Vestas har store dele af verden som sin 
markedsplads. Dette medfører samtidig en relativ stor eksponering i flere valutaer. Disse 
valutatransaktioner på både salg, køb, tilgodehavender og gæld omregnes efter IAS 21’s metoder, 
hvilket medfører gevinster eller tab, som løbende føres i resultatopgørelsen. Vestas indregner disse 
reguleringer under de finansielle poster, hvor kursreguleringerne i analyseperioden har haft en 
negativ indvirkning på resultatet. Oftest vil disse kursreguleringer dog vedrører virksomhedens 
primære drift, det er således kun gevinst og tab fra virksomhedens finansieringsaktivitet, som bør 
klassificeres under de finansielle poster. Specielt i Vestas tilfælde antages det, at en overvejende del 
af transaktionerne i fremmed valuta vedrører købs- og salgstransaktioner. Den helt præcise opdeling  
                                                             
5 Vestas årsrapport 2011, side 105-107 
6 Vestas årsrapport 2011 side 98 
7 Vestas årsrapport 2011 side 62 
8 Vestas årsrapport 2011 side 55 
9 Vestas årsrapport 2010, side 79 
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mellem drifts- og finansieringsaktivitet kan dog umiddelbart ikke foretages, da virksomheden i 
deres eksterne årsrapport ikke skriver nærmere herom. Jeg har valgt at klassificere de samlede 
valutakursreguleringer som værende en del af driftsaktiviteten. For de analyserede år er der fra 
finansielle poster til produktionsomkostninger reklassificeret beløb på -56 mio. EUR, -41 mio. EUR 
og -29 mio. EUR i hhv. 2011, 2010 og 2009, jf. bilag 8. 
 
Selskabsskat 
I årsrapporten fremkommer der i resultatopgørelsen kun en samlet opgørelse af årets skat. Denne 
omkostning eller indtægt består både af skat vedrørende den primære drift samt den finansielle drift. 
I værdiansættelsestankegangen skal denne omkostning ligeledes opdeles imellem de to aktiviteter. 
Til beregning af skattefordelen på de finansielle poster er anvendt selskabsprocenten for de 
respektive år, jf. bilag 6. Selskabsskattesatsen fremgår af note 11 i årsrapporten for 2011 og udgør 
25% i analyseperioden. 
 
Finansielle anlægsaktiver 
Investering i kapitalandele og resultatet af disse bør være en del af driftsaktiviteten, med mindre der 
er tale om midlertidig placering af overskudslikviditet. I Vestas’ tilfælde indgår de finansielle 
anlægsaktiver som en del af den investerede kapital som et driftsaktiv, mens resultatet af disse er 
klassificeret under finansielle poster. Resultatbidragene fra de finansielle anlægsaktiver har i 
analyseperioden ligget i niveauet 0 til 1 mio. EUR. Beløbet betragtes som uvæsentlig og der 
foretages ikke reklassifikationen af resultatbidragene. 
 
 



Bilag 8

Reformuleret resultatopgørelse i mio.eur. 2008 2009 2010 2011
Nettoomsætning 5904 5079 6920 5836
   Nettoomsætningsvækst i % 257,3% -14,0% 36,2% -15,7%
Produktionsomkostninger -4779 -4243 -5745 -5111
   Afskrivninger jf. note 2/5/4/5 i årsrapport 89 122 147 159
Produktionsomkostninger netto -4690 -4121 -5598 -4952
   Prod.omk. i % af omsætning -79,4% -81,1% -80,9% -84,9%
Bruttoresultat 1214 958 1322 884
BRUTTO-MARGIN 20,6% 18,9% 19,1% 15,1%
Forsknings og udviklingsomkostninger -119 -92 -150 -203
   Afskrivninger jf. note 2/5/4/5 i årsrapport 29 52 84 128
Forsknings og udviklingsomkostninger netto -90 -40 -66 -75
   FogU.omk. i % af omsætning -1,5% -0,8% -1,0% -1,3%
Distrubtionsomkostninger -181 -178 -206 -208
   Afskrivninger jf. note 2/5/4/5 i årsrapport 1 25 34 40
Distributionsomkostninger netto -180 -153 -172 -168
   Dist.omk. i % af omsætning -3,0% -3,0% -2,5% -2,9%
Administrationsomkostninger -211 -315 -351 -352
   Afskrivninger jf. note 2/5/4/5 i årsrapport 16 19 14 16
Administrationsomkostninger netto -195 -296 -337 -336
   Adm.omk. i % af omsætning -3,3% -5,8% -4,9% -5,8%
Kapacitetsomkostninger -465 -489 -575 -579
   Kap.omk. i % af omsætning -7,9% -9,6% -8,3% -9,9%
Primært driftsresultat før afskr. (EBITDA) 749 469 747 305
EBITDA-MARGIN 12,7% 9,2% 10,8% 5,2%
Afskrivninger -135 -218 -279 -343
   Afskrivninger i % af omsætning -2,3% -4,3% -4,0% -5,9%
Primært driftsresultat før skat (EBIT) 614 251 468 -38
EBIT-MARGIN 10,4% 4,9% 6,8% -0,7%
Skat af primær driftsresultat -195 -93 -140 -42
Primært driftsresultat efter skat (NOPAT) 419 158 328 -80
Andet driftsoverskud
Særlige poster 0 0 -158 -22
Valutakursreguleringer, netto 33 -29 -41 -56
Skat på andet driftsoverskud -8 7 50 19
Andet driftsoverskud efter skat 
Andel af resultat i associerede virksomheder 0 1 0 1
Valutakursreg. vedr. udenlandske enheder -43 13 42 18
Valutakursreg. vedr. omregning til EUR 0 2 -4 6
Dagsværdireg. af afledte finansielle instr., netto -42 30 18 -34
Skat af egenpitalbevægelser 10 -8 -6 8
Andet driftsoverskud efter skat -50 16 -99 -60
Driftsresultat efter skat (DO) 369 174 229 -140
Netto finansielle omkomstninger
Finansielle indtægter 66 14 22 26
   Valutakursreguleringer -33 0 0 0
Finansielle indtægter netto 33 14 22 26
   Fin. indtægter i % af omsætning 0,6% 0,3% 0,3% 0,4%

Finansielle omkostninger 20 62 94 64
   Valutakursreguleringer 0 -29 -41 0

   Omkostninger til kapitalforhøjelse 0 10 0 0

Finansielle omkostninger netto 20 43 53 64
   Fin. omkostninger i % af omsætning 0,3% 0,8% 0,8% 1,1%

Netto finansielle omkomstninger før skat 13 -29 -31 -38
Skat af finansielle poster -3 7 8 10
Netto finansielle omkostninger efter skat 10 -22 -23 -28
Totalindkomst 379 152 206 -168



Bilag 8

Reformuleret balance i mio.eur. 2008 2009 2010 2011
Goodwill 320 320 320 320
Færdiggjorte udviklingsprojekter 60 99 169 577
Software 62 73 88 90
Udviklingsprojekter under udførelse 202 320 457 256
Grunde og bygninger 433 661 867 1020
Produktionsanlæg og maskiner 159 230 304 387
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 167 216 248 326
Materielle anlægsaktiver under udførsel 271 354 285 165
Kapitalandele i associerede virksomheder 1 1 4 4
Andre tilgodehavender 25 16 25 44
Udskudt skatteaktiv 177 263 218 321
Varebeholdninger 2867 3929 2735 2546
Tilgodehavender fra salg 938 525 624 663
Entreprisekontrakter 43 16 25 109
Andre tilgodehavender 181 234 277 395
Driftsaktiver (DA 5906 7257 6646 7223

Driftsforpligtelser 
Garantihensættelser 382 411 362 315
Pensionsforpligtelser 2 2 2 2
Forudbetalinger fra kunder 2677 2889 1546 1865
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1030 1062 1120 1563
Selskabsskat -7 52 -40 1
Anden gæld 395 436 323 356
Driftsforpligtelser (DF) 4479 4852 3313 4102

Netto driftsaktiver (NDA) 1427 2405 3333 3121

Netto finansielle forpligtelser
Gæld til kreditinstitutter 14 339 910 914
Bankgæld 109 12 4 6
Likvide beholdninger 283 488 335 375
Netto finansielle forpligtelser (NFF) -160 -137 579 545

Egenkapital 1587 2542 2754 2576



Bilag 8

Reformuleret egenkapital i mio.eur. 2008 2009 2010 2011
Egenkapital primo 1188 1587 2542 2754

Transaktioner med ejere 
Kapitaludvidelse 0 802 0 0
Køb af egne aktier 0 -1 0 -17
Transaktioner med ejere 0 801 0 -17

Totalindkomst
Årets resultat 470 125 156 -166
Omkostninger ved kapitalforhøjelse 0 -10 0 0
Varebeholdninger
Valutakurs vedrørende udenlandske enheder -42 15 38 24
Dagsværdireg. af afledte finansielle instr., netto -42 30 18 -34
Skat af egenkapitalbevægelser 10 -8 -6 8
Totalindkomst 396 152 206 -168

Aktiebaseret vederlæggelse 3 2 6 7

Egenkapital ultimo 1587 2542 2754 2576



Bilag 9 - Rentabilitetsanalyse
Niveau 1 2011 2010 2009
ROE -6,3% 7,8% 7,4%
ROIC -4,3% 8,0% 9,1%
Drivere for finansiel gearing:
r 5,0% 10,4% -14,8%
SPREAD -9,3% -2,4% 23,9%
FGEAR 0,2109 0,0835 -0,0719
Niveau 2 2011 2010 2009
ROIC -4,3% 8,0% 9,1%
OG -2,4% 3,3% 3,4%
AOH 1,81 2,41 2,65
Niveau 3 2011 2010 2009
Overskudsgradsdrivere (%)
Nettoomsætning 100,0% 100,0% 100,0%
Produktionsomkostninger -84,9% -80,9% -81,1%
Forskning og udviklingsomkostninger -1,3% -1,0% -0,8%
Distriutionsomkostninger -2,9% -2,5% -3,0%
Administrationsomkostninger -5,8% -4,9% -5,8%
Afskrivninger inkl. goodwill -5,9% -4,0% -4,3%
OG salg før skat -0,7% 6,8% 4,9%
Skatteomkostninger -0,7% -2,0% -1,8%
OG salg (efter skat) -1,4% 4,7% 3,1%
OG andre poster (efter skat) -1,0% -1,4% 0,3%
OG -2,4% 3,3% 3,4%
Effektiv skatteprocent -110,5% 29,9% 37,1%

AOH-drivere (1/AOH)
Immaterielle anlægsaktiver 0,1951 0,1334 0,1433
Materielle anlægsaktiver 0,3086 0,2287 0,2452
Finansielle anlægsaktiver 0,0528 0,0381 0,0467
Varebeholdninger 0,4525 0,4815 0,6690
Tilgodehavender fra salg 0,1103 0,0830 0,1440
Andre driftsaktiver 0,0576 0,0369 0,0409
DA 1,1767 1,0016 1,2891
Hensættelser -0,0583 -0,0561 -0,0756
Forudbetalinger/Entreprisekontrakter -0,2808 -0,3175 -0,5421
Leverandører af varer og tjenesteydelser -0,2299 -0,1577 -0,2059
Andre driftsforpligtelser -0,0548 -0,0557 -0,0862
(1/AOH) 0,5529 0,4146 0,3792



BILAG 10 Markedsprognose for 2012 - 2016

BTM Consult BTM Consult GWEC GWEC Budget Budget
Årlige installation Vækst pr. år Installeret Vækst pr. år Installeret Vækst pr. år

MW MW MW MW MW MW
2016 - - - - 66.000 13,79%
2015 81.350 12,25% 62.500 9,46% 58.000 13,73%
2014 72.475 19,84% 57.100 8,35% 51.000 13,33%
2013 60.475 12,25% 52.700 9,56% 45.000 -2,17%
2012 53.875 17,12% 48.100 10,57% 46.000 13,58%

2016 - 31.000 6,90%
2015 34.400 13,72% 29.500 9,26% 29.000 7,41%
2014 30.250 2,89% 27.000 3,85% 27.000 8,00%
2013 29.400 23,01% 26.000 4,84% 25.000 13,64%
2012 23.900 6,46% 24.800 6,90% 22.000 4,76%

2016 - 15.000 36,36%
2015 20.400 3,55% 17.000 9,68% 11.000 37,50%
2014 19.700 69,83% 15.500 14,81% 8.000 33,33%
2013 11.600 -9,38% 13.500 17,39% 6.000 -50,00%
2012 12.800 25,49% 11.500 21,05% 12.000 33,33%

2016 - 20.000 11,11%
2015 26.550 17,87% 16.000 9,59% 18.000 12,50%
2014 22.525 15,66% 14.600 10,61% 16.000 14,29%
2013 19.475 13,39% 13.200 11,86% 14.000 16,67%
2012 17.175 28,65% 11.800 9,26% 12.000 14,29%

Global

Asien og 
Oceanien

Europa 
og Afrika

Nord- og 
Syd 

amerika



Bilag 11 - Budgettering af omsætning

2007 2008 2009 2010 2011 Gns. 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022T

Vækst i % på det globale marked 42,4% 35,2% 3,4% 2,8% 20,9% 13,6% -2,2% 13,3% 13,7% 13,8% 11,0% 9,0% 7,0% 5,0% 3,0% 3,0%
Installerede MW på det globale marked 19.791 28.190 38.103 39.404 40.500 46.000 45.000 51.000 58.000 66.000 73.260 79.853 85.443 89.715 92.407 95.179
Vestas' andel af verdensmarkedet i % 22,7% 19,8% 12,5% 14,8% 12,9% 15,0% 15,0% 11,0% 12,0% 12,0% 12,0% 11,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
Vestas' andel af markedet i MW 4.502 5.580 4.764 5.842 5.217 6.900 4.950 6.120 6.960 7.920 8.059 7.985 8.544 8.972 9.241 9.518
Vækst i % af Vestas installerede MW 23,9% -14,6% 22,6% -10,7% 5,3% 32,3% -28,3% 23,6% 13,7% 13,8% 1,8% -0,9% 7,0% 5,0% 3,0% 3,0%
Relativt prisændring pr. MW 15,8 -2,6 12,1 -8,8 -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Omsætning i mio.eur. pr. MW 0,85 0,98 0,96 1,08 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99
Total omsætning i mio.eur. (salg af vindmøller) 3.828 5.493 4.569 6.283 5.115 6.697 4.757 5.822 6.555 7.385 7.589 7.595 8.208 8.705 9.055 9.420
Omsætningsvækst i % 43,5% -16,8% 37,5% -18,6% 30,9% -29,0% 22,4% 12,6% 12,7% 2,8% 0,1% 8,1% 6,0% 4,0% 4,0%

Øvrige omsætning 411 510 637 721 851 978 1.125 1.294 1.488 1.667 1.817 1.926 1.983 2.043 2.104
Vækst i % 24,1% 24,9% 13,2% 20,7% 18,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 12,0% 9,0% 6,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Salg af vindmøller er på følgende måde:
2008 2009 2010 2011

Salg jf. note 4 i årsrapport 5904 5079 6920 5836
Service -396 -504 -623 -705
Andet -15 -6 -14 -16

Salg af vindmøller 5.493 4.569 6.283 5.115

-6,7% -9,9% -9,0% -12,1%



Bilag 12 - Budgetforudsætning value drivers

Budgetforudsætninger (value drivers) 2008 2009 2010 2011 Gns. 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022T
Omsætning
Omsætningsvækst i %, salg af vindmøller 43,5% -16,8% 37,5% -18,6% 11,4% 30,9% -29,0% 22,4% 12,6% 12,7% 2,8% 0,1% 8,1% 6,0% 4,0% 4,0%
Omsætningsvækst i %, øvrige 24,1% 24,9% 13,2% 20,7% 18,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 12,0% 9,0% 6,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Omkostninger
Prod.omkostninger i % af omsætning -79,4% -81,1% -80,9% -84,9% -81,6% -83,0% -82,0% -81,0% -80,0% -79,0% -79,0% -79,0% -79,0% -79,0% -79,0% -79,0%
Forskning og udviklingsomk. i % af omsætn. -1,5% -0,8% -1,0% -1,3% -1,1% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0%
Dist.omkostninger i % af omsætning -3,0% -3,0% -2,5% -2,9% -2,9% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5% -2,5%
Adm.omkostninger i % af omsætning -3,3% -5,8% -4,9% -5,8% -4,9% -5,0% -4,0% -3,5% -3,3% -3,1% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0%
EBITDA-MARGIN 12,7% 9,2% 10,8% 5,2% 9,5% 8,5% 10,5% 12,0% 13,2% 14,4% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5%
Skattesats 31,8% 37,1% 29,9% -110,5% -3,0% -30,0% -30,0% -30,0% -30,0% -30,0% -30,0% -30,0% -30,0% -30,0% -30,0% -30,0%
Lånerente -8,1% 21,2% -5,4% -7,0% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3%

Investeret kapital
Anlægsaktiver ultimo i % af omsætning 31,8% 50,3% 43,1% 60,1% 46,3% 48,0% 64,0% 53,0% 46,5% 40,5% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0%
Afskrivn. i % af mat. og immat. ultimo -15,3% -17,0% -16,6% -14,3% -15,8% -12,5% -13,5% -14,5% -15,5% -16,5% -17,0% -17,0% -17,0% -17,0% -17,0% -17,0%
Varebeholdninger i % af omsætning 48,6% 77,4% 39,5% 43,6% 52,3% 38,0% 38,0% 38,0% 38,0% 38,0% 38,0% 38,0% 38,0% 38,0% 38,0% 38,0%
Tildgodehavender i % af omsætning 19,0% 14,9% 13,0% 18,1% 16,3% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0%
Hensættelser i % af omsætning 6,5% 8,1% 5,3% 5,4% 6,3% 5,0% 5,0% 4,0% 4,0% 4,0% 3,0% 3,0% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Forudbet./entreprisekontrakter i % af omsætning44,6% 56,6% 22,0% 30,1% 38,3% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
Leverandør i % af omsætning 17,4% 20,9% 16,2% 26,8% 20,3% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
Øvrige driftsgæld i % af omsætning 6,6% 9,6% 4,1% 6,1% 6,6% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%
Nettoarbejdskapital ultimo i % af omsætning -1,1% 5,2% 10,3% -1,2% 3,3% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Investeret kapital ultimo i % af omsætning 24,2% 47,4% 48,2% 53,5% 43,3% 43,5% 59,5% 49,5% 43,0% 37,0% 37,5% 37,5% 37,5% 38,5% 38,5% 38,5%

Rentebærende gæld
Netto rentebærende gæld i % af anlægsakt. ultimo-8,5% -5,4% 19,4% 15,5% 5,3% 18,0% 21,0% 18,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0%



Bilag 13 - Budget resultatopgørelse

Resultatopgørelse i mio.eur. 2008 2009 2010 2011 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022T

Nettoomsætning 5.904 5.079 6.920 5.836 7.548 5.735 6.947 7.849 8.873 9.256 9.412 10.134 10.688 11.098 11.525
Produktionsomkostninger -4.690 -4.121 -5.598 -4.952 -6.265 -4.703 -5.627 -6.279 -7.009 -7.312 -7.435 -8.006 -8.444 -8.768 -9.104
Bruttoresultat 1.214 958 1.322 884 1.283 1.032 1.320 1.570 1.863 1.944 1.976 2.128 2.244 2.331 2.420
BRUTTO-MARGIN 20,6% 18,9% 19,1% 15,1% 17,0% 18,0% 19,0% 20,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0% 21,0%
Forsknings og udviklingsomkostninger -90 -40 -66 -75 -75 -57 -69 -78 -89 -93 -94 -101 -107 -111 -115
Distrubtionsomkostninger -180 -153 -172 -168 -189 -143 -174 -196 -222 -231 -235 -253 -267 -277 -288
Administrationsomkostninger -195 -296 -337 -336 -377 -229 -243 -259 -275 -278 -282 -304 -321 -333 -346
Kapacitetsomkostninger -465 -489 -575 -579 -642 -430 -486 -534 -586 -602 -612 -659 -695 -721 -749
Primært driftsresultat før afskr. (EBITDA) 749 469 747 305 642 602 834 1.036 1.278 1.342 1.365 1.469 1.550 1.609 1.671
EBITDA-MARGIN 12,7% 9,2% 10,8% 5,2% 8,5% 10,5% 12,0% 13,2% 14,4% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5% 14,5%
Afskrivninger -135 -218 -279 -343 -453 -496 -534 -566 -593 -629 -640 -689 -727 -755 -784
Primært driftsresultat før skat (EBIT) 614 251 468 -38 189 107 300 470 685 713 725 780 823 855 887
EBIT-MARGIN 10,4% 4,9% 6,8% -0,7% 2,5% 1,9% 4,3% 6,0% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7%
Skat af primær driftsresultat -195 -93 -140 -42 -57 -32 -90 -141 -205 -214 -217 -234 -247 -256 -266
Primært driftsresultat efter skat (NOPAT) 419 158 328 -80 132 75 210 329 479 499 507 546 576 598 621
Andet driftsoverskud efter skat -50 16 -99 -60 -35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsoverskud efter skat (DO) 369 174 229 -140 97 75 210 329 479 499 507 546 576 598 621
Finansielle indtægter 33 14 22 26 0
Finansielle omkostninger -20 -43 -53 -64 -51 -61 -72 -62 -48 -47 -48 -49 -53 -56 -58
Finansille poster 13 -29 -31 -38 -51 -61 -72 -62 -48 -47 -48 -49 -53 -56 -58
Skat af finansielle poster -3 7 8 10 15 18 22 18 14 14 14 15 16 17 17
Finansielle poster efter skat 10 -22 -23 -28 -35 -42 -50 -43 -33 -33 -34 -34 -37 -39 -40
Årets resultat 379 152 206 -168 62 32 160 286 446 466 474 512 539 559 581
Udbytte 6 22 25 198 530 293 424 282 255 424 440
Overført til egenkapital 55 10 135 88 -84 173 50 230 284 135 140



Bilag 14 - Budget nettodriftsaktiver og netto finansielle forpligtelser

Opgørelse af investeret kapital 2008 2009 2010 2011 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022T
Immaterielle anlægsaktiver 644 812 1034 1243
Materielle anlægsaktiver 1030 1461 1704 1898
Finansielle anlægsaktiver 203 280 247 369
Anlægsaktiver 1877 2553 2985 3510 3.623 3.670 3.682 3.650 3.593 3.702 3.765 4.053 4.275 4.439 4.610
Varebeholdninger 2867 3929 2735 2546 2.868 2.179 2.640 2.983 3.372 3.517 3.576 3.851 4.061 4.217 4.379
Tilgodehavende 1119 759 901 1058 1.057 803 973 1.099 1.242 1.296 1.318 1.419 1.496 1.554 1.613
Forudbetalinger/Entreprisekontrakter -2634 -2873 -1521 -1756 -1.887 -1.434 -1.737 -1.962 -2.218 -2.314 -2.353 -2.533 -2.672 -2.775 -2.881
Leverandører af varer og tjenesteydelser -1030 -1062 -1120 -1563 -1.510 -1.147 -1.389 -1.570 -1.775 -1.851 -1.882 -2.027 -2.138 -2.220 -2.305
Anden gæld -388 -488 -283 -357 -491 -373 -452 -510 -577 -602 -612 -659 -695 -721 -749
Nettoarbejdskapital -66 265 712 -72 38 29 35 39 44 46 47 51 53 55 58
Hensatte forpligtelser -384 -413 -364 -317 -377 -287 -278 -314 -355 -278 -282 -304 -214 -222 -230
Investeret kapital / Nettodriftsaktiver (NDA) 1427 2405 3333 3121 3283 3412 3439 3375 3283 3471 3529 3800 4115 4273 4437

Finansiering af investeret kapital 2008 2009 2010 2011 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022T
Egenkapital 1587 2542 2754 2576 2.631 2.642 2.776 2.864 2.780 2.953 3.002 3.233 3.516 3.651 3.792
Langfristet rentebærende gæld 14 339 910 914
Kortfristet del af langfristet gæld 0 0 0 0
Bank gæld 109 12 4 6
Værdipapirer og likvider -283 -488 -335 -375
Netto rentebærende gæld -160 -137 579 545 652 771 663 511 503 518 527 567 599 622 645



Bilag 15 - Værdiansættelse

CASH FLOW opgørelse, mio.eur. 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022T
Primært driftsresultat før afskr. (EBITDA) 642 602 834 1.036 1.278 1.342 1.365 1.469 1.550 1.609 1.671
Betalt skat -57 -32 -90 -141 -205 -214 -217 -234 -247 -256 -266
Andet drfitsoverskud efter skat -35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ændring i nettoarbejdskapital -110 9 -6 -5 -5 -2 -1 -4 -3 -2 -2
Ændring i hensatte forpligtelser 60 -91 -9 36 41 -77 5 22 -90 8 9
Anlægsinvesteringer -566 -543 -546 -533 -537 -738 -702 -978 -949 -919 -954
Frit cash flow til långivere og ejere -65 -54 183 393 572 311 449 275 261 440 457
Finansielle omkostninger efter skat -35 -42 -50 -43 -33 -33 -34 -34 -37 -39 -40
Rentebærende gæld 107 119 -108 -152 -8 15 9 40 31 23 24
Frit cash flow til ejere 6 22 25 198 530 293 424 282 255 424 440
Udbytte -6 -22 -25 -198 -530 -293 -424 -282 -255 -424 -440
Overskydende likviditet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Værdiansættelse mio.eur. 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022T
Diskonteringsfaktor udfra WACC på 9,97% 0,9093 0,8269 0,7519 0,6838 0,6218 0,5654 0,5141 0,4675 0,4251 0,3866
Nutidsværdi af frit cash flow i budgetperioden -59 -45 138 269 355 176 231 129 111 170
Terminalværdi af frit cash flow i terminalperioden 2.535

FCF
Kapitalværdi af frit cash flow i budgetperioden 1.474
Kapitalværdi af frit cash flow i terminalperioden 2.535
Værdi ekskl. ikke-driftsmæssige aktiver 4.009
Værdi af ikke-driftsmæssige aktiver 0
Værdi inkl. ikke-driftsmæssige aktiver (gældsfri basis) 4.009
Rentebærende gæld 545
Estimeret værdi af egenkapitalen 3.464

Antal aktier mio.stk. 203,7

Beregnet kurs 17,007
Valutakurs, euro (9/2 2012) 743,2
Omregnet kurs 126

Officiel børskurs pr. 9/2 2012 59,45


