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1. Indledning 

1.1 Præsentation af emnet 
Aktiemarkedet har siden finanskrisen været meget ustabilt. Krisen ramte aktiemarkedet i midten af 

september 2008. Det fremgår af figur 1.1.a., at Vestas Wind Systems A/S, herefter Vestas, har haft 

samme udvikling som C20 indekset og oplevede samme voldsomme kursfald i september 

 
oktober 

måned 2008. Siden har Vestas-aktien været let påvirkelig og kursen har gået op og ned.  

 

Figur 1.1 a: Kursudvikling for Vestas og C20. Kilde: http://www.nasdaqomxnordic.com/indeks/historiske_priser  

Finanskrisen har gjort det svært for aktieanalytikerne at give et kvalificeret bud på, hvad værdien af 

virksomhederne er. Deres vurderinger er blandt andet foretaget på baggrund af virksomheders in-

terne og eksterne forhold. Finanskrisen har især gjort de eksterne forhold svære at forudsige, da in-

gen ved, hvordan markedet udvikler sig. 

Efter vores opfattelse har Vestas altid været noget af et folkeeje, som ligger dybt i danskernes hjer-

ter. Vi synes, at en sådan virksomhed, der fylder så meget i mediebilledet, kunne være interessant at 

beskæftige sig med.   

Herudover har klimatopmødet, der afholdes i København d. 7. december 2009, også været med til at 

sætte en virksomhed som Vestas på dagsordenen. Formålet med dette topmøde er at få en ambitiøs 

klimaaftale på plads, hvis primære formål er at mindske CO2-udslippet. Dette har meget tætte rela-

tioner til Vestas vision1.  

Derfor har vi valgt, at behandle Vestas i vores afhandling, hvilket har ledt til følgende problemfor-

mulering.  

                                                     

 

1 Vestas vision http://www.vestas.com/da/om-vestas.aspx 

http://www.nasdaqomxnordic.com/indeks/historiske_priser
http://www.vestas.com/da/om-vestas.aspx
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1.2 Problemformulering 
På baggrund af ovenstående præsentation vil afhandlingen analysere og vurdere følgende problem-

stilling:  

Er den aktuelle markedskurs af Vestas-aktien over- eller undervurderet  

eller repræsenterer markedsværdien den faktiske værdi af Vestas?  

Metoden til hvordan vi vil besvare ovenstående spørgsmål, vil blive behandlet under metodevalg.  

1.3 Målgruppe 
Afhandlingen henvender sig til eventuelle nye investorer og den professionelle analytiker. Det for-

udsættes, at målgruppen har en forståelse for økonomiske og regnskabsmæssige udtryk. Hensigten 

med afhandlingen er at give en neutral værdiansættelse af Vestas.   

1.4 Afgrænsning 
Afhandlingen vil ikke omfatte en detaljeret forklaring og ej heller omfattende en kritisk tilgang til 

de enkelte modeller. Baggrunden for dette er, at der som udgangspunkt fokuseres på en mere prak-

tisk tilgang til problemstillingen og analyserne. Der vil dog blive argumenteret for modelvalget, og 

hvilket formål den enkelte model har i afhandlingen. 

Grundet afhandlingens omfang er det ikke muligt at anvende samtlige modeller. Der er derfor ble-

vet anvendt de modeller, som findes mest anvendelige til belysning af problemstillingen. Valget af 

modeller påvirker de resultater, der vil fremkomme i afhandlingen. Vi har valgt de modeller der kan 

give os de nødvendige informationer og input til at kunne vurdere den endelige værdiansættelse. 

Der er kun anvendt offentligt tilgængelige informationer i opgaven. Der har ikke været mulighed 

for at fremskaffe interne informationer fra Vestas. Dette vil dog ikke påvirke opgavens struktur og 

konklusioner, da investor og analytikere kun vil have adgang samme informationer.  

Der er som udgangspunkt i afhandlingen anvendt skæringsdatoen d. 1. november 2009. Datoen lig-

ger kort efter, at Vestas har offentliggjort sin kvartalsrapport for 3. kvartal 2009. Oplysninger efter 

denne dato, vil ikke medgå i værdiansættelsen med mindre andet fremgår.   

1.5 Metode- og model valg 
Værdiansættelsen af Vestas vil i afhandlingen blive delt op i tre faser.  
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Fase 1 Fase 2 Fase 3
Analyse og beskrivelse af 

historiske faktorer
Fremtidige forventninger Værdiansættelse

1. Virksomhedsbeskrivelse 1. Budgettering 1. Værdiansættelse
af Vestas

2. Strategisk analyse 2. Udarbejdelse af 
proforma-årsregnskab

3. Regnskabsanalyse

 
Figur 1.5 a Afhandlingens struktur. Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra: Jens O. Elling og Ole Sørensen, Regnskabsanalyse 
og værdiansættelse 

 
en praktisk tilgang, Gjellerup, 2. Udgave, 2. Oplag 2005, side 23.  

Dette afsnit har ikke til formål at gå i dybden med de anvendte modeller og metoder. Derimod vil 

afsnittet kort anskueliggøre, hvilke modeller og metoder vi har valgt at anvende under de enkelte 

hovedområder. De valgte metoder og modeller vil blive nærmere beskrevet ved anvendelse af disse.  

1.5.1 Fase 1 
Virksomhedsbeskrivelsen vil give et kort overblik over Vestas som virksomhed. Afhandlingen vil 

beskrive følgende punkter:  

 

Historie 

 

Produktporteføljer 

 

Organisationen 

 

Markeder 

I den strategiske analyse vil der i afhandlingen blive anvendt relevante modeller til at beskrive og 

analysere Vestas og omverdenen. Der vil i denne del af afhandlingen blive anvendt følgende model-

ler. 

 

PEST 

 

Porters Five Forces 

 

Målsætninger og strategier 

 

Analyse af ressourcer og kernekompetencer 

 

BCG - analyse 

 

S.W.O.T 

Modellerne og metoderne vil blive gennemført i ovenstående rækkefølge. Ved brug PEST analy-

seres og anskueliggøres, hvilke upåvirkelige eksterne faktorer der befinder sig i Vestas omverden. 

Vestas branchemæssige udfordringer vurderes med udgangspunkt i Porters Five Forces .  

Efter at have anskueliggjort, hvilke muligheder og trusler der vil være for Vestas makro- og 

microomverden, vil afhandlingen vurdere, hvilke interne forhold der påvirker Vestas. Der vil yder-
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ligere blive oplistet og analyseret, hvilke ressourcer og kompetencer Vestas har. Med udgangspunkt 

i en BCG - analysen vil Vestas evne til at skabe værdi for Vestas blive anskueliggjort. 

Resultatet af den eksterne og interne analyse, vil blive systematiseret i en S.W.O.T .  

Regnskabsanalysen vil blive udarbejdet på baggrund af de reformulerede årsrapporter fra år 2004-

2008. Dette er som udgangspunkt en tilstrækkelig tidshorisont til at kunne analysere de historiske 

nøgletal.   

Dette vil overordnet blive struktureret efter DuPont-pyramiden, der dermed sikrer analysens fuld-

stændighed og kvalitet. Der vil yderligere blive fortaget en risikoanalyse. Analysen vil belyse hvil-

ke risici Vestas står overfor.  

1.5.2 Fase 2 
Budgetteringen vil blive fastsat ud fra den strategiske- regnskabs- og risikoanalyse. Ud fra ovenstå-

ende udarbejdes der et proforma - årsregnskab, som skal være input til den fortagende værdiansæt-

telse.   

1.5.3 Fase 3 
For at værdiansætte Vestas og vurdere om aktien er over-, undervurderet eller om den repræsenterer 

den faktiske værdi, vil der blive gjort brug af en FCFF-model, som den gældende værdiansættel-

sesmodel.  

1.6 Kildekritik 
Da store dele af de informationer vi anvender stammer fra Vestas

 

årsrapport vil denne kilde kunne 

være holdningspåvirket af Vestas. Dette problem vil forsøges minimeret, ved at kvalitetssikre in-

formationer ved brug af eksterne kilder i det omfang det er muligt.  

Samme problemstilling kan gøre sig gældende ved anvendelse af andre kilder, der vil derfor som 

udgangspunkt blive indsamlet informationer i en bred forstand. Vi vil i afhandlingen derudover for-

holde os objektivt til kilderne.  

1.7 Opdeling i afhandlingen 
Afhandlingen har været et fælles arbejde forfatterne imellem. Alle afsnit er udarbejdet således, at en 

har skrevet afsnittet, og derefter har den anden gennemlæst og redigeret dette.   
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Andreas Boye har primært udarbejdet: Porters Five Forces, BCG 

 
analysen, Reformulering af 

egenkapitalen og resultatopgørelse, Egenkapitalforrentningen samt niveau 2 og 3 i rentabilitetsana-

lysen, Risikoanalysen og Budgettering af resultatopgørelsen.  

Morten H. Christensen har primært udarbejde: Pest 

 
analysen, Målsætning og strategier, Analyse 

af ressourcer og kernekompetencer, Niveau 1 i rentabilitetsanalysen og Budgettering af balancen.  

Fælles: Indledning, Virksomhedsbeskrivelse, S.W.O.T. 

 

konklusion på den strategiske analyse, 

Værdiansættelsen og Hovedkonklusion. Herudover er alle beregninger fortaget i fællesskab.  

2. Virksomhedsbeskrivelse 

I nedenstående kapitel vil vi give en kortfattet beskrivelse af Vestas.  

2.1 Historien bag Vestas 
Vestas har sine rødder helt tilbage i 1898, hvor smeden H.S. Hansen starter sin egen smedje i Lem. 

Op gennem årene har firmaet haft varierende produkter, lige fra røremaskiner og bagevægte til 

landbrugsvogne. I 1978, som følge af den truende oliekrise, begynder Vestas at undersøge potentia-

let for vindmøller. Den første mølle bliver solgt i 1979. Møllen havde en kapacitet på 30kW2.   

Som følge af skattelovgivningen i USA og Danmark bliver markedet for vindmøller stort. Den ame-

rikanske kunde Zond bestiller alene ca. 1900 turbiner, hvilket resulter i vokseværk hos Vestas, hvor 

antallet af ansatte vokser fra 200 til 870 medarbejdere. Men i 1985 går den virksomhed som Vestas 

anvender til shipping af sine møller konkurs, og leveringen af en ordre til Zond bliver derfor forsin-

ket. Zond nægter at tage imod vindmøllerne og nægter at betale for de allerede leverede møller. 

Samtidig ophører de fordelagtige skattefordele i Danmark, hvilket ender med, at Vestas må gå i be-

talingsstandsning. Vestas etablerer sig dog igen året efter, og her kommer navnet Vestas Wind Sy-

stems A/S til, da virksomheden nu udelukkende beskæftiger sig med vindenergi. I de næste 20 år er 

nye markeder kommet til, på grund af tilskudsordninger og ønsket om at mindske forureningen.  

I 2005 blev Ditlev Engel valgt som den nye CEO. Ditlev Engel introducerer den nye strategi; The 

Will to Win som skulle føre til Vestas vision, at gøre vindenergi til en energikilde på lige fod med 

olie og gas - Vind, olie og gas , mere herom i afsnit 3.3.1.  
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Vestas hører i dag til en af de førende producenter af vindmøller i verden. Vindmøller produceret på 

baggrund af Vestas

 
teknologi der blandt andet sker i Danmark, Tyskland, Italien, Skotland og Indi-

en. Derudover har Vestas udvidet deres produktionskapacitet og opstillet fabrikker i bl.a. USA og 

Kina og der planer om udvidelser af fabrikkerne i USA, Kina og Spanien.3 Vestas har altså udviklet 

sig fra at være en lille dansk virksomhed, til i dag at være en international virksomhed med produk-

tionssteder rundt omkring i verden med 20.276 ansatte.4  

2.2 Kapital og ejerforhold 
I 1998 blev Vestas noteret på Københavns Fondsbørs. Dette skete for at tiltrække ny kapital til at 

sikre virksomhedens fortsatte udvikling. I starten blev aktierne handlet i enheder af 10 kr. men er 

efterfølgende blevet ændret til enheder af 1 kr. Begrundelsen for dette var, at Vestas ønskede at øge 

muligheden for privatpersoners handel med aktien. Der er kun en aktieklasse i virksomheden, og 

hver aktie giver én stemmerettighed. I øjeblikket består aktiekapitalen af 203.704.1035 stk. aktier.   

Vestas-aktien indgår i det danske OMXC20- og OMXN40-indeks. Derudover er Vestas optaget i 

Morgan Stanley indekset, Dow Jones STOXXSM indekset og i Global DowSM indekset. Dette har 

resulteret i en bred international aktionærsammensætning, som vist nedenfor.  

 

Figur 2.2.a Aktionær for deling. Kilde: egen tilvirkning, tal fra http://www.vestas.com/da/investor/vestas-aktien/ejerskab.aspx  

I henhold til aktieselskabsloven § 28A skal det oplyses, hvis en aktionær ejer over 5 pct. af aktieka-

pitalen. På nuværende tidspunkt er der ingen aktionærer, der ejer over 5 pct. af aktiekapitalen.  

                                                                                                                                                                               

 

2Information fra http://www.vestas.com/da/om-vestas/historie.aspx 
3Vestas årsrapport 2008 
4Delårsrapport fra Vestas for 3. kvartal 2009 
5 Vestas: http://www.vestas.com/da/investor.aspx 

http://www.vestas.com/da/investor/vestas-aktien/ejerskab.aspx
http://www.vestas.com/da/om-vestas/historie.aspx
http://www.vestas.com/da/investor.aspx
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2.3 Organisation 
Der skete en omstrukturering af organisationen i 2009. Omstruktureringen skal ifølge Vestas sikre, 

at Vestas

 
planlagte vækst kan realiseres (mere herom senere i afsnit 3.3).6  

Organisationen består af en generalforsamling, bestyrelse og direktion. Som det ses af organisati-

onsdiagrammet i bilag 1[side 92], har Vestas en tostrenget funktionsadskilt organisation. Der er en 

rådgivende instans revision

 

som skal støtte bestyrelsen i vurderinger og kontrol vedrørende revi-

sion. Herudover er der fire bestyrelsesudvalg som ikke har nogen selvstændige beslutningsmulighe-

der, men refererer til den samlede bestyrelse. Udvalgene har til formål at forberede beslutninger til 

den samlede bestyrelse. 

Bestyrelsen består af otte eksterne medlemmer og fire medarbejderrepræsentanter. Direktionen be-

står af Ditlev Engel, koncernchef (CEO) og Henrik Nørremark, koncernøkonomidirektør (CFO).  

Under direktionen er der 14 forretningsenheder og ni koncernstabsfunktioner. Forretningsenhederne 

har hver en bestyrelse og refererer direkte til direktionen i Vestas. Formanden i hver forretningsen-

hed har ansvaret for den overordnet og daglige ledelse i enheden. De 14 enheder har dannet en 

Vestas-regering som består af formændene i forretningsenhederne. Vestas-regeringen afholder 

møder hver uge for at sikre implementeringen af Vestas overordnet strategi. De 9 koncernstabs-

funktioner referer ligeledes direkte til direktionen.  

2.4 Produkter 
Vestas har i dag seks møller i deres produktportefølje, som fremgår i bilag 2 [side 93]. Der er i bila-

get udarbejdet en oversigt over møllerne, og deres specifikationer.    

De forskellige møller fås med forskellig tårnhøjde. Som eksempel kan nævnes V52-850kW med en 

tårnhøjde på mellem 44 og 74 meter, varierende med 5-10 meter, mens V90-1,8MW fås med en 

tårnhøjde på minimum 80 meter, og en maksimumhøjde på 95 meter. Tårnhøjden er vigtig, for jo 

højere nacellen7 placeres, jo større udnyttelse af vinden opnås der. Tårnhøjden optimere nacellens 

placering, således de bedste vindforhold opnås.   

Som det fremgår af bilag 2 [side 93], fås de forskellige møller med OptiTip , OptiSpeedTM eller 

Vestas Converter System (VCS) og variabel hastighed. Med OptiTip

 

indstiller vinklen på vinger-

ne sig hele tiden optimalt i forhold til vinden, dermed udnyttes vinden bedre, ligesom det giver et 

                                                     

 

6Vestas årsrapport 2008 samt http://www.vestas.com/da/investor/corporate-governance.aspx 

http://www.vestas.com/da/investor/corporate-governance.aspx
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lavere støjniveau fra møllen. OptiSpeedTM gør det muligt, at rotoren og generatorens omdrejnings-

hastighed kan variere med 60 pct. Fordelen ved OptiSpeedTM er, at det er muligt at tilpasse møl-

lens drift til elnettets parametre, uanset hvor meget elselskabernes krav varierer .8 VCS og variabel 

hastighed har samme funktion.   

Det er ikke muligt for Vestas at sælge møller med OptiSpeedTM eller VCS på det amerikanske eller 

canadiske marked, da patentrettighederne til en lignende teknologi ejes af en anden spiller på mar-

kedet.9 I stedet sælges møllerne med Vestas Converter Unity System (VCUS) og dermed kan re-

striktionerne omgås.   

2.5 Markeder 
Møller, der er baseret på Vestas teknologi, sælges til store dele af verden. Som det ses af nedenstå-

ende figur 2.5.a, er der sket en forøgelse af lande, som Vestas sælger til. Dette er positivt for Vestas, 

da de dermed bliver mindre afhængige af forholdene på et enkelt marked. Her kan særligt nævnes 

USA og Kina, hvor salget er steget meget siden 2004.  

 

Figur 2.5.a. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af regnskaberne for 2004-2008.10   

                                                                                                                                                                               

 

7Ved nacelle forstås vindmøllens hoved, som rummer næsten alle vindmøllens vitale dele såsom gearkasse og generator. 
8Brochure for V52-850kW, s.3. 
9Se brochure for V90-1,8MW, s. 14 
10Øvrige lande består af 21 forskellige lande, hvor slaget/leveret MW ikke er væsentlig at udspecificere i opgørelsen. Der er på 5 år 
solgt/leveret i alt 398 MW til de øvrige lande.   
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2.6 Del konklusion 
Vestas har udviklet sig fra at være en lille lokal smedje til i dag at være en international virksomhed 

med produktionsfaciliteter i mange forskellige lande og 20.276 ansatte. Organisationen består af 14 

forretningsenheder og ni koncernstabsfunktioner, som alle refererer direkte til direktionen. I 1998 

blev koncernen noteret på Københavns Fondsbørs, som følge af ønsket om øget likviditetstilførsel. 

Der er siden sket en øget interesse fra udlandet, og selskabet har nu en bred international aktionær 

sammensætning.  

Markederne, hvor Vestas afsætter sine møller, har i de sidste fem år udviklet sig gunstigt til Vestas 

favør, idet antallet af markeder, der sælges til, er øget. Væsentligst USA og Kina, hvor salget er ste-

get meget siden 2004. Udviklingen har mindsket afhængigheden til et enkelt marked, men samlet 

set er markedet stadig præget af nogle få store aftagere og mange små. Her kan blandt andre nævnes 

USA, Spanien Tyskland og Kina.   

3. Strategisk analyse 

Som nævnt i metode- og modelvalg vil den følgende strategiske analyse samle viden om Vestas og 

omverdenen. Den strategiske analyse skal anvendes til værdiansættelsen af Vestas. Formålet med 

analysen er at identificere de eksterne forhold, som giver Vestas konkurrencemæssige fordele, eller 

at kunne identificere mulige risici for Vestas værdiskabelse. Dette kan både omfatte eksterne som 

interne forhold.  Den strategiske analyse har ligeledes til formål, at belyse mulige interne fordele 

såvel som ulemper.   

3.1 PEST - analyse 
PEST- analysen anvendes til at analysere de ydre forhold, der har indflydelse på Vestas. Der er en-

kelte faktorer, som er gældende for enhver virksomhed, og disse faktorer vil ikke blive behandlet så 

dybdegående som de faktorer, der alene berører Vestas og vindmøllebranchen, da de specifikke fak-

torer vil have større indflydelse på branchen eller virksomheden. Nedenstående figur viser, hvilke 

faktorer, der indgår i afhandlingens PEST - analyse.     

Politiske og lovmæssige forhold Økonomiske forhold 
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Skattepolitik 

 
Politisk interesse 

 
Lovgivning om forbrugerbeskyttelse 

 
Finanskrisen 

 
Bankernes betydning 

 
Råvarepriser 

 
Konjunkturcyklus 

 
Renteudvikling og valuta kurser 

 
Sociokulturelle forhold Teknologiske forhold 

 
Befolkningsudvikling 

 

Livsstilsændringer 

  
Behov for produkt- og procesinnova-
tion 

 

Nye teknologiske fremskridt 
Figur 3.1.a. Afhandlingens PEST - analyse. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Regnskabsanalyse og værdiansættelse 

 

en 
praktisk tilgang af Jens O. Elling og Ole Sørensen, 2. Udgave.  

3.1.1 Politiske og lovmæssige forhold 

3.1.1.1 Skattelovgivningen 
Skattelovgivningen har betydning for alle selskaber. En sænkelse af selskabsskatten vil have en po-

sitiv effekt på en virksomheds indtjening og omvendt. Selskabsskatteprocenten er i Danmark 25 pct. 

På trods af en entydig skatteprocent i Danmark, operer Vestas med en effektiv skatteprocent på 28 

pct. i 2008. Dette kan skyldes flere forhold, som bliver nærmere analyseret i risikoanalysen, jf. af-

snit 4.3.  

3.1.1.2 Politisk interesse i nedbringelse af CO2 udslippet 
I december 2009 mødes politikere fra hele verden til topmøde i København om fremtidens klima. 

Målet er at nå en aftale, der skal bremse den globale opvarmning 

 

primært ved at nedsætte udslip-

pet af CO2. Der er flere måder hvorpå dette kan lykkes, heraf er vindenergi en af løsningerne.  

Analyserne nedenfor har ikke til hensigt at analysere  politiske forhold på alle de markeder som Ve-

stas afsætter til, men derimod er nogle centrale store markeder valgt. Det er valgt at medtage EU, 

idet EU fastlægger den overordnede politik, mens det er op til de enkelte lande i EU, hvordan de vil 

opnå disse mål. Danmark er medtaget dels for at eksemplificere, hvordan de af EU opstillede mål 

kan nås. Da der har været stor vækst i afsætningen til det amerikanske marked, vil de politiske tiltag 

hertil blive analyseret. Ligeledes vil det blive diskuteret, hvilke politiske tiltag der ligger bagved 

den stigende vækst i afsætningen til Kina, og de politiske handlinger der står bag dette. Inden ana-

lysen af ovennævnte markeder vil Kyoto-aftalen og den kommende Københavner 

 

aftale

 

kort 

blive omtalt, idet de havde/vil få en væsentlig betydning for de politiske beslutninger.  
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3.1.1.2.1 Kyoto-aftalen 

I 1992 på Rio-konferencen, underskrev 154 lande konventionen på en banebrydende miljøkonfe-

rence. Denne konvention endte i 1997 ud i Kyoto-aftalen også kaldet COP3.11 Aftalen blev under-

skrevet af en række lande. Dog tiltrådte store lande som USA, Kina og Indien ikke Kyoto-aftalen, 

da de fandt aftalen for bindende. 

Aftalen forpligtede deltagerlandende at reducere deres CO2. Ved Kyoto - aftalens ophør i 2012 står 

verdens lande  nu overfor at skulle danne en ny bindende aftale, som skal erstatte Kyoto-aftalen. 

Denne aftale skal indgås i København d. 7. december 2009 under navnet COP15.   

3.1.1.2.2 København 

 

aftalen  
Aftalen er endnu ikke endelig på plads, der er dog fremlagt enkelte forventninger til hvilke klima-

mål landene skal forpligte sig til. Det er målet for aftalen, at de rige

 

lande skal reducere deres 

drivhusgasser ca. 25 

 

40 pct. i 2020 set i forhold til 1990 niveauet. I de fattige lande (Afrika m.fl.) 

er målet at reducere udledning 15-30 pct.   

Herudover er der ambitioner om, at der skal fastlægges ambitiøse mål for 2050, hvor rige lande skal 

reducere udslippene med op til 80 pct. Herudover er der flere andre grønne aftaler som skal med-

virke til en reduktion af drivhusgas udslip.12  

Før at aftalen er på plads, skal alle verdens lande blive enige i nye klimamål. Der har været en del 

diskussion frem og tilbage, blandt andet mellem de større nationer som Japan, Kina og USA. De 

fattige lande beskylder desuden de rige lande for at være for uambitiøse og understreger, at klima-

ændringerne vil medføre de største skader på de fattige lande. 13  

Men alle er enige om, at der skal en bred aftale på plads og at aftalen skal være ambitiøs og god. 

For som Al Gore udtrykte det på et klima møde: 

En halv god aftale er ikke en mulighed 

 

enten lykkes det fuldt, eller også mislykkes det.14  

En vedtagelse af nye klimamål vil gavne vindmølleindustrien, da de nye mål sandsynligvis vil bety-

de, at flere lande forpligter sig til at reducere deres CO2 udslip og derved vil efterspørgselen på al-

ternative energiformer stige.  

                                                     

 

11Efter det engelske udtryk for denne første partskonference "Conference of the Parties" hvert nyt møde af fået det næste tal i rækken. 
12Rapport fra Det økologiske råd: http://www.ecocouncil.dk/global/global_okologi_2009/nr1_2009_s20_22.pdf 
13Artikel fra Ligenu.dk: http://www.ligetil.nu/udland/vis/artikel/connie-h-en-klima-aftale-rykker-naermere/ 

http://www.ecocouncil.dk/global/global_okologi_2009/nr1_2009_s20_22.pdf
http://www.ligetil.nu/udland/vis/artikel/connie-h-en-klima-aftale-rykker-naermere/
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3.1.1.2.3 EU 
Beslutninger taget på Europæisk niveau har stor betydning for de enkelte medlemslande. Vedva-

rende energi spiller en vigtig rolle i EU s energi sammensætning og har derfor stor betydning for 

vindenergibranchen, idet vindkraft, som en omkostningseffektiv og moden teknologi, anses for at 

være en attraktiv mulighed i mange europæiske nationers energisammensætning,"15  

I Bruxelles den 9. marts 2007 vedtog EU et bindende mål for reduktion i drivhusgasser og anven-

delse af vedvarende energi. EU vedtog at udslip af drivhusgasser skal reduceres med 20 pct. og 20 

pct. af EU s energiforbrug skal komme fra vedvarende energi, begge mål skal nås inden 2020.   

Det er dog forskelligt, hvordan de enkelte medlemslande, også lande uden for EU, gør målene til en 

realitet. Det er dog ens for alle lande, at der gives markedsregulerende støtte i den ene eller anden 

form. Der vil i det følgende kort blive redegjort for 3 typer markedsreguleringer, der bliver brugt af 

forskellige lande.  

 

Fast pris systemer/Bogprisordninger 

 

fra politisk side bestilles netoperatøren typisk til at 

købe elektricitet fra vedvarende energikilder (RES-E) til en fast sat pris. Dette system har 

stor popularitet hos udviklere af vindprojekter, da de har en langsigtet sikkerhed for salgs-

prisen for deres energi. Denne type for markedsregulering, anvendes blandt andet af Dan-

mark, Tyskland og Spanien.  

 

Fast præmie mekanismer 

 

er meget lig fast pris systemet, men her bliver RES-E betalt med 

en fast præmie over markedsprisen.   

 

Mængdebaseret markedsordninger 

 

her bliver der aftalt en fast mængde som producenten 

skal aftage. Dette kan for eksempel være de skal producere en pct. andel af RES-E selv eller 

de skal købe en pct. andel fra andre producenter som de så videre distribuere. Prisen for det-

te aftales mellem parterne (producenten og politikerne). På den måde kan politikerne be-

stemme mængden af REV-E, der bliver produceret, hvorimod de to prismekanismer kun kan 

give en rabat.16  

                                                                                                                                                                               

 

14Rapport fra Det økologiske råd: http://www.ecocouncil.dk/global/global_okologi_2009/nr1_2009_s20_22.pdf 
15Vestas: Vestas.dk: Peter C. Brun, Senior Vice President og chef for Vestas Government Relations-afdeling udtrykte det i en artikel i 
Børsen i januar 2007.  
16Information fra EWEA, rapporten The Economics of Wind Energy

 

fra marts 2009, s. 77-80 

http://www.ecocouncil.dk/global/global_okologi_2009/nr1_2009_s20_22.pdf
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3.1.1.2.4 Danmark 
Danmark vedtog d. 19. januar 2007 en ny national energistrategi. En langsigtet ambition om at opnå 

uafhængighed af fossile brandstoffer. Dette skal ske ved at forbedre rammerne for vedvarende 

energi, sætte større fokus på energieffektivitet og allokere flere midler til forskning og udvikling.  

Inden 2025 skal andelen af forbrug fra vedvarende energi fordobles fra det nuværende 15 pct. til 30 

pct. Dette skal opnås ved at installere en vindkapacitet på 6.000 MW inden 2025.17 Danmark an-

vender blandt andet en fastpris præmie markedsregulering, hvor der gives støtte på 13 euro pr. 

MWh i de næste 20 år.18  Det kan derfor konkluderes, at Danmark har ambitiøse målsætninger for 

brug af vedvarende energi.   

3.1.1.2.5 USA 
USA har med sine enorme landområder og vindressourcer stort potentiale til at producere store 

mængder af MW fra vindenergi. Det amerikanske energiministerium har offentliggjort, at 20 pct. af 

USA s energi kan komme fra vindenergi i 2030.19  

USA har på det seneste foretaget massive investeringer i vedvarende energi fra vindmøller. Dette 

har gjort, at USA er det land i verden, der total set har installeret mest kapacitet i vindmølleenergi, 

målt i MW.  

 

Figur 3.1.1.2.5.a.  Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af GWEC presse udgivelse om tabeller og statistik for 2008.  

USA har igennem de senere år givet støtte via deres skattefradragsordning, Production Tax Credit

 

(PTC). De seneste år har Kongressen kun forlænget PTC aftale 1-2 år af gangen. Hvilket ifølge 

                                                     

 

17Vestas: http://www.vestas.com/da/moderne-energi/politiske-initiativer.aspx

 

18Information fra EWEA, rapporten The Economics of Wind Energy fra marts 2009, s. 84 
19Vestas: Vestas:  http://www.vestas.com/da/moderne-energi/politiske-initiativer.aspx

 

http://www.vestas.com/da/moderne-energi/politiske-initiativer.aspx�
http://www.vestas.com/da/moderne-energi/politiske-initiativer.aspx�
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Vestas ..medførte en boom-and-bust -cyklus, hvor producenterne afholdte sig fra at investere i 

produktionsfaciliteter til skade for vindenergiens forsyningskæde. 20 

Det har derfor været svært for Vestas at agere langsigtet i USA. Barack Obama har siden sin tiltræ-

delse som præsident, ført en grøn linje og har øremærket flere milliarder til energiforbedringer (ikke 

kun vindenergi). Baggrunden for Obamas grønne linje kan også være at gøre USA, uafhængig af 

energi fra andre lande. Dette kunne f.eks. være at gøre sig uafhængig af olien fra mellemøsten.21  

Herudover har han i 2009 forlænget PTC

 

aftale betydeligt, således at den først udløber i 2012. 

Dette giver en sikkerhed for Vestas og andre vindmølleorganisationer. Da en sikkerhed på tre år 

giver mulighed for mere langsigtet og bedre planlægning af produktion og kapacitet.22  

Udover vedtagelser af langsigtede incitamenter til vedvarende energi, står USA overfor en anden 

energiudfordring. Deres elnet er stærkt forældet, hvilket er en udfordring for vindmølleindustrien, 

da elnettet mange steder ikke passer til moderne vindmøller. USA står derfor overfor store udfor-

dringer og Vestas opfordrer til, at de skal fokusere på at modernisere deres elnet. Ditlev Engel ud-

talte Hvis vindenergi skal udvikle sig og øge sin andel af energimikset, skal politikere bakke deres 

visioner op med handling og forbedre elnettet 

 

hurtigt. 23  

3.1.1.2.6 Kina 
Det forventes, at Kinas behov for elektricitet vil stige næsten 5 pct. om året og landet forventes at 

blive verdens største el-forbruger i 2030. Der er derfor en kæmpe potentiale i Kina for vindmøllein-

dustrien, hvis Kina ønsker, at en del af energien skal komme fra vedvarende kilder.   

Ifølge Kinas egne beregninger har landet et vindpotentiale på 250 GW onshore og 750 offshore 

vindenergi. Kina er allerede i gang med etableringen af vindenergi, som en alternativ energikilde. 

Den kinesiske Lov om Vedvarende Energi trådte i januar 2006 i kraft. Loven opstillede en national 

plan for installering af 5 GW vindenergi inden 2010 og et mål for 2020 på 30 GW.24  

Kina har dog formået at overgå sine egne forventning betydeligt 

 

da de har over tredobbelt deres 

mål til 100.000 MW i 2020. Op til COP15 i København offentliggjorde Kina sit nye klima mål, 

                                                     

 

20Vestas: Vestas:  http://www.vestas.com/da/moderne-energi/politiske-initiativer.aspx

 

21Information d. 29. august, Obama scorer politiske point i takketale, af Martin Burcharth, link: http://www.information.dk/164539 af Martin 
Burchharth 
22Artikel fra DBDH: http://www.dbdh.dk/artikel.asp?id=1387&mid=9 
23Vestas: Vestas:  http://www.vestas.com/da/moderne-energi/politiske-initiativer.aspx

 

24Vestas: Vestas:  http://www.vestas.com/da/moderne-energi/politiske-initiativer.aspx

 

http://www.vestas.com/da/moderne-energi/politiske-initiativer.aspx�
http://www.information.dk/164539
http://www.dbdh.dk/artikel.asp?id=1387&mid=9
http://www.vestas.com/da/moderne-energi/politiske-initiativer.aspx�
http://www.vestas.com/da/moderne-energi/politiske-initiativer.aspx�
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nemlig 150.000 MW inden 2020. Samtidig er Kinas finansministerium i gang med at undersøge 

muligheden for beskatning på udledning af drivhusgasser.25  

Der er derfor som nævnt en kæmpe potentiale for vindmølleproducenter i Kina. Ifølge Vestas er det 

dog stadig vigtigt, at Kina forsat fokuserer på at fjerne nogle enkelte barrierer og uhensigtsmæssig-

heder, såsom udbygning og opgradering af deres elnet.  

3.1.1.3 Støjgener 
Som følge af, at vindmøller giver støj, er der restriktioner for, hvor meget støj de må belaste den 

nærmeste nabo med.26 Vestas

 

mølle V100-1,8MW har ved en vindhastighed på 6 m/s og et støjni-

veau på 95 dB27. Derfor er loven om støj fra vindmøller en ulempe for vindmølleproducenterne. 

Men det kræver dog bare, at møllerne bliver placeret langt nok væk fra nabobeboelsen. Støjen fra 

en vindmølle der er placeret korrekt vil ikke være højere end den støj man oplever fra f.eks. et køle-

skab.  

En overtrædelse af ovenstående vil resultere i bødestraf, jf. § 10, stk. 1. Der står ikke anført bødens 

størrelse, men den afhænger af lovovertrædelses omfang.  

3.1.2 Økonomiske forhold 

3.1.2.1 Finanskrisen  
Verdensøkonomien har stået over for den værste finanskrise i længere tid. Finanskrisen resulterede i 

flere banker, på grund af risikable udlån, måtte gå konkurs. Den økonomiske vækst gik i stilstand 

og er endnu ikke komme helt på rette vej endnu.   

Finanskrisen har også sat sit præg på vindmølleindustrien. Mange af industriens kunder har ikke 

kunne få finansieret planlagte projekter enten på grund af kapitalmangel eller på grund af dyre fi-

nansieringsmuligheder. Herudover er flere af de banker, som tidligere var betydningsfulde aktører 

på vindmøllemarkedet, ikke længere aktive. Dette har for Vestas resulteret i en brat opbremsning i 

ordretilgangen, som er illustreret i figur 3.1.2.1.a.  

                                                     

 

25da.cop15.dk: http://da.cop15.dk/news/view+news?newsid=1230 
26 I henhold til Bekendtgørelse om støj fra vindmøller lov nr. 244 af 27. marts 2006 må vindmøller ikke give en støjbelastning på mere end 
44 dB til den nærmeste nabobeboelse jf. §3, stk. 1. I støjfølsomme områder og i boligområder må støjen ikke overskride 39 dB, jf. §3, stk. 1. 
Ved nabobeboelse forstås al anden beboelse end vindmølle ejerens private beboelse, jf. bek 244 af 2006 § 3, stk. 2 pkt.1. Ved støjfølsomme 
områder forstås områder der er udlagt eller anvendes til institutions- sommerhus- kolonihaveområder eller som rekreative områder, jf. bek. 
244 af 2006 §3, stk. 2 pkt. 2. 
27Brochure for V100-1,8MW, s.15. 

http://da.cop15.dk/news/view+news?newsid=1230
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Figur 3.1.2.1.a. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af kvartals rapporter fra Vestas.  

Som følge af de mange regeringsinitiativer verden over har markedsudsigterne dog forbedret sig, 

hvilket også fremgår af figur 3.1.2.1.a., hvor det ses, at ordretilgangen for Vestas efterfølgende er 

stigende.   

Flere nye banker og finansieringsinstitutioner er imidlertid begyndt at gøre deres entré, hvorfor Ve-

stas vurderer, at finanskrisens indvirkning på vindmøllemarkedet er aftagende. Men bankerne er 

dog stadig langt mere kritiske i deres involvering end før krisen, hvilket har øget procestiden på fi-

nansieringen af investorernes projekter.28   

For Vestas vedkommen er de dog stadig i besiddelse af stor optimisme, som afspejles i deres for-

ventninger til 2010, som ikke er ændret væsentligt omkring omsætningen,29 hvor dette bliver yder-

ligere diskuteret.  

Flere analytiker mener endda, at Vestas kan få fordele af finanskrisen. Det er der flere grunde til, og 

som vil blive behandlet i det følgende.   

3.1.2.1.1 Bankernes involvering 
Som følge af bankernes kritiske involvering i projekterne, stiller de større krav til disse.30 Kravet er 

blandt andet vindmøllernes driftsikkerhed. De større og mere erfarne vindmølleproducenter har i 

længere tid haft større mulighed for at produktudvikle end de nye og mindre producenter i bran-

chen. Vestas har f.eks. med deres Service Excellence og Mean Time Between Inspections 31, 

brugt mange ressourcer og år på at udvikle og forbedre deres møllers driftssikkerhed. De større 

                                                     

 

28 3. kvartals rapport for Vestas 2009 side 4 
29 Se afsnit 3.3.4.1.3, Omsætningen

 

30Artikel fra metal-supply.dk: http://www.metal-supply.dk/article/view.html?id=28676 d. 3. november 2008 af Henrik Eilers 

http://www.metal-supply.dk/article/view.html?id=28676
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vindmølleproducenter imødekommer derved bedre bankernes krav. Hvorfor det må forventes, at 

bankerne vil foretrække møller fra de større producenter eller hvert fald driftssikre møller som Ve-

stas .  

3.1.2.1.2 Råvarepriser 
Råvarepriserne er som følge af finanskrisen også faldet. Som det fremgår af nedenstående figur 

3.1.2.1.2.a, så toppede priserne på stål (stålbjælker) i 3. kvartal 2008. Herefter faldt prisen drastisk 

og er siden ikke steget meget. Stål anvendes til produktionen af tårnet på vindmøllen og for vind-

mølleproducenterne er dette en gunstig udvikling da fortjenesten derved bliver højere forudsat, at de 

ikke tilpasser salgsprisen.  

 

Figur 3.1.2.1.2.a udviklingen I stålpriser. Kilde: Sanistaal A/S: 
http://www.sanistaal.dk/da/produkter/staal_og_metal/prisudvikling_staal.html  

Hvis råvareprisen skulle stige igen, hvilket den som udgangspunkt vil gøre samtidig med krisens 

udløb, er det mulig for selskaber at sikre sig mod en voldsom og pludselig prisstigning. Hedging32 

er en mulighed for at undgå uønsket risici på for eksempel stålpriser. En anden mulighed er at ind-

arbejde klausuler i kontrakterne således, at der bliver taget højde for de endelige råvarepriser i pro-

duktet. Vestas anvender desuden disse løsninger.33  

                                                                                                                                                                               

 

31Se afsnit 3.3.4.2 for en yderlig gennemgang heraf. 
32 Hedging er en betegnelse for forskellige metoder for prissikring. Dette kan blandt andet gøre ved terminsforsikringer, swaps eller frem-
tidskontrakter som det mest anvendte. 
33Vestas: Årsrapport 2008 , s. 24 

http://www.sanistaal.dk/da/produkter/staal_og_metal/prisudvikling_staal.html
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3.1.2.2 Konjunkturcyklus 
Under de økonomiske forhold hører også konjunkturcyklus. Ved en analyse af den er det nødven-

digt at sondre mellem industrialiserede lande og lande, der har mulighed for stor økonomisk vækst. 

Sondringen er nødvendig, da konjunkturudsvingene har forskellig betydning.   

Som nævnt under de politiske forhold, så har de fleste industrialiserede lande en politisk interesse i 

at nedbringe CO2 udslippene. Det primære mål for de lande, er miljøvenlig energi, som betyder, at 

landene er interesseret i at betale en merpris for denne energitype. I tilfælde af lavkonjunktur vil de 

stadig være villige til at betale denne merpris, men der kan være tilfælde, hvor det ønskes at omal-

lokere pengene, så midlerne for eksempel i stedet bruges til at sænke arbejdsløsheden. Dette kan der 

især under finanskrisen være en større risiko for. Med de mange politiske initiativer og de større 

støtteordninger, som der er foretaget i de større industrialiserede lande, kan det forventes, at kon-

junkturudsving har en ringere betydning i disse lande.   

I lande med stor vækst kan opsætning af vindmøller være begrundet i en hurtig dækning af energi-

behovet, miljøet vil derfor ikke være den primære begrundelse. Dette kunne f.eks. være i lande som 

Kina, som i de seneste år har opnået stor økonomisk vækst og som det fremgår af figur 2.5.a har 

Vestas salg til Kina være stigende de sidste par år, og ifølge GWEC er Kina det land i 2008, der 

har 4. mest installeret kapacitet af vindenergi.34 

Hvis der derimod havde været lavkonjunktur, ville der ikke være et så stort behov for energi, hvor-

for den billigste løsning kunne blive foretrukket. Derfor har prisen på konventionel energi og vind-

mølleenergi i disse lande i lavkonjunkturperioder en betydning. Det kan dog diskuteres, om dette 

også vil være gældende efter COP15, hvor flere lande måske vil underskrive en bindende klimaafta-

le og derfor forpligter sig til nedbringe deres CO2 udslip, uanset om der skulle være lavkonjunktur.  

3.1.2.3 Valutarisici 
Når en virksomhed opererer på et internationalt marked, er der altid den risiko for valutakursud-

sving. Dette er gældende for alle internationale selskaber og kan have stor betydning for eksporten. 

Der har i finanskrisen været store kurssvinger, her kan nævnes den amerikanske dollar og den kine-

siske yuán.   

                                                     

 

34Global Wind Energy Council: pressemeddelelse 2008 Tables and Startistics , s. 2. 
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Som det fremgår af figur 3.1.2.3.a er den amerikanske dollar og kinesiske yuán faldet væsentligt 

siden finanskrisen. For de selskaber, der eksporterer til USA og Kina, vil det resultere i en lavere 

profit, hvis virksomheden selv skal bære udgiften til valutareguleringen. 

 

Figur 3.1.2.3.a: valutakursudviklingen for amerikanske dollars og kinesiske yuán, set i forhold til euro i en periode af 5 år. Kilde: 
Valutakurser.dk.  

Selskaber kan dog, i lighed med råvarepriser, i et vist omfang gardere sig imod denne risiko. Det 

kan ske ved at kurssikre sine lån via valutaterminskontrakter eller via etablering af omkostninger 

i de lande med valutarisici.  

Vestas har for eksempel etableret produktionsanlæg i de ovennævnte lande og derved forøget deres 

omkostninger i segmentet. Netto-risikoen begrænses i disse segmenter.   

3.1.2.4 Renterisici 
Der er for alle selskaber en risiko for rentestigninger. Risikoen opstår f.eks. ved optagelse af lån til 

udbygning af produktionsanlæg eller større produktioner, som kræver finansiering. Herudover er 

der for vindmøllebranchen en risiko ved kundernes finansieringsmuligheder.   

Det er klart, at der ved udbygning af produktionsanlæg kræves en finansiering fra tredje mand. Ri-

sikoen, ved optagelse af et lån, vil være rentestigninger, der eventuelt vil komme senere eller imens 

lånet er under udarbejdelse. Rentestigninger kan resultere i selskabet ikke længere har likviditet til 

at betale renterne eller gøre et projektet ikke længere er lønsomt. Dette kan løses ved at fastlåse ren-

ten, f.eks. via renteswap.   

For vindmøllebranchen er der yderligere den risiko, at kunderne ikke længere kan få deres projekter 

finansieret, hvis der skulle komme en rentestigning. Eller det kunne resultere i, at projektet ikke 

længere er lønsomt. For at sikre sig i mod dette, kan man dog forestille sig, at kunderne ligeledes vil 

sikre sig via renteswap.  

USA Kina 
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3.1.3 Sociokulturelle forhold 

3.1.3.1 Livsstilsændringer - miljø 
Som omtalt i afsnit 3.1.1.2 er samfundet blevet mere miljøbevidste. At drivhuseffekten ændrer kli-

maet på jorden, er mere eller mindre fakta i dag. Den stigende interesse herfor er vigtigt for vind-

mølleproducenter, da dette resulterer i politiske tiltag, som gavner indtjeningsmulighederne i bran-

chen, jf. afsnit 3.1.1.2.  

3.1.3.2 Befolkningsudviklingen 
Som det fremgår af nedenstående figur 3.1.3.2.a, er verdensbefolkningen voldsomt stigende, f.eks. 

var Asiens befolkning i 1998 ca. 4 mia. og verdens befolkning ca. 6 mia. Denne forventes at stige til 

henholdsvis ca. 5 mia. og 9 mia. i 2050. Kina og Indien er, udover at være de lande med størst be-

folkningstilvækst, også de lande med størst økonomisk vækst.   

 

Figur 3.1.3.2.a. Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af tal fra http://www.udviklingstal.dk/omtal.htm.  

Som følge heraf vil verdens energibehov stige voldsomt og dermed vil efterspørgslen på energi væ-

re steget i forhold til det nuværende behov. Dette vil umiddelbart også resultere i en stigende efter-

spørgsel på vindenergi.   

3.1.4 Teknologiske forhold 

3.1.4.1 Energi priser og investeringer  
Vindenergi har, som nævnt, haft stor fremgang på energimarkedet de seneste år. Dette skyldes 

blandt andet efterspørgslen på grøn- og vedvarende energi, og ikke mindst også den produktudvik-

ling der har gjort møller til et fornuftigt alternativ til fossile brændstoffer. Der er de seneste 20 år 

investeret kraftigt i produkt- og procesudvikling, hvilket har resulteret i mere effektive og pålidelige 

vindmøller. Der er investeret i blandt andet; produktionsprisen for en mølle, MW output pr. kilo 

mølle, vedligeholdelse og driftssikkerhed samt levetiden på møllerne.  

http://www.udviklingstal.dk/omtal.htm
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Den økonomiske udvikling i forhold til prisen pr. kWh er tydelig: Prisen pr. kWh på en 95kW mølle 

i midten af 1980 erne var 0,092 euro, i dag er prisen 0,053 euro pr. kWh for en 2,0 MW mølle. Ud-

viklingen svarer til en forbedring på mere end 40 pct.35  

I den nærmeste fremtid forventes det, at prisudviklingen på olie og gas vil stige, mens prisudviklin-

gen på vindenergi stadig vil falde - dog ikke så markant som tidligere. Vindenergi vil derved blive 

billigere end de fossile brandstoffer. Som det fremgår af figur 3.1.4.1.a, vil prisen for en MWh fra 

vindenergi i 2010 være lavere end gas og kul. Denne udvikling forudsætter dog, at prisen på gas og 

kul stiger som i 2008, og afgiften på CO2 kvoter stiger.   

 

Figur 3.1.4.1.a. Forventet priser på energi kilder I 2010, hvis priserne på gas og kul stiger som i 2008. Kilde: Figur 2.6 fra EWEA, 
rapporten The Economics of Wind Energy fra marts 2009, s. 71  

Produktinnovationen der har skabt den faldende prisudviklingen er en kombination af selskabernes 

technology puch innovation, hvor producenterne i den tidlige periode, har skubbet vindenergi ud 

på markedet som et velegnet alternativ til andre energiformer, som for eksempel Vestas egen vision 

Vind, Olie og Gas .36 Markedet i dag, er derimod præget af kundernes (politikere, investorer) ef-

terspørgsel af ny teknologi og produktudvikling (market pull), således der kan ske en optimering i 

driftssikkerhed og pris pr. MW. Da landområderne i Europa efterhånden er fyldt godt op med on-

shore vindmøller, og der er store vindenergikilder offshore, er efterspørgslen på offshore vindmøller 

i dag stigende. Som det fremgår af figur 3.1.4.1.b, forventes investering i offshore møller at oversti-

ge investeringen i onshore møller i 2020.  

                                                     

 

35EWEA: rapporten Invest in the future: wind energy, finance and economic fra 02/2009, s. 1  
36Se afsnit 3.3.3.1 Vind, Olie og Gas 
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Figur 3.1.4.1.b. Forventet investering/ efterspørgsel pr. vindmølletype pr. år. Kilde: Figur 0.4 fra EWEA, rapporten The Econom-
ics of Wind Energy fra marts 2009, s. 11  

Vestas har i dag kun en offshore mølle 

 

V112 3,1WM offshore. Det er dog vigtigt for Vestas at 

fortsætte produktinnovationen på offshore møller, da udviklingen peger i denne retning.  

3.1.4.2 Lagring af energi   
Vindenergi kan i dag ikke lagres. Derved går den energi, der produceres, når det blæser meget, til 

spilde, hvis der ikke er nogle aftager til energien. Der er i dag ingen endelig løsning på problemet, 

men der bliver forsket heri. På Lolland har virksomheden Baltic Sea Solutions fundet en metode, 

hvorved man kan lagre den spildte vindmølleenergi ved at omdanne energien til brint. Dette er dog 

stadig i udviklingsfasen.37   

Der er mange forslag til, hvordan man kan løse oplagring af spildt energi. Der er et vigtigt område 

for vindmølleindustrien, da en løsning af problemet vil betyde lavere priser pr. MWh for deres kun-

der. Hvis priserne bliver lavere, vil det i sidste ende medføre, at der kommer stigende efterspørgsel 

på vindenergi.  

                                                     

 

37Artikel fra politikken d. fra maj 2007: http://politiken.dk/indland/article309013.ece 

http://politiken.dk/indland/article309013.ece
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3.1.5 Delkonklusion 
Faktorer Konsekvenser for Vestas 
Politiske og lovmæssige forhold 
- Skattelovgivningen En sænkelse af selskabsskatten vil være positiv for Vestas. Vestas 

effektive skatteprocent er 28 pct. 
- Politisk interesse  Fra politisk side ønskes en reduktion af CO2, og vindmøllebran-

chen er stadig afhængig af offentlige tilskud, da prisen endnu ikke 
er på lige fod med alternative energiformer, mht. til pris pr. KW. 
De politiske interesserer, giver derved muligheder for Vestas, da 
de sikrer en efterspørgsel via lukrative markedsreguleringer. 

- Lovgivning om forbrugerbeskyttelse En overskridelse af miljøloven vil kunne medføre administrative 
bøder og påvirker, hvor møllerne kan opstilles. 

Økonomiske forhold 
- Bankernes betydning  Bankernes øgede involvering sikrer efterspørgselen på driftssikre 

møller, hvor Vestas længe har produktudviklet. 
- Råvarepriser Råvarepriserne er efter finanskrisen faldet markant. Dette har be-

tydet faldende produktionsomkostninger for Vestas. 
- Konjunkturcyklus For de industrialiserede lande vil en lavkonjunktur ikke have den 

store betydning, mens en lavkonjunktur i lande med vækstpotenti-
ale vil have negativ betydning for afsætningen.  

Renteudvikling  Valutakursen på amerikanske dollars og kinesiske yuán er faldet i 
forhold til euroen. Dette vil betyde større valutakursreguleringer 
for Vestas. 

Valuta kurser En faldende udenlandskurs betyder ringere indtjening for Vestas. 
En rentestigning gør investeringen i vindmøller mindre profitabel, 
hvilket kan bevirke mindre omsætning. 

Sociokulturelle faktorer 
- Livsstilsændringer - miljø Den stigende miljøbevidsthed i samfundet er positiv for Vestas 
- Befolkningsudvikling  Den voldsomt stigende verdensbefolkning er positivt for Vestas, 

da dette betyder øget efterspørgsel på energi. 

Teknologiske forhold 
- Behov for produkt- og procesinnova-
tion  

Produktinnovation har gjort prisen pr. kWh billiger de sidste 20 
år, hvilket der stadig vil være udvikling i. Efterspørgslen på off-
shore møller er stigende, og Vestas bør derfor fokusere på udvik-
lingen heraf. 

- Nye teknologiske fremskridt Udvikling i muligheden for lagring af energi kan med en løsning 
betyde stigende efterspørgsel. 
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3.2 Porters Five Forces 
For at kunne analysere og vurdere vindmøllebranchen anvendes Porters Five Forces . Modellen 

tager fem kræfter i betragtning i forhold til den analyserede branche. Det er formålet, at den skal 

skabe et overblik over konkurrencesituationen i branchen, samt belyse hvor profitabel branchen er.   

Modellen tager som nævnt fem kræfter i betragtning, som er illustreret i nedenstående figur. 

 

Figur 3.2.a Porters Five Forces. Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra: John Thompson with Frank Martin, Strategic Manage-
ment, forlag: Thomson, 5th. edition 2006, side 172 figur 4.3.  

3.2.1 Truslen for indtrængere 
Denne del af modellen kan splittes op i seks faktorer:38 

 

Stordriftsfordele 

 

Produkt differentiering 

 

Kapitalkrav 

 

Skifteomkostninger 

 

Adgang til distributionskanaler  

3.2.1.1 Stordriftsfordele 
For at kunne klare sig i vindmøllebranchen, skal man drage stor nytte af stordriftsfordele. Når en 

vindmølleproducent modtager en ordre, er det typisk op en hel vindmøllepark. Hvis producenten 

ikke tilrettelægger sin produktion, således at denne drager nytte af at stordriftsfordele, kan der 

komme problemer ved leveringer af større ordre og omkostningerne til produktionen bliver ikke 

optimal. Dette stiller store produktion og kapitalkrav, kapitalkrav gennemgås nedenfor.  

3.2.1.2 Produkt differentiering 
Inden for vindenergibranchen er det primære formål at kunne levere energi på en klimavenlig måde. 

Der er derfor ikke direkte nogen præference til, hvilken mølle man ønsker, hvorfor producenten må 

                                                     

 

38John Thompson with Frank Martin, Strategic Management, forlag: Thomson, 5th. edition 2006, side 173  
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forsøge at differentiere sit produkt på anden vis. I denne branche er der som oftest tale om at levere 

MW, og den producent, der kan levere MW mest effektivt, fortrækkes umiddelbart. Der dog mulig-

hed for at gå ind og konkurrere på kvalitet, støjniveau og stabilitet. Det vurderes dog ikke, at disse 

faktorer er af så stor betydning, at der decideret kan ses bort fra ydelsen i MW. Der kan ud fra 

ovenstående konkluderes, at produktdifferentiering ikke skaber adgangsbarriere, fordi produktet er 

svært at differentiere på. Der er derfor også tale om et forholdsvist homogent marked.      

3.2.1.3 Kapitalkrav 
For at udvikle, producere og levere vindmøller kræves der kapital. Der skal fortages store og nød-

vendige investeringer for at kunne følge med i udviklingen og produktionen af møllerne. Ifølge Ve-

stas kvartalsrapport for 3. kvartals rapport for 2009 er der investeret 493 mio.euro i materielle an-

lægsaktiver.39 Det må derfor konkluderes, at der kræves et stort kapitalapparat for at være aktør i 

vindmøllebranchen.    

3.2.1.4 Skifteomkostninger 
Det formodes at på baggrund af lave produkt præference, kan forekomme skift af leverandører. 

Hvis kunde f.eks. tidligere har anvendt Siemens Wind power til at levere en vindmøllepark, er der 

umiddelbart intet, der forhindrer kunden i at anvende Vestas næste gang. På den baggrund kan det 

konkluderes, at skifteomkostningerne for kunden ikke vurderes at forhindre nye indtrængere.  

3.2.1.5 Adgang til distributionskanal 
For at kunne levere sine møller kræver det, at man udnytter sine distributionskanaler fornuftigt. 

Vindmøller er meget store og dyre produkter. Dvs. at det kræver en større ekspertise at distribuere 

og udnytte sine distributionskanaler. Derfor er det en effektiv løsning at etablere sin produktion i 

nærheden af leveringsstederne. En effektiv distributionskanal vil selvsagt kunne mindske omkost-

ninger, og gøre de enkelte ordrer mere omkostningseffektive. Ud fra dette kan det konkluderes, at 

der kræves en effektiv distributionskanal for at kunne agere i branchen. Dvs. at nye indtrængere kan 

have svært ved at komme ind, da dette er et forholdsvis væsentligt punkt i producenternes værdikæ-

de.  

Ud fra ovenstående er det forholdsvist tvivlsomt, at der indenfor en længere tidshorisont vil dukke 

nye aktører op i branchen. Alene de massive investeringer det kræver at kunne producere og udvik-

le vindmøller vil det, kvag finanskrisen, være vanskeligt at komme ind på markedet som en ny ak-

tør. Dette gør adgangsbarriererne større for nye aktører.  

                                                     

 

39Vestas 3.kvartals rapport for 2009, side 5. 
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3.2.2 Leverandørernes forhandlingsstyrke 
Leverandørens forhandlingsstyrke er afhængig af fem større faktorer, nemlig: 40  

 
Koncentrationen af leverandører 

 
Afhængighed af en specifik leverandør 

 

Mulighed for vertikal integration 

 

Leverandørens afhængighed af kunden 

 

Skifteomkostninger  

I en branche, hvor man er afhængig af en fremadrettet teknologisk udvikling, er det vigtigt at have 

et godt og fornuftigt samarbejde med sine leverandører jf. PEST-analysens afsnit 3.1.4. Derfor er 

det fornuftigt at sørge for, at man ikke gør sig afhængig af en enkelt leverandør, og derved give le-

verandøren en mulighed for at øge sin forhandlingsstyrke. I tilfældet af, at man gør sig for afhængig 

af en enkelt leverandør, kan det være vanskeligt at skifte leverandøren, da dette ville kan påføre sto-

re skifteomkostninger.   

En af de mest vitale dele i vindmøllen er gearboksen. Der har igennem en årrække, frem til 2009, 

været problemer med at få leveret gearbokse til møllerne. Et sådant svigt i leverancerne kunne mu-

ligvis ske igen, da efterspørgslen på vindmøllerne fremadrettet vil stige.41 Det vurderes derfor, at 

vindmølleproducenter kan blive afhængige af deres leverandører på vitale dele.   

Som tidligere nævnt i Vestas historie, er det essentielt for vindmølleproducenterne at kunne levere 

til tiden. Det er derfor vigtigt altid at have en leverandør, der har mulighed for at levere de nødven-

dige komponenter rettidigt. Der stigende efterspørgsel på vindmøller i fremtiden.42  Et sådant pres 

på efterspørgselen gør det nødvendigt at sikre sig, at der er leverandører, som er til at stole på, hvil-

ket betyder, at leverandørernes forhandlingsstyrke stiger.  

En mulig løsning for en stigende leverandørafhængighed kan være at involvere leverandørerne i 

udviklingsprocessen. Metoden gør det muligt at gøre leverandøren mere afhængig af vindmøllepro-

ducenten, og der vil derfor være større mulighed for at fordele afhængigheden af leverandøren.  

                                                     

 

40John Thompson with Frank Martin, Strategic Management, forlag: Thomson, 5th. edition 2006, side 174 
41BTM Consult ApS, Forecast Demand Strains the Supply Chain, d. 11. august 2008, bliver nærmere gennemgået i afsnit 3.3.4.1 
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Vestas har i 2008 indført 12 strategiske mål.43 Et af disse mål skal sikre et forbedret samarbejde 

med deres leverandører. Dette betyder blandt andet, at Vestas vil rydde op i deres leverandører, 

sagt med andre ord, vil stille større krav til dem.44 Vestas har placeret egne medarbejdere ude hos 

deres leverandører. Dette er med til, at Vestas og deres vigtigste leverandører kan fungerer i en me-

re optimal symbiose.   

Vestas forsøger at sikre sig imod denne risiko ved at indgå i et tæt sammenarbejde og indgå lang-

sigtede rammeaftaler med deres leverandører. Derudover har Vestas sikret sig ved at have mindst to 

leverandører af alle komponenter - med undtagelse af V90-3,0 MW-gearkassen. Derved undgår Ve-

stas at være afhængig af en specifik leverandør. Ifølge Vestas giver det tætte samarbejde med leve-

randøren desuden en mulighed for at følge op på deres finansielle situation.45   

For at sikre sig imod eventuelt svigt fra en nøgleleverandørs side, er det en mulighed at bevæge sig 

i sin værdikæde. Dette har Vestas gjort i 2004 ved at fusionere med NEG Micon, og på den måde 

sikrede Vestas sig kontrol over en nøgleleverandør. En sådan vertikal integration styrker Vestas 

position i forhold til leverandørernes forhandlingsstyrke. Dette vil umiddelbar tyde på, at aktørerne 

i markedet kan fortage vertikal integration i deres værdikæde, hvilket betyder, at leverandørernes 

forhandlingsstyrke vil blive mindre.  

3.2.3 Købernes forhandlingsstyrke 
Køberne har ligesom leverandørerne også en rolle at spille, da en stor og vigtig kunde nemmere kan 

stille store krav til deres vindmølleproducenter, og derved presse avancerne i branchen ned.  Køber-

nes forhandlingsstyrker kan belyses ud fra følgende fem faktorer:46  

 

Købernes størrelse 

 

Købernes vitalitet 

 

Graden af standardisering af produktet, hvilket påvirker produktsubstitutioner 

 

Mulighed for at skifte leverandør 

 

Mulighed for vertikal integration.  

                                                                                                                                                                               

 

42 Ifølge: Encyclopedia of Global Industries 4th ed. Detroit, Gale, 2007, Industry overview, Energy. Vil efterspørgslen stige med 57 pct. 
indenfor en ti årig årrække. 
43Se afsnit 3.3.4.2 Must-Win-Battles for yderlig gennemgang 
44Vestas årsrapport 2008 ledelsesberetning side 18 
45Vestas årsrapport 2008 ledelsesberetning side 23 
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Som nævnt tidligere, er der en forventning til, at efterspørgslen forsat vil stige indenfor de kom-

mende år.  På trods af den finansielle krise forventes der en årlig vækst på 17,7 pct. indtil 2013, og 

at fremtiden for branche ser lys ud.47  

Igennem COP15 er der mulighed for stigende efterspørgsel. Resultatet heraf vil umiddelbart give 

flere kunder, men som Erhvervsbladet skriver: Vi ser nu en konsolidering, hvor de mindre udvikle-

re af vindmølleparker bliver opkøbt af de større spillere. Det er ikke finanskrisen, der har sat det i 

gang. Gennem de sidste par år har vi set en række opkøb, men finanskrisen vil måske forstærke den 

udvikling. Det er et resultat af, at projekterne bliver større og større, og du skal have noget kapital 

for at løfte dem igennem, hvilket de små ikke har, påpeger Morten Breum Keller. 48   

Der vil derved komme større men færre ordrer, hvilket betyder at købernes forhandlingsstyrke vil 

stige. Det vil gøre det lettere for køberne at stille større og mere specifikke krav til producenterne.  

Dette vil for producenten medføre, at den enkelte kunde vil blive vigtigere, og er også med til at øge 

forhandlingsstyrken hos køberne.49  

Større ordrer fra færre kunder vil kunne anskues ud fra muligheden for at køberne skifter producent. 

En stor vindmøllepark skal serviceres, og køberne vil hænge på den enkelte vindmølleproducent, 

som er forpligtet til at servicere møllerne. Dog må det antages, at hvis kunder ønsker at opføre en 

ny vindmøllepark, må denne vindmøllepark virke uafhængigt af den anden. Derfor vurderes det at 

køberne kan skifte producent, hver gang de opfører en ny park.  

En større afhængighed, og en mindre købergruppe, vil stille større krav til kvaliteten af produktet. 

Dette betyder, at der i større grad vil være mulighed for at tabe en ordre, hvis producentens service-

omkostninger enten er for høje, eller kvaliteten ikke er tilfredsstillende. Samtidig er der også en mu-

lighed for et generelt præs på prisen, da koncentrationen af købere er mindre.   

En anden mulighed, der vil give køberne en større forhandlingsstyrke, er, hvis en kunde opkøber 

eller fusioner med en producent. 

                                                                                                                                                                               

 

46John Thompson with Frank Martin, Strategic Management, forlag: Thomson, 5th. edition 2006, side 176 
47BTM Consult ApS, World Market Update 2008 (Forecast 2009-2013), d. 25. marts 2009, bliver nærmere gennemgået i afsnit 3.3.4.1 
48Erhvervsbladet.dk, Vestas/Make: Finanskrisen sætter allerede sine spor af RB-Børsen d. 9. oktober 2008, link: 
http://www.erhvervsbladet.dk/boersnyt/vestasmake-finanskrisen-saetter-allerede-sine-spor 
49Erhvervsbladet.dk, Vestas/Make: Finanskrisen sætter allerede sine spor af RB-Børsen d. 9. oktober 2008, link: 
http://www.erhvervsbladet.dk/boersnyt/vestasmake-finanskrisen-saetter-allerede-sine-spor 

http://www.erhvervsbladet.dk/boersnyt/vestasmake-finanskrisen-saetter-allerede-sine-spor
http://www.erhvervsbladet
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Der er set noget lignende, da Dong købte A2SEA fartøjer til deres offshore projekter. Her er der 

tale om en mulig kunde, der bevæger sig vertikalt i sin værdikæde, og derved styrker sin position.50 

Dette indikerer, at der kunne være mulighed for at fortage vertikal integration indenfor branchen.   

Det er på den baggrund vurderet, at muligheden for, at kunderne fortager vertikal integration i bran-

chen, er til stede, men er dog ikke vurderet som en trussel.  

3.2.4 Truslen for substituerende produkter 
Ved at tage substituerende produkter i betragtning, er det relevant at analysere, hvilke behov det er, 

vindmøllerne dækker. Som tidligere nævnt, er det primære formål at få dækket behovet for klima-

venligenergi.   

Der er imidlertid andre måder at få energi på, hvilket danner grund for gennemgang af andre mulige 

energiformer, som f.eks.51  

 

Vandkraft, bølge-, havstrøm og tidevandsenergi 

 

Solenergi 

 

Geotermisk energi 

 

Fossile brændstoffer 

 

A-kraft.   

3.2.4.1 Vandkraft, bølge-, havstrøm og tidevandsenergi 
Vandkraft bliver allerede brugt og må betragtes som en vigtig ressource. Overordnet fungerer det 

ved, at større anlæg bliver placeret i en flod, hvor vandet har mulighed for at løbe igennem en turbi-

ne, som er sat til en generator, der producerer strøm. Bølge, strøm og tidevand er stadig på et forsk-

nings niveau, og man har endnu ikke gjort det rentabelt nok til at udnytte.52   

Det vurderes, at der er en vækst på disse energikilder er på ca. 2 pct. om året. En af de største ud-

fordringer er pålidelighed og prisen på energien. Dertil er det en energi form, som kan have kan væ-

re vanskeligt at få placeret grundet lovmæssige barrierer. Det er vurderet, at vandkraft i 2030 poten-

tielt set kan stå for 16 pct. af den globale energiproduktion, og bølge vil kunne levere 10 pct.. 

                                                     

 

50Megawatt, d. 3. september 2009, Dong Energy i offshore offensiv. side 7 af Maj Held Sallingboe og Rune Birk Nielsen   
51Dette er ikke utømmelig liste. 
52Illustreret videnskab, nr. 16/2009, side 69, Vi skal deles om den vedvarende energi, af Ib Salomon. 
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Vandkraft stod for 16 pct. af den globale energiproduktion i 2007, hvorimod de andre stod for nul.53 

Herved kan det udledes, at vandkraft vil være en mulig substitut til vindenergi.   

3.2.4.2 Solceller 
Solceller var i 2005 var dette et meget hurtigt voksende marked, og dette forsatte i 2006. Den gen-

nemsnitlige vækst på dette marked er årligt 40 pct. En af de større udfordringer er at få reduceret 

omkostningerne og få forlænget levetiden af solcellerne. Den samlede globale energiproduktion var 

0,1 pct. i 2007, i 2030 har solcellerne en potentiel energi produktion på 1-2 pct. af den samlede glo-

bale energiproduktion. De væsentligste ulemper ved solceller er de indeholder skadeligt produkti-

onsmateriale, som der er høje bortskaffelses omkostninger ved, og at solceller i forhold til andre 

energiformer har en ringe udnyttelse af de arealer, som de skal sættes op på.54   

Det vurderes på baggrund heraf, at solceller vil være en relativ ringe substitut, da dens potentiale 

for at producere energi ikke er på et tilfredsstillende niveau.    

3.2.2.3 Geotermiskenergi 
Geotermiskenergi kan udnyttes de steder, hvor der så meget varme i undergrunden, at man kan op-

stille geotermiske kraftværker. Varmen kan omsættes både til opvarmning af huse og produktion af 

elektricitet. Teknologien og potentialet for at udnytte denne energiform er fornuftig, og den gen-

nemsnitlige vækst er omkring 20 pct. om året. Der ligger dog en del udfordringer ved at udnytte 

ressourcerne i større dybder. Det er blandt andet nødvendigt, at der opbygges en fornuftig infra-

struktur, for at udnyttelsen bliver optimal. Herudover er der ikke så mange steder i verden, hvor un-

dergrunden kan benyttes til geotermiskenergi, hvilket begrænser udbredelse af den alternative ener-

gi form. Den samlede globale energiproduktion var 0,4 pct. i 2007, i 2030 har Geotermiskenergi 

potentiel energi produktion på 2 pct. Der er yderligere den ulempe omkring geotermiskenergi, at der 

er en større risiko for CO2 udslip ved udvindingen af de underjordiske ressourcer.55  

Den geotermiske energi har lidt af det sammen problem som solenergien. Den har ikke et stort nok 

potentiale til at udgøre en reel trussel.   

3.2.2.4 Fossile brændstoffer 
Fossile brændstoffer som olie, kul og naturgas er i dag den største energikilde. Den største ulempe 

ved at bruge de fossile brændstoffer er, at de udleder en meget stor mængde CO2 set i forhold til, 

                                                     

 

53Cop15 Copenhagen, Det handler om energi, d. 24-06-2009 af Michael von Bülow, link: http://da.cop15.dk/news/view+news?newsid=1604  
54Cop15 Copenhagen, Det handler om energi, d. 24-06-2009 af Michael von Bülow, link: http://da.cop15.dk/news/view+news?newsid=1604 
55Cop15 Copenhagen, Det handler om energi, d. 24-06-2009 af Michael von Bülow, link: http://da.cop15.dk/news/view+news?newsid=1604 

http://da.cop15.dk/news/view+news?newsid=1604
http://da.cop15.dk/news/view+news?newsid=1604
http://da.cop15.dk/news/view+news?newsid=1604
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hvor meget energi de producerer. Disse brændstoffer står for ca. 85 pct. af den samlede menneske-

skabte udledning.  

 

Figur 3.4.2.4.a: Fordeling af energiproduktion I 2007. Øvrige består bl.a. af vindenergi og andre vedvarende energi former: 
Kilde: http://da.cop15.dk/news/view+news?newsid=1604  

Som man kan se ud fra diagrammet udgør de fossile brændstoffer stadig størstedelen af energi pro-

duktionen Det skal dog nævnes, at disse råstoffer ikke kan genbruges, og de derfor slipper op inden-

for en årrække.56  

Jf. figuren nedenfor  fremgår det at olie, som står for størstedelen af energiproduktionen, vil der i 

fremtiden ikke blive opdaget mange nye oliefelter. Men, som det ses af figuren, vil forbruget af olie 

være stigende.  

 

Figur 3.4.2.4.b: Graf over nuværende olie fund samt estimat og fremtidens fund: Kilde: 
http://www.nanovidensbank.dk/sw38771.asp?usepf=true  

Det fremgår yderligere af figuren at der i fremtiden vil opstå et problem, da olien langsomt slipper 

op, og man derfor må søge alternativer og være mindre afhængig af olien.  

                                                     

 

56Cop15 Copenhagen, Det handler om energi, d. 24-06-2009 af Michael von Bülow, link: http://da.cop15.dk/news/view+news?newsid=1604 

http://da.cop15.dk/news/view+news?newsid=1604
http://www.nanovidensbank.dk/sw38771.asp?usepf=true
http://da.cop15.dk/news/view+news?newsid=1604
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Ifølge ovenstående må det konkluderes, at de fossile brændstoffer må betragtes, som en substitut da 

de stort set leverer alt globalt energi. Det skal dog bemærkes, at disse råstoffer ikke er vedvarende, 

hvilket betyder, at de med tiden ikke længere vil være en substitut.   

3.2.2.5 A-kraft 
A-kraft også kaldet fissionskraft udnytter radioaktivt materiale til at danne energi. A-kraft er helt 

CO2 neutralt, da det kun udleder vanddampe. I 2007 stod a-kraft for 16 pct. af den globale elektrici-

tet, og det forventes, at a-kraft i 2030 potentielt vil stå får 10 pct. af den globale energi produktion. 

Det er dog en rimeligt dyr og ikke helt ufarlig metode. På trods af, at a-kraft ikke udleder CO2, er 

det affald, der bliver udledt, radioaktivt, og må betragtes som meget farligt. Dette betyder, at der er 

høje omkostninger ved at håndtere det farlige affald. Der er også dansk politisk modstand mod at 

anvende a-kraft, netop på grund af det farlige affald. Der vil derfor kunne opstå politiske komplika-

tioner, hvis denne energi kilde anvendes.57  

A-kraft kunne være en mulig substitut, da udledningen af drivhusgasser ikke er høj, og der derved 

ville være en relativ stor fordel ved at anvende den som energikilde. Det kan på baggrund af oven-

stående konkluderes, at der er tre substitutter til vindenergi; Vandkraft, fossile brændstoffer og a-

kraft.   

Hvorvidt en substitut, kan betragtes som en substitut afhænger også af, hvilket land, der ageres i. I 

Danmark vil det f.eks. ikke være muligt at anvende a-kraft, på grund af den politiske modstand, 

hvorfor a-kraft ikke vil være en substitut der. 

I lande, der ikke har noget klimamål, vil de fossile brændstoffer højest sandsynlig udgøre den væ-

sentligste substitut til vindenergi.  

3.2.5 Konkurrencesituationen i branchen 
Vindmøllemarkedet er primært kendetegnet ved at have store internationale producenter og enkelte 

nationale producenter. I nedenstående figur er det vist, de 13 største producenter på vindmøllemar-

kedet og deres respektive udvikling i markedsandele, i de seneste fem år.  

                                                     

 

57Cop15 Copenhagen, Det handler om energi, d. 24-06-2009 af Michael von Bülow, link: http://da.cop15.dk/news/view+news?newsid=1604 

http://da.cop15.dk/news/view+news?newsid=1604
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Figur 3.3.5.a: Udvikling i Vestas markedsandel over årrækken 2004-2008: Kilde: Egen tilvirkning af World market update fra 
2004 til 2008 af BTM Consult ApS.  

På baggrund af ovenstående figur kan det ses, at vindmøllemarkedet må betragtes som et oligopol. 

En sådan markedsform er kendetegnet ved, at der er få udbydere, og at markedet har høje adgangs-

barriere. Men produktet må dog betragtes som relativt svært at difference jf. afsnit om produkt dif-

ferentiering.   

Det kan af figur 3.2.5.a, ses at Vestas i årrækken har tabt markedsandele, til de andre aktører på 

markedet. Det kan af figuren ses af markedsandelene er gået til nye aktører, og til GE Wind. På 

trods af de høje adgangsbarriere, som nævnt i afsnit 3.2.1, har branchen stadig været så lukrativt at 

nye indtrængere har fået sit fodfæste på markedet. Jf. figur 3.2.5a, kan det aflæsses at de nye ind-

trængeres markedsandel er steget fra 4 pct. i 2004 til 18 pct. i 2008.  

I de senere år har markedet dog ændret sig en smule. I stedet for at have den store interesse for de 

velkendte onshore vindmøller, dvs. møller der står på land, er man begyndt at stille dem i havet, de 

såkaldte offshore vindmøller. Dette betyder, at man i lande, hvor der ikke er store landarealer at stil-

le møller på, i stedet kan placerer dem ved kystlinjerne i havet. Dette kunne f.eks. være aktuelt i 

Danmark. I bilag 3 [side 94] er tre mulige forekast for udviklingen indenfor offshore i fremtiden.  

Sammenligningen mellem onshore og offshore vindmøllerne er ikke urelevant, og man kan ud fra 

bilag 3 [side 94] og afsnit 3.1.4.1,  og se at offshore møllerne vil komme til at fylde mere og mere af 

produktionen af energi.  
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Dvs. at aktørerne i branchen skal være mere opmærksomme på produktinnovation af offshore møl-

ler. Man skal dog hele tiden have for øje, at der på et marked med lav differentiering, som oftest vil 

blive konkurreret på prisen. Dvs. at konkurrence vil blive koncentreret om, hvem der kan holde 

omkostningerne lavest muligt.   

Prisen er dog ikke den eneste parameter, der kan konkurreres på. En faktor som støjniveauet fra en 

mølle vil i onshore møllernes tilfælde også kunne gå ind og spille en rolle. Dette er dog det eneste 

punkt, hvor producenter, udover ydelsen kan differentieringer sig. Et lavere støjniveau ville kunne 

muliggøre placering af møllerne tættere på bebyggelse, jf. PEST - analysens afsnit 3.1.1.3.   

Branchen hårde priskonkurrence gør, at det kan være problematisk at opnå en overnormal profit.   

3.2.6 Del konklusion 
Ud fra Porters Five Forces kan det konkluderes, at muligheden for nye indtrængere i branchen er 

lav, grundet nødvendigheden for stordriftsfordele, stort kapital krav og den ringe mulighed for at 

differentiere sit produkt. På trods af denne situation viser det sig at branchen er så lukrativ, at nye 

indtrængere har stjålet markedsandele for de andre aktører.    

Leverandørernes forhandlingsstyrke er ligeledes lav, da der er mulighed for at have flere leverandø-

rer til enkelte komponenter, som sikrer, at producenter kan presse dem på prisen, og at der altid er 

bedre sikkerhed for leverancer til tiden. Derimod er købernes forhandlingsstyrke vurderet til at være 

høj, da der i fremtiden vil komme færre, men større køber, som afgiver store ordre.   

Fossile brændstoffer som olie udgør det største trussel fra de substituerende produkter. Men en 

energikilde som a-kraft er også en mulig substitut til vindenergi. Substitutterne vil påvirke bran-

chens indtjeningsmulighed negativt, da konkurrencesituationen stiger.  

Konkurrencen i branchen er forholdsvist hård, og det gælder konstant om at være med på den tek-

nologiske udvikling, som for eksempel offshore møller. Konkurrencesituationen gør det svært at 

opnå overnormal profit i branchen.  

Samlet set, kan det konkluderes, at Vestas mulighed for overlevelse i branchen er fornuftig, og der 

er stadig mulighed for at opnå stigende omsætning, og en fornuftig profit.  
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3.3 Målsætninger og strategier 

3.3.1 Vind, Olie og Gas 
Vind, Olie og Gas - visionen blev introduceret af Ditlev Engel da han tiltrådte som CEO i 2005. 

Ambitionen er, at Vestas skal føre an i udviklingen, der skal gøre vindenergi til en ressource på lige 

fod med fossile energikilder som olie og gas. Dette er en ambitiøs visionsformulering, da den nuvæ-

rende andel af produceret vindenergi kun er 1,3 pct. af verdens samlede elproduktion58. Verdens 

nuværende elproduktion fra vindkræftværker er på ca. 122.000 MW, Vestas forventer at elproduk-

tionen fra vindenergi i 2020 vil være 1.000 GW.  

Forventningen understøttes af den uafhængige konsulentvirksomhed BTM Consult ApS, som for-

venter, at elproduktionen fra vindenergi i 2030 vil være 2.500 GW. Det vurderes derfor, at visionen 

er et realistisk pejlemærke for Vestas fremtid.  

3.3.2 Failure is not an option  
En mission skal danne grundlag for virksomhedens for den dens formulering af strategiske mål og 

planer. Missionen skal være mere kortsigtet end visionen, og derfor koncentrere sig om den nærme-

ste fremtid.  

Failure is not an option

 

er Vestas mission og skal udtrykke organisationens generelle holdning til 

optimering af arbejdsprocesser, sikkerhed og produkter samt en struktureret opfølgning på alle fejl. 

Vestas ønsker at skabe væsentlige forbedringer i alle led af leverandørkæden, som er en forud-

sætning for, at vindkræft kan realisere sit potentiale .59  

Som Vestas selv skriver: Det understreges, at Vestas kunder, Vestas indtjening og Vestas om-

dømme fortsat lider under enkelte leverandørers utilstrækkelige produktions- og kvalitetsstyring. 60  

Vestas krav til deres leverandører og egne produktionsenheder i koncernen er derfor relativt omfat-

tede. Kontrollen af præsentationerne fra leverandører og egne enheder er vigtigt for Vestas. Dette 

medvirker til, at de sikrer sig en ensartet og høj kvalitet. Samtidig skal leverandørerne levere kom-

ponenterne rettidigt og til en konkurrencedygtig pris.  

Vestas måler blandt andet dette via kvalitetssystemet Six Sigma 61 der kategoriserer deres leve-

randører og egene produktionsenheder fra en skala fra 1-6.  Ved udgangen af 2008 havde selskabet 

på de fleste leverandører og egne produktionsenheder 4 Sigma. 

                                                     

 

58BTM Consult ApS - http://btm.dk/news/a+2030+scenario+-+global+wind+power+development/?s=9&p=&n=27 
59Vestas: Årsrapport 2008 , s. 16  
60Vestas: 3. Kvartals rapport for 2009 , s. 12 

http://btm.dk/news/a+2030+scenario+-+global+wind+power+development/?s=9&p=&n=27
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Vestas overvåger desuden 15.000 møller svarende til 25.000 MW døgnet rundt. Dette skal sikre en 

effektiv vedligeholdelsesplan og sikre mere oppetid og ydelse på møllerne. Som Vestas selv skri-

ver, sikrer dette tilfredshed og bedre indtjening for kunderne.   

Vestas mission omfatter optimering på alle led i leverandørkæden og vil resultere i omkostnings-

minimering samt øget kundeværdi og omdømme, og herved også indtjening. Dette har betydning 

for værdiskabelsen for Vestas.  

3.3.3 Værdigrundlag: 

3.3.3.1 Viljen

 

Ifølge Vestas er drivkraften medarbejderne, der med deres viljestyrke, fantasi og evne til konstant at 

udvikle teknologien og organisationen har sikret Vestas

 

førerposition. Vestas har givet dette beteg-

nelsen Viljen , som er fysisk udtrykt i form af en skulptur.62 

Vestas ønsker at fremme en kultur, der er kendetegnet ved selvstændigt initiativ og samarbejde på 

tværs af faglige og organisatoriske grænser, og hvor den dynamik og ansvarsfølelse, der normalt 

kendetegner en mindre virksomhed, fastholdes.   

Viljen vurderes at have en positiv effekt på værdiskabelsen i selskabet. Da den underbygger øn-

sket om at optimere alle led i leverandørkæden, som medarbejdere må siges at være en del af. Her-

udover er det en generel holdning, at medarbejdermotivation optimerer arbejdsprocessen hos med-

arbejder.   

3.3.3.2 Mennesker før megawatt

 

Mennesker før megawatt betyder, at mennesker ansættes før forretningsomfanget øges. Dette skal 

ifølge Vestas, sikre udnyttede af alle faciliteter. Det vurderes dog, at der ved denne rekrutterings 

holdning kan være risiko for at ansætte for mange medarbejdere, og derved ikke være tilpasset ef-

terspørgslen på markedet. I 2009 blev 1.142 medarbejdet afskediget, hvilket skyldes manglende 

vækst i efterspørgslen i visse markeder i Nordeuropa.63  

Om dette kunne være undgået, hvis de ikke havde fulgt mennesker før megawatt er ikke sikkert. 

Men det giver større risiko og flere omkostninger for Vestas at rekruttere medarbejdere før efter-

spørgslen er reel. Det vurderes derfor, at holdningen mennesker før megawatt har en negativ kon-

sekvens for værdiskabelsen i fremtiden.   

                                                                                                                                                                               

 

61Six Sigma har til formål at forbedre kvaliteten af processen i produktionen ved at identificere og fjerne årsagerne til defekter (fejl) og varia-
tionen i fremstillings- og forretningsprocesser.  Six Sigma er et sæt af metoder, der skal forbedre fremstillingsprocesser og eliminere 
fejl(defekter), defekt/fejl er defineret som noget, der kunne føre til kunde utilfredshed. 
62Vestas: Kvartalsrapport 30/09-09 , s. 13 
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3.3.4 No. 1 in Modern Energy

 
Målsætninger skal formulere strategiske mål for såvel den kommende periode som på længere sigt. 

Målene skal realisere de strategiske intentioner som er nævnt under vision, mission og værdigrund-

lag.  

Vestas introducerede deres nye strategiplan/målsætning i 2008 og vil via No. 1 in Modern Energy 

skabe verdens stærkeste energibrand. Dette kræver, at Vestas styrker sin markedsposition i marke-

det med en stadig stigende konkurrence. Som Vestas skriver, skal de som minimum fastholde væk-

sten, der er realiseret de seneste år, og skabe en langt mere effektiv samt betydeligt mere lønsom 

organisation.64   

Med No. 1 in Modern Energy vil Vestas være bedst i alle discipliner. Dette skal ske ved at øge pro-

fessionalismen og samarbejdet med leverandører, kunder og interessenter. Herudover bliver der sat 

fokus på teknologien, som skal optimeres og blandt andet gøre vindmøllerne mere effektive og let-

tere. Dette skal sikre altid har den laveste Cost of Energy og give deres kunder Business Case 

Certainty .  

 

Cost of Energy

  

Vestas vision er som nævnt, at gøre vindenergi konkurrencedygtig, på 

lige fod med fossile brandstoffer. For at Vestas kan opnå det, skal Cost of Energy

 

ned. 

Vestas har investeret i udviklingscentre i hele verden, således mængden af anvendt materia-

le pr. produceret MWh kan reduceres.   

 

Business Case Certainty

  

skal fokusere på at levere høj grad af forudsigelighed til kun-

derne. For at opnå dette arbejder Vestas på at øge møllernes pålidelighed og effektivitet. Der 

er en række tiltag som skal imødekomme Business Case Certainty for kunderne. Vestas 

foretager blandt andet overvågning med deres møller og vil med det forsøge at opnå mar-

kante forbedringer på produktudviklingen, service og møllernes driftssikkerhed.  

Vestas har opstillet en række strategiske mål, som i nedenstående vil blive diskuteret i forhold til 

deres relationer til vision og mission samt realismen i målet.  

                                                                                                                                                                               

 

63Vestas: Kvartalsrapport 2. kvartal 2009, s. 11 
64Vestas: Årsrapport 2008 s. 16 
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3.3.4.1 Finansielle mål 
Ved introduktionen af No. 1 ind Modern Energy , blev der opstillet en række mål. Heri er der tre 

finansielle mål. De tre mål og prioriteringsrækkefølgen heraf er som følger:  

1. EBIT-margin 

2. Nettoarbejdskapital (NWC)65 

3. Omsætning   

3.3.4.1.1 EBIT  
Vestas har formået at øge sin omsætning siden 2005. I 2008 opnående selskabet et EBIT på 668 

mio.euro svarende til en EBIT-margin på 11,1 pct. I 2007 opnåede Vestas en EBIT-margin på 9,1 

pct. Fremgangen skyldes ifølge Vestas bedre priser og kontraktbetingelser samt produktionseffekti-

visering. Forventningen for 2008 var ifølge årsrappor-

ten for 2007 at opnå en EBIT-margin på 10-12 pct. 

Forventninger til 2009 er en EBIT-margin på 11-13 pct. 

For 3. kvartal 2009 var EBIT-marginen 9,6 (9 mdr.).   

Vestas opretholder stadig forventninger til EBIT-

marginen for 2009. Det begrundes med, at en øget om-

sætning på ca. 19 pct. i forhold til 2008. Målsætningen vurderes realistisk, da omsætningen for 

2009 for 3. kvartal var 4.130 mio.euro svarende til en stigning på 16 pct. i forhold til 3.kvartal sid-

ste år. Herudover har Vestas fortaget flere tiltag som skal optimere omkostningsmikset.  

I forbindelse med offentliggørelsen af kvartalsrapporten for 3. kvartal 2009, fremlage Vestas deres 

nye strategi Triple 15 . Vestas forventer, at de vil opnå en EBIT og omsætning på mindst 15 

mio.euro i 2015.66 Dette svarer til en stigning i omsætningen 249 pct. i forhold til 2008 omsætnin-

gen eller en gennemsnitlig stigning på 11 pct. pr. år. Som nævnt ovenfor i afsnit 3.3.1, så forventer 

BTM Consult ApS, at elproduktionen fra vindenergi i 2030 vil være 2.500 GW. Det svarer til en 

stigning på 12 pct. pr. år.  og i de seneste år har stigningen været 25 pct.67   

                                                     

 

65 Nettoarbejdskapital(NWC) er defineret som varebeholdninger, tilgodehavender og øvrige driftsmæssige omsætningsaktiver fratrukket 
leverandørgæld og andre kortfristede driftsmæssige forpligtelser. Likvide beholdninger, skat og skyldigt udbytte indgår ikke i nettoarbejds-
kapitalen. Kan også ses i forhold til årsomsætningen, hvorved NWC vil være et procenttal. 
66Vestas: http://www.vestas.com/da/om-vestas/strategi/målsætning.aspx 
67BTM Consult ApS: http://btm.dk/news/a+2030+scenario+-+global+wind+power+development/?s=9&p=&n=27 
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http://www.vestas.com/da/om-vestas/strategi/m�ls�tning.aspx
http://btm.dk/news/a+2030+scenario+-+global+wind+power+development/?s=9&p=&n=27
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EBIT-marginen afhænger dog også af omkostningsniveauet, og Vestas har også mulighed for at 

regulere EBIT ved omkostningseffektivisering. Vi vurdere dog der skal lægges større vægt på kon-

klusionen under Porters Five Forces, jf. afsnit 3.2.5 omkring Vestas stadig faldende markedsande-

le. På det baggrund vurderes Vestas målsætning om en EBIT-margin på 15 pct. i 2015 for værende 

for ambitiøs.  

3.3.4.1.2 Nettoarbejdskapital (NWC) 
Vestas realiserede i 2008 en NWC på 299 mio.euro 

og set i forhold til omsætningen er det 5 pct. Dette er 

en betydelig stigning i forhold til 2007, hvor Vestas 

opnåede en NWC på (1) pct.  Der var forventet en 

NWC på maks. 15 i 2008.  

I slutningen af 2008 var det Vestas forventning, at op-

nå en NWC for 2009 på maks. 10 pct. Denne blev i forbindelse med 3. kvartal rapporten ændret 

til 10-20 pct. ved udgangen af 2009. Ændringen skyldes blandt andet, at der blev opbygget store 

sikkerhedslager af komponenter i 2008. Det skete for at imødekomme flaskehalse på de ca. 8.000 

komponenter, der indgår i en vindmølle.69   

Vestas mission Failure is not an option

 

kræver en lav NWC

 

pct., da en optimering af leveran-

dørkæden gerne skal resultere i blandt andet et lavere sikkerhedslager. En høj NWC kan desuden 

være et udtryk for overkapacitet, da Vestas kan producere mere end efterspørgslen. På tråds af det, 

vurderes Vestas målsætninger for 2009 og 2010 for værende realistiske, men ikke ambitiøse i for-

hold til dens mere eller mindre direkte sammenhæng med Vestas mission.  

3.3.4.1.3 Omsætning 
Der blev i 2008 realiseret en omsætning på 6.035 mio. 

euro, en stigning i forhold til forventet på 6 pct. og 24 

pct. i forhold til 2007. Som beskrevet i afsnittet om-

kring EBIT-marginen, svarer målsætningen for om-

sætningen til en årlig stigning på 11 pct. pr. år. fra 

2008 til 2015. Men som der blev diskuteret i afsnit 

                                                     

 

68Set i forhold til omsætningen. 
69Vestas: Årsrapport 2008 s, 16 samt 3.kvatal rapport for 2009, s. 11 og artikel fra epn.dk: 
http://epn.dk/brancher/energi/alternativ/article1864926.ece 
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3.2.5omkring de nye udbyderes stadig stigende markedsandele. Vurderes Vestas målsætning for 

værende for ambitiøs også på tråds af BTM Consult ApS positive udsigter til branchevæksten.  

Vestas ændrede desuden deres målsætning for 2010 fra 8.000 mio.euro til 7.000 - 8.000 mio. euro. 

Det blev begrundet med, at der pga. finanskrisen ikke var den samme efterspørgsel som forventet.  

På tråds af BTM Consult ApS positive udsigter til branchevæksten. Vurderes Vestas målsætning 

om en omsætning på 15 mio.euro i 2015, for værende for ambitiøst. Dette vurderes ud fra analysen i 

Poter Five Forces, om nye udbyderes stadig stigende markedsandele.   

3.3.4.2 Must-Win-Battles 
Vestas igangsatte i forbindelse med No. 1 in Modern Energy også 12 nye strategiske mål som 

blev introduceret som Must-Win-Battles . De strategiske mål har overordnet til formål at forbedre 

Vestas konkurrenceevne. De enkelte Must-Win-Battles skal primært optimere produktkvalitet og 

driftsikkerheden samt optimere samarbejdet med kunder og leverandører.  

Initiativerne i Must-Win-Battles målene har i 2008 vist sig effektive. Derfor fastholdes initiativerne 

permanent i organisationen i en koncernstabsfunktion 

 

Vestas Excellence, som også fremgår af 

bilag 1 [side 92]. 

Der vil i det følgende kort blive diskuteret de Must-Win-Battles, vi finder relevante af medtage i 

denne del af afhandlingen. Diskussionen vil koncentrere sig om faktiske tiltag og forventninger til 

fremtiden samt om initiativerne støtter den overordnet vision, mission samt de finansielle mål i No. 

1 in Modern Energy strategien.   

 

Suppilier Quality 

 

Vestas mål er ved udgangen af 2015 senest at opnå Six Sigma og 5 

Sigma for 2010. Der er igangsat en række tiltag fra Vestas side for at opnå dette mål. Bl.a. 

skal der via score cards være mulighed for hurtigt at reagere og forbedre forholdene.70 En 

højre Sigma vil i sidste ende resultere i en bedre EBIT, hvilket er interessant for aktionær-

værdien/aktionæren.   

 

Production Excellence 

 

skal højne produktiviteten og forbedre ressourceudnyttelsen på 

Vestas fabrikker. Dette skal ske med at identificere og eliminere spild i form af defekter og 

spildtid, hvilket skal sikre øget output pr. medarbejder, pr. fabrik og derved Cost of Ener-

gy . Vestas vil blandt andet opnå dette via Six Sigma, som nævnt ovenfor og medarbejder 

                                                     

 

70Vestas: Årsrapport 2008 , s. 18 
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udvikling. For eksempel indgik 2.500 medarbejder et træningsforløb i de nye arbejdsmeto-

der.  

Production Excellence har allerede vis stor effekt og øget den ugentlige produktion på en 

vingefabrik med 45 pct. siden primo 2008. Production Excellence skal implementeres på al-

le nye fabrikker i 2009.71 

Production Excellence forbedrer Cost of Energy og derved imødekommer No. 1 in 

Modern Energy . Det er dog svært som analytiker direkte at måle om tiltaget har en effekt. 

Tiltaget vil dog i sidste ende forbedre EBIT og derved optimere aktionærværdien.  

 

Service excellence og Mean Time Between Inspections 

 

skal sikre optimal oppetid på 

møllerne og forbedre ressourcerne i den voksende serviceorganisation72. Der er i 2008 sket 

store fermskidt på dette område og servicebesøgene i den enkelte vindmølle er fordoblet i 

2008. Det skyldes blandt andet en online-overvågning af flere end 15.000 møller, som mu-

liggør forebyggende udskiftning og reparationer. Samtidig giver analyserne mulighed for at 

forbedre designet på møller.  

Service excellence og Mean Time Between Inspections forbedrer Business Case Cer-

tainty hos kunde, herudover vil det forbedre Vestas omkostninger, da der optimeres. Her 

kan det igen være svært at måle effekten af tiltagene. Der vil dog kunne måles på hvor man-

ge møller Vestas besøger, og i sidste ende måle det i en forbedret EBIT .   

3.3.5 Delkonklusion 
Visionen Vind, Olie og Gas

 

skal gøre vindenergi på lige fod med fossile energikilder som olie og 

gas. Forventninger til det fremtidige marked er store men understøttes af andre eksterne kilder. For 

Vestas er failure (is) not an option

 

og missionen med samme navn skal udtrykke organisationens 

generelle holdning til optimering af arbejdsprocesser, sikkerhed og produkter samt en struktureret 

opfølgning på alle fejl. Vestas vil skabe væsentlige forbedringer i alle led af leverandørkæden.  

Vestas har dog også værdigrundlag som Viljen og Mennesker før Megawatt , da medarbejderne 

er drivkraften bag organisationen. Viljen vurderes at have en positiv effekt på værdiskabelsen i sel-

skabet. Mennesker før Megawatt betyder mennesker ansættes før forretningsomfanget øges, hvilket 

vurderes at have en negativ konsekvens for værdiskabelsen i fremtiden.    

                                                     

 

71Vestas: Årsrapport 2008 , s. 18 
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No. 1 in Modern Energy udtrykker Vestas mål om at være bedst i alle discipliner. Dette skal ske 

ved at øge professionalismen og samarbejdet med leverandører, kunder og interessenter. Målet skal 

sikre, at de opnår den laveste Cost og Energy og give deres kunder Business Case Certainty . 

Vestas har opsat 3 finansielle mål; Forøgelse af EBIT-marginen, nedbringelse af NWC og forøgelse 

af omsætningen.  

Vestas målsætning om en EBIT-margin på 15 pct. i 2015 vurderes for værende for ambitiøs. Mål-

sætningerne for NWC i 2009 og 2010 vurderes for værende realistiske, dog ikke så ambitiøs i for-

hold til målsætningens mere eller mindre direkte sammenhæng med Vestas mission. På tråds af 

BTM Consult ApS positive udsigter til branchevæksten. Vurderes Vestas målsætning om en om-

sætning på 15 mio.euro i 2015, for værende for ambitiøst. Dette vurderes ud fra analysen i Poter 

Five Forces, om nye udbyderes stadig stigende markedsandele.   

Vestas har herudover opstillet 12 strategiske mål under navnet Must-Win-Battles . De strategiske 

mål har overordnet til formål at forbedre Vestas

 

konkurrenceevne. De enkelte Must-Win-Battles 

skal primært optimere produktkvalitet og driftsikkerheden samt optimere samarbejdet med kunder 

og leverandører. Visionen, mission og værdigrundlang samt de opstillede strateger og mål vurderes 

alle at have en sammenhæng, dog undtaget mennesker før megawatt .  

3.4 Analyse af ressourcer og kernekompetencer 
Analyse af Vestas ressourcer og kernekompetencer vil foregå på baggrund af årsrapporten for 2008 

samt kvartalsrapporterne for 2009. Herudover vil der blive anvendt informationer fra Vestas 

hjemmeside.  

3.4.1 Analyse af ressourcer 
I analysen af Vestas ressourcer vil der primært blive lagt vægt på, hvilket ressourcer Vestas råder 

over. I afsnittet vil der blive diskuteret, hvilke materielle anlægsressourcer, immaterielle ressourcer 

og de menneskelige ressourcer, der er i Vestas. Ressourcebasen vil så vidt det er muligt blive sam-

menholdt med konkurrenternes ressourcer og lagt vægt på det værdiskabende i forhold til disse.  

3.4.2 Materielle anlægsressourcer 
Den primære materielle ressource for Vestas er de produktionsanlæg, hvor møllerne bliver fremstil-

let. Det er Vestas langsigtede mål, at USA forsynes fra USA, Europa fra Europa og Asien fra Asi-

                                                                                                                                                                               

 

72Forretningsenhed som yder service på leveret møller. Omsætningen for 2008 var på 396 mio. EUR og forventes at sige til 550 mio. EUR i 
2009. 
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en. Vestas har derfor i en længere periode investeret massivt i nye produktionsanlæg i USA og Asi-

en. Produktionskapaciteten i Europa er mere eller mindre tilpasset.   

Vestas har investeret i organisk vækst for i alt 2,5 mia. euro, hvoraf hovedparten er koncentreret i 

USA og Kina. Der er i Europa kun igangværende projekter i Spanien. Der er to igangværende pro-

jekter i Kina, den ene er en ny fabrik som skal producere kW-møller til det kinesiske marked. Fa-

brikken forventes at kunne levere sin første mølle i 2009. Der er et støberi under etablering i Kina, 

som forventes at være fuldt indkørt i 2010.  

I USA for ventes en ny vingefabrik at kunne producere vinger fra første halv år 2010. Dette vil 

medføre en fordobling af Vestas produktionskapacitet af vinger i USA til ca. 4.000 stk. om året.  

Herudover etableres der en ny tårnbrik, som kan producere ca. 900 stk. omåret.   

Det er Vestas mål at have en kapacitet til at kunne producere 10.000 MW i 2010. Dette mål oversti-

ger den forventede efterspørgsel i 2010, men fremtidsudsigterne for vindmølleenergien er lys, og 

muligheden for at kunne afsætte 10.000 MW er realistisk. Vestas er derved klar til vindmøllemar-

kedets stigende efterspørgsel.  

I figur 3.4.2.a fremgår medarbejderfordelingen i Vestas for 2008. Det ses, at etableringen i USA og 

Kina stadig er betydelig mindre end i Europa. Men som nævnt ovenfor vil med medarbejderstaben 

blive stigende i Amerika og Asien.  

 

Figur 3.4.2.a: Medarbejder fordeling i Vestas-koncernen. Kilde: Vestas årsrapport 2008, s. 19.  
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Vestas er i Kina den eneste internationale vindmølleproducent, der har produktionsanlæg. Det er 

derfor kun lokale vindmølleproducenter, som kan producere direkte i landet. Dette giver Vestas den 

fordel, at de har lettere adgang til billigere råvarer og arbejdskraft i forhold til de konkurrenter, som 

ikke har produktionsfaciliteter i landet. Herudover må man forvente, at Vestas har lettere ved at til-

passe produktionen, da leveringstiden bliver mindre og det stiller mindre krav til planlægning af 

distributionen af produkterne.  

Vestas har problemer med deres kW-mølle, som er tilpasset det kinesiske marked. Vindmølle typen 

bliver nærmere analyseret i BCG-analysen. Hvis efterspørgslen på denne møller ikke er tilstrække-

lig set i forhold til den mulige kapacitet, har Vestas måske satset forkert og må tilpasse produktio-

nen. Derved er det muligt Vestas mister deres first-mover fordel i forhold til de internationale kon-

kurrenter. 

Men det vurderes dog, at Vestas mulighed for at producere direkte til markedet er en fordel, da der 

kan være en besparelse på omkostninger til distribution, planlægning og giver dem mulighed for 

billig arbejdskraft og råvare.   

3.4.3 Immaterielle ressourcer 
3.4.3.1 Patentering 
Som tidligere nævnt har Vestas stor fokus på udvikling og optimering af deres møller. Disse tekno-

logier og nyudviklinger skal i forbindelse hermed beskyttes. Vestas har igennem de foregående år 

øget deres patentaktivitet. Siden 2005 har Vestas tidoblet antallet af årlige patent ansøgninger til 

153 i 2008. De høje patenteringsniveau forventes at forsætte i de kommende år.   

I 2008 havde Vestas en sag kørende mod Enercon GmbH, hvor der var stridigheder omkring hvor-

vidt patenteringen af Vestas teknologi skulle krænke deres nettilslutningspatenter. Sagen endte i en 

aftale, hvor Vestas forsat kunne anvende deres teknologier i Canada, Holland, Irland og Storbritan-

nien.   

Patenterne er vigtige, da de sikre den driftsmæssige frihed og mulighederne for forretningsudvik-

ling på langsigt i det teknologiske kapløb.73   

3.4.3.2 Udviklingsfaciliteter 
Vestas

 

investering i organisk vækst er ikke kun koncentreret omkring produktionskapacitet, men 

også i investering i udviklingsfaciliteter. Vestas foretager store investeringer i teknologi og medar-

bejdere således, at de kan sikre, at møllernes driftssikkerhed og effektivitet forbedres.  
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Antallet af medarbejderne i udviklingsfaciliteterne er siden 2007 steget 58 pct. Udviklingen sker på 

alle markeder. Der er således også oprettet udviklingsfaciliteter i USA og Kina. Men udviklingen er 

særligt koncentreret i Danmark, hvor der f.eks. er oprettet et nyt udviklingscenter i Århus, som skal 

beskæftige ca. 900 personer.74   

I november 2009 introducerede Vestas desuden en ny koncernforretningsenhed Vestas Spare Parts 

& Repair , som har det globale ansvar for forsyningen af reservedele og reparationer af komponen-

ter. Vestas forventer, at enheden kan understøtte Vestas mål om yderlig driftsoptimering og under-

støtte og sikre Business Case Certainty , jf. afsnit 3.3.4 omkring Vestas mission.  

3.4.3.3 Vidensressourcer 
Vidensressourcer består umiddelbart af to områder; viden om kunder og teknologi og medarbejde-

rens viden.  Dette vil blive gennemgået i nedenstående afsnit.  

Vestas har i 2008 øget indsatsen på at analysere, optimere og implementere en ensartet og global 

forretningsproces, der skal forbedre grundlaget for at kunne identificere, formalisere og udvikle vi-

densressourcer.75 En strømligning af vidensressourcerne vil gøre det muligt for Vestas at undgå, at 

enkelte personer sidder med nyttig information samt effektivisere organisationen.  

Vestas har desuden implementeret SAP i deres forretningsfunktioner. SAP er et omfattende sty-

ringssystem, som forventes at kunne styre ressourcer og aktiviteter samt sikre en ensartethed i for-

retningsprocesserne og dermed forbedre beslutningsgrundlaget.  

3.4.3.4 Menneskelige ressourcer 
Som nævnt i afsnittet om værdiggrundlag diskuteres Vestas Mennesker før Megawatt medhensyn 

til ansættelse af medarbejder. Men Mennesker før Megawatt indebærer også andre tiltag.  Blandt 

andet Vestas fokus på udvikling og fastholdelse af medarbejder i organisationen. Der er derfor op-

rettet den globale forretningsenhed People & Culture , som skal sikre et ensartet, højt professio-

nelt niveau i arbejdet, med forecasting, employer branding, rekruttering og fastholdelse af medar-

bejder.   

                                                                                                                                                                               

 

73Vestas: Årsrapport 2008 s. 20 
74Vestas: Årsrapport 2008 s, 20 
75Vestas: Årsrapport 2008 s. 20 
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Med udviklingen af medarbejdere ruster Vestas sig til den markante vækst i branchen, hvor forret-

ningsvolumen forventes at stige i forhold til antal medarbejdere, da der i branchen kan opnås stor-

driftsfordele, hvilket øger efterspørgslen på uddannede personale i forhold til produktionspersonale.  

3.4.4 Analyse af kernekompetencer 
Kernekompetencer er den måde, hvorpå virksomheden formår at udnytte samspillet mellem res-

sourcerne. Hvis det er muligt for virksomheden at udnytte ressourcerne på en effektiv og optimal 

måde, vil det være muligt for virksomheden at differentiere sig fra konkurrenterne.   

Som nævnt ovenfor, har Vestas en række materielle, immaterielle og menneskelige ressourcer som 

de i de seneste år har fokuseret på at optimere i organisationen. Vestas har opstillet en række mål 

for organisationen som for eksempel de Must-Win-Battles - Suppilier Quality Production Excel-

lence Service excellence og Mean Time Between Inspections , som er gennemgået i afsnit 

3.3.4.2, hvor det blev konkluderet, at målsætningerne vil resultere i en forbedret EBIT .   

Vestas har formået at optimere organisationen via indsamling og registrering af information, blan-

det andet fra deres vindmøller og leverandører. Optimeringen har resulteret i forbedringer i hele 

værdikæden og som de nævnte Must-Win-Battles har givet resultater.   

Vestas kernekompetence vurderes derfor at være deres fokusering på konstant optimering af udnyt-

telse af ressourcer og værdikæden.  

Som Vestas skriver i deres årsrapport, vil optimeringen via deres Must-Win-Battles forsætte i 

2009, og de vil blive med at fokusere på Cost of Energy og Business Case Certainty ,76 hvilket 

gerne skulle gøre, at de opnår deres målsætninger for 2010 og 2015.   

3.5 BCG - analyse 
Ved brug af BSG - modellen er det muligt at analysere og vurdere Vestas produktportefølje. En så-

dan analyse har til formål at vurdere de fremtidige indtjeningsmuligheder for Vestas. Det vil f.eks. 

være et problem, hvis Vestas ikke har et produkt, som bliver efterspurgt.   

Modellen består af akser med hver sin variabel. Ned ad y-aksen er den relative markedsvækst, som 

enten kan være høj eller lav. Hen ad x-aksen er den relative markedsandel som ligesom y-aksen en-

ten kan være høj eller lav. I denne matrice placeres produkter alt efter hvor stor deres relative mar-
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kedsvækst, og deres relative markedsandel er. Dette vil ende ud i en illustration af Vestas

 
pro-

duktmiks. Nedenfor er modellen illustreret:  

 

3.5.a: BCG-model Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra; Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard Whittington, Exploring cor-
parate strategy 8th edition, Prentice Hall.  

Det primære mål er at have et fornuftigt produktmiks, forstået på den måde, at der skal være en 

blanding af produkter, der ligger i henholdsvis star , question marks og cash cows . Formålet 

med dette er, at hvert enkelt produkt skal skabe værdi for virksomheden. Cash cows skal være 

grundstenen i væksten, og skal kunne anskaffe midler til investeringer og udvikling af nuværende 

eller nye produkter. Question Marks er afhængig af cash cows midler til at gøre dem til 

stars , og derved ikke ender som dogs , da dette ville være et perspektivløst produkt at have med 

i sin portefølje. Sådanne produkter bør afvikles.   

Det er ikke bare lige til at definere markedet og få det afgrænset. Vi har derfor valgt at tage ud-

gangspunkt i møllerne og delt dem op i fire segmenter. I afhandlingen er markedet afgrænset jf. ne-

denstående figur:   

År 2006 2007 2008
Total MW leveret 16.007 22.181 20.442
Produkt størelse
"Small WTGs" <750kW 2,4% 1,3% 0,5%
"One-MW" 750-1.499 kW 31,0% 29,8% 13,1%
"Mainstream" 1.500-2.500 kW 62,2% 63,7% 80,4%
"Multi-MW Class" >2.500 KW 4,3% 5,3% 6,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0%

%-del af total MW

 

3.5.b: Segmentering af produktstørrelse 2006-2008. Kilde: BTM Consult ApS 

 

Marts 2009, rapporten: World market update 
2008, side 31  

                                                                                                                                                                               

 

76Se afsnit 3.3.4 No. 1 in Modern Energy
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3.5.1 Small WTGs

 
Som det kan aflæses af figur 3.5.b er markedet for små møller, dvs. dem der levere <750kW stærkt 

aftagende. Der er i dette segment kun solgt 454 enheder. Dette udgør 0,5 pct. af den samlede instal-

lerede effekt på markedet.77 Vestas har ikke nogen mølle, indenfor dette segment. Dette vurderes 

som fornuftigt taget markedssegmentets udvikling i betragtning.  

3.5.2 One-MW

 

One-MW , som er det næstmindste segment, der producerer mellem 750-1.499 kW er, som det 

fremgår af figuren et stærkt aftagende segment. Der er i dette segment solgt 4.752 enheder, hvilket 

udgør 13,1 pct. af den samlede installerede effekt på markedet.78 Vestas har i dette segment, møllen 

V52-850 kW. Segmentet er delt op i vindmølleproducenter, og her er Vestas ikke i top tre af de fø-

rende vindmølleproducenter. Grundet den relative lave markedsandel og den relative lave vækst på 

dette marked, kan det konkluderes, at produktet V52-850 kW, ligger nede som dog . Dette er ikke 

optimalt, da Vestas umiddelbart kun sætter penge til på produktet, og det er ikke med til at skabe 

værdi for Vestas. Derfor burde Vestas forsøge, enten at øge den forholdsvise markedsandel og få 

møllen til at ligge ovre som cash cow , eller udfase møllen. Der kan yderligere stilles spørgs-

målstegn ved om tilpasning af denne mølle til det kinesiske marked er fornuftigt, da Kina efter-

spørger større mølletyper.79 Dette styrker forslaget omkring 850 kW møllens udfasning.    

3.5.3 Mainstream

 

I Mainstream er det største af alle segmenter, målt i andel af MW. Segmentet steg med 16,7 prc. 

sammenlignet med 2007. Segmentet står for 80,4 pct. af den samlet installerede effekt, hvilket sva-

rer til 14.241 møller. Vestas sælger flere vindmølle typer inde for dette segment nemlig: 

 

V80-2,0 MW, 

 

V90-1,8, 

 

2,0 MW, 

 

V100-1,8  

Indenfor dette markedssegment, ligger Vestas nr. 2 kun overgået af GE Wind. Det fremgår desvær-

re ikke af opgørelsen over fordelingen af markedsandele mellem de to producenter, hvordan møl-

lerne er fordelt i segmentet. Det fremgår dog, at Vestas markedsandel af møller, der ligger i inter-

vallet 1.500 MW eller mere, er på 16,5 pct., hvor GE Wind er på 16,9 pct., hvilket styrker ovenstå-

                                                     

 

77BTM Consult ApS - Marts 2009, rapporten: World market update 2008, side 32 
78BTM Consult ApS - Marts 2009, rapporten: World market update 2008, side 32 
79Artikel: Vestas: Trist ordresituation i Kina, d. 27. oktober 2009, af Nyhedsbureauet Direkt, link: 
http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php?id=26039943 

http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php?id=26039943
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ende.80 Da dette segment er så stort som det fremgår af figur 3.5.b, må det formodes, at der ikke vil 

komme en høj vækst de kommende år. Det kan af figur 3.1.4.1.b udledes, at det i de kommende år 

vil være de store offshore møller, der vil opleve en væsentlig vækst. Det vurderes derfor ikke, at 

møllerne i Mainstream kræver nye store investeringer. Det kan på den baggrund konkluderes, at 

Vestas produkter indenfor dette segment betragtes som deres cash cows . Dog er der noget, der 

tyder på, at disse produkter tidligere har ligget som stars , grundet den høje vækst, der har været i 

segmentet. Det må ud fra dette kunne konkluderes, at produkterne, kvag deres rolle som cash 

cows , er dem der generer Vestas store afkast. Det er derfor vitalt for Vestas at holde dem som 

cash cows , da de skal være med til at finansiere deres fremtidige vækst, herunder udvikling og 

forskning i for eksempel offshore møller.   

3.5.4 Multi-MW

 

Segmentet Multi-MW er det segment med de største møller. Dette segment har også udviklet sig i 

positivt retning. Der blev således solgt 604 enheder, hvilket udgør 6 pct. af den samlede installerede 

effekt. Vestas sælger to typer vindmøller indenfor segmentet: 

  

V90-3,0 MW (onshore) 

  

V112-3,0 MW (både som off- og onshore)  

Ifølge BTM Consult ApS er disse to, sammen med Siemens Wind 3,6 MW, de meste populære møl-

ler på markedet.81 I dette segment ligger Vestas som den største udbyder med hele 73,8 pct. af de 

leverede MW. Den tætteste konkurrent er Siemens med 10,8 pct.82 Da V112-3,0MW møllen både 

leveres som off- og onshore, er der her tale om to forholdsvis forskellige produkter. På baggrund af 

figur 3.1.4.1.b, hvor det ses, at investeringer på offshore sandsynligt vil stige mere end på onshore i 

fremtiden, indikerer det, at markedsvæksten på disse møller vil stige. Ud fra dette kan det konklude-

res, at onshore møllen V90 ligger som en cash cow , da Vestas har en høj markedsandel og den 

forventede relative vækst er lav. Derimod er der en indikation på, at markedet for offshore møller er 

i vækst, og med Vestas store markedsandel på dette markedet vurderes deres møller at være stars . 

Dette betyder, at disse møller stadig skal bruge kapital til fremtidig udvikling og forskning.   

                                                     

 

80BTM Consult ApS - Marts 2009, rapporten: World market update 2008, side 33 
81BTM Consult ApS - Marts 2009, rapporten: World market update 2008, side 31 
82BTM Consult ApS - Marts 2009, rapporten: World market update 2008, side 33  
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3.5.5 Del konklusion 
Vestas produktportefølje ligger rimeligt varieret i BCG - modellen. De har produkter liggende i de 

væsentligste af markedets segmenter og i det segment (Small WTGs), hvor der umiddelbart ikke vil 

være nogen fremtid, har de ingen produkter, hvilket må vurderes som fornuftigt.   

I One-MW segmentet har de en mølle, som er vurderet til at ligge som dog . Dette er absolut 

ikke optimalt, og produktet bør enten afvikles, grundet placering og markedsudvikling eller relance-

res og derved forøge de relative markedsandele.   

Mainstream segmentet, er det største segment, og er der hvor størstedelen af Vestas produkter 

ligger. Produkterne ligger som Vestas cash cows . Det virker umiddelbart som om, at produkterne 

i Mainstream segmentet har ligget som stars , og stort set lige er kommet ned som cash cows , 

hvilket kunne tyder på, at der på sigt stadig vil være udviklingsomkostninger på nogle af produkter-

ne.   

I det største segment, Multi-MW har Vestas to produkter. Produkterne på dette marked kan ad-

skilles som off- og onshore møller, hvor onshore delen betragtes som en cash cow . Den del vil 

umiddelbart kunne skabe fremadrettet indtjening til Vestas, hvorimod offshore delen ligger som 

star , og vil i fremtiden være grobund for fremtidige investeringer.   

Det er på denne baggrund vurderet at Vestas produktportefølje understøtter Vestas fremtidige vær-

diskabelse fornuftigt. Det er dog et problem, at de har et produkt, hvor de umiddelbart sætter penge 

til. Nedenstående skal illustrer produktporteføljen fordelingen i BCG - modellen, produkter er pla-

ceret forholdsmæssigt ud fra ovenstående udsagn, og skal ikke betragtes, som en fuldstændig opgø-

relse. 
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3.5.1.a: BCG - model Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra; Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard Whittington, Exploring 
corparate strategy 8th edition, Prentice Hall.  
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3.6 S.W.O.T. 

 
Konklusion på den strategiske analyse  

(S) Styrker (W) Svagheder 

 
Vision, Mission og strategiske mål er præcise 
og hænger sammen. Målene realistiske og op-
nåelige mål. (3.3) 

 
Der er via Must-Win-Battles fokus på om-
kostningsminimering (3.3.4.2) 

 

Fokus på forbedring og udvikling af nuværen-
de og nye produkter. (3.4.1.3.2) 

 

Udbygning af produktionskapaciteten, som 
imødegår den stigende efterspørgsel. (3.4.2)  

 

God udnyttelse af ressourcer, der understøtter 
strategien og forbedrer strategien. (3.4.2) 

 

Har stor markedsandel i det fremtidige off-
shore marked, som giver tegn på forsat fremti-
dig vækst. (3.5.4) 

 

Størstedelen af deres produktportefølje ligger 
som cash cow , hvilket giver god grobund til 
fremtidig finansiering. (3.5.3 og 3.5.4) 

 
Værdigrundlaget Mennesker før Megawatt 
har negative konsekvenser for værdiskabelsen. 
(3.3.3.2) 

 
Vestas finansielle mål for EBIT og omsætnin-
gen vurderes for ambitiøse. (3.3.4.1.1 og 
3.3.4.1.3) 

 

For høj en NWC kan være en indikator på 
overkapacitet. Vestas har i 2008 opbygget sik-
kerhedslagere. (3.3.4.1.2) 

 

Etablering af produktionsanlæg som muligvis 
ikke passer til efterspørgselen på det kinesiske 
marked. (3.4.2) 

 

Har et produkt liggende i dog , hvor de risi-
kere at sætte penge til. (3.5.2) 

 

(O) Muligheder (T) Trusler 

 

Politisk interesse i nedbringelse af CO2, hvil-
ket gavner vindmøllebranchen (3.1.1.2) 

 

COP 15 - bindende forpligtelser til CO2 reduk-
tion på globalt plan. (3.1.1.2.2) 

 

Finanskrisen - Bankernes kritiske involvering i 
form af krav til driftssikkerhed. (3.1.2.1.1) 

 

Stigende befolkningsvækst og stigende efter-
spørgsel på energi. (3.1.3.2) 

 

Fossile brændstoffer 

 

udleder CO2, har sti-
gende priser og bliver tillagt CO2 gebyr, til 
fordel for Vestas. (3.1.4.1) 

 

Høje adgangsbarriere i branchen, risiko for 
nye indtrængere er umiddelbart lav. (3.2.1) 

 

Leverandørernes forhandlingsstyrke i bran-
chen er lav. (3.2.2) 

 

Lov om bekendtgørelse omkring støj fra 
vindmøller, begrænser udnyttelse af landom-
råder til vindmøller. (3.1.1.3) 

 

Risiko for store kursreguleringer og rente stig-
ninger (3.1.2.3 og 3.1.2.4) 

 

Lavkonjunktur vil sænke efterspørgslen i lan-
de uden bindende forpligtelser. (3.1.2.2)  

 

Leverandørafhængighed ved den stigende ef-
terspørgsel. (3.2.2) 

 

Mindre koncentration af købere, men større 
købere, styrker forhandlingsstyrken og vil 
kunne presse branchen på prisen. (3.2.3) 

 

De fossile brændstoffer, vandenergi, og a-kraft 
udgør væsentlige substitutter og vil true bran-
chen indtjeningsevne.  (3.2.2.4)   

 

Svært at opnå overnormalprofit i branchen. 
(3.2.5) 

 

På trods af høje adgangsbarriere er der stadig 
stigende tilgang af nye aktører i branchen. 
(3.2.5) 
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3.6.1 Styrker 
Vestas vision Vind, Olie og Gas skal gøre vindenergi til en ressource på lige fod med fossile 

energikilder, som olie og gas. Til at understøtte denne vision er missionen Failure is not an option 

skabt for at forbedre alle led i leverandørkæden. Missionen vil resultere i omkostningsminimering 

samt øget kundeværdi og omdømme, hvilket ved resultere i større indtjening. Vestas strategiplan 

No. 1 in Modern Energy har via Cost og Energy og Business Case Certainty fokus på Vestas 

mission. Sammen med de 12 strategiske målsætninger, Must-Win-Battles bidrager de strategiske 

mål til Vestas vision, mission og ønsket om omkostningsminimering.   

Som led i de 12 Must-Win-Battles har Vestas investeret 2,5 mia. euro i organisk vækst. Investe-

ringen er foretaget i produktionsanlæg og udviklingsfaciliteter og skal imødekomme den stigende 

efterspørgsel i vindmøllebranchen. Der er i Kina to igangværende projekter, som skal producere 

kW-møller til det kinesiske marked.  Vestas har også større projekter i USA, der skal imødekomme 

den stigende efterspørgsel herfra.   

Vestas har i 2008 øget indsatsen på at analysere, optimere og implementere en ensartet og global 

forretningsproces. Dette skal sikre optimering af vidensressourcer og de menneskelige ressourcer.  

Vestas

 

kernekompetence vurderes at være deres fokusering på konstant optimering af udnyttelse af 

ressourcer og værdikæden. Den gode udnyttelse af ressourcerne understøtter og forbedrer strategi-

en, herunder de finansielle målsætninger.  

I BCG-analysen fremgår det, at Vestas produktportefølje er bred, og Vestas har produkter i tre ka-

tegoriinddelinger i BCG-analysen. Størstedelen af deres produktportefølje ligger som cash cow , 

hvilket giver god grobund til fremtidig finansiering af nye investeringer. Herudover har Vestas en 

relativ stor markedsandel i offshore-markedet, som der i PEST-analysen blev konkluderet til at væ-

re i stigende vækst. Det er på denne baggrund vurderet, at Vestas produktportefølje understøtter 

Vestas fremtidige værdiskabelse fornuftigt. Det er dog et problem, at de har et produkt, hvor de 

umiddelbart sætter penge til. Der vil blive konkluderet herpå under svagheder.  

3.6.2 Svagheder 
Under vision, mission og målsætninger er eventuelle værdigrundlang ligeledes analyseret. Vestas 

værdigrundlag Mennesker før Megawatt vurderes at have en negativ effekt for Vestas vision og 

mission. 
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Udover de strategiske målsætninger, har Vestas også en række finansielle målsætninger for EBIT, 

NWC og omsætningen. De finansielle målsætninger vurderes alle at understøtte Vestas Vision og 

mission.   

Målsætningen om optimering af EBIT-marginen afhænger af såvel omkostningsniveauet som af 

omsætningen. Vestas har mulighed for at regulere EBIT ved omkostningseffektivisering eller ved 

øget omsætning. Ifølge BTM Consult ApS er der udsigt til stor vækst i vindmøllebranchen. Ligele-

des har Vestas fokus på omkostningsminimering i forbindelse med deres strategiske målsætninger. 

Vi vurderer dog, at der skal lægges større vægt på konklusionen under Porters Five Forces omkring 

Vestas stadig faldende markedsandele. På det baggrund vurderes Vestas målsætning om en EBIT-

margin på 15 pct. i 2015 for værende for ambitiøs.  

Vestas mission Failure is not an option

 

kræver en lav NWC pct., da en optimering af leveran-

dørkæden gerne skal resultere i blandt andet et lavere sikkerhedslager. En høj NWC kan desuden 

være et udtryk for overkapacitet, da Vestas kan producere mere end efterspørgslen. På trods af det 

vurderes Vestas målsætninger for 2009 og 2010 at være realistiske, dog ikke så ambitiøs i forhold 

til målsætningens mere eller mindre direkte sammenhæng med Vestas mission.  

På trods af BTM Consult ApS positive udsigter til branchevæksten, vurderes Vestas

 

målsætning 

om en omsætning på 15 mio.euro i 2015 at være for ambitiøst. Dette vurderes ud fra analysen i Po-

ter Five Forces, om nye udbyderes stadig stigende markedsandele.   

Vestas har, som nævnt i konklusionen under styrker, foretaget store investeringer i organisk vækst. 

En del af denne er foretaget i Kina, hvor Vestas satser på produktionen og salg af en kW-mølle.  

Vestas har dog problemer med deres kW-mølle, som er tilpasset det kinesiske marked. Hvis efter-

spørgslen på denne mølle ikke er tilstrækkelig, set i forhold til den mulige kapacitet, har Vestas må-

ske satset forkert og må tilpasse produktionen. Derved er det muligt, at Vestas mister deres first-

mover fordel i forhold til de internationale konkurrenter. kW-møllen indgår i One-MW , som i 

BCG-analysen er analyseret til at ligge som dog . Dette skyldes, at Vestas umiddelbart sætter pen-

ge til på møllen. Dette er absolut ikke optimalt, og produktet bør enten afvikles, grundet placering 

og markedsudvikling eller relanceres, og derved forøge de relative markedsandele.    
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3.6.3 Muligheder  
Den stigende politiske interesse for klimavenlige energiløsninger har resulteret i, at der er fortaget 

større politiske aftaler omkring nedbringelser af CO2. Samtidig er der i flere lande foretaget politi-

ske tiltag, som skal støtte miljøvenlige energiløsninger, herunder vindenergi. Det kommende klima-

topmøde i København (COP 15) kan have udsigt til at bidrage med flere mulige løsninger til klima-

problemet. Aftalen fokuserer på at få en bindende aftale imellem de deltagende lande. Denne mu-

lighed, som PEST-analysen belyser, vil kunne gavne vindmøllebranchen og hermed Vestas via sti-

gende efterspørgsel.    

Ligesom en ekstern faktor, som klimatopmødet, kan påvirke Vestas, haar finanskrisen påvirket Ve-

stas ved en svækket ordreindgang i starten af 2009. Finanskrisen har bevirket, at bankerne er blevet 

mere kritiske i deres involvering i vindmølleprojekterne og stiller større krav til disse. Blandt andet 

større krav til møllernes driftssikkerhed. Dette kan resultere i, at Vestas, som i flere år har udviklet 

og optimeret deres møllers driftsikkerhed, kan levere møller til deres kunder, som derved har nem-

mere ved at opnå finansieringsmuligheder, grundet Vestas driftsikkerhed. Kunderne har muligvis 

også lettere ved finansmuligheder i forhold til et evt. samarbejde med en anden leverandør, som ik-

ke har samme driftssikkerhed.  

En anden ekstern faktor er befolkningstilvæksten. Der blev under de sociokulturelle forhold i 

PEST-analysen behandlet forholdet om, at verdensbefolkning er inde i en konstant stigende kurve 

frem til 2050. Dette betyder, at der i fremtiden vil være et stigende behov for energi. Det vil umid-

delbart også resultere i en stigende efterspørgsel på vindenergi.  

Det store fokus på de klimavenlige energiløsninger har resulteret i, at der på de ikke-klimavenlige 

energikilder bliver tillagt et CO2 gebyr. De ikke-klimavenlige energikilder, som fossile brændstof-

fer, har de sidste år tillige haft stigende priser. Der opstår derfor en mulighed for, at vindenergien 

bliver et bedre alternativ end fossile brænderstoffer, både klima- og prismæssigt. Dette må betragtes 

som en gunstig situation for Vestas.   

I Poters Five Forces er vindmøllebranchen blevet analyseret. Det er i analysen vurderet, at Vestas 

har gode fremtidsudsigter i branchen. Branchen har forholdsvis høje adgangsbarriere, som mindsker 

truslen for nye indtrængere. Det har dog vist sig, at branchen er så lukrativ, at der på trods af de hø-

je adgangsbarriere er kommet nye producenter i branchen. Dette vil blive behandlet under trusler. 

Branchens fremtidsudsigter bliver yderligere styrket ved, at leverandørens forhandlingsstyrke er 
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lav. Dette gør, at Vestas ikke er afhængig af en specifik leverandør, hvorfor dette er vurderet som 

en gunstig situation for branchen.  

3.6.4 Trusler 
I PEST-analysen blev de lovmæssige forhold analyseret, herunder bekendtgørelsen om støj fra 

vindmøller. Bekendtgørelsen resulterer i, at Vestas skal være opmærksom på vindmøllernes støjni-

veau, ved produktionen og udviklingen af møller. Derudover er bekendtgørelsen en trussel, da der 

ikke kan opstilles møller med en for høj støjbelastning til nærmeste nabobeboelse. Vestas skal der-

for tage højde herfor ved opstilling af deres møller, da der ved overtrædelsen heraf sker bødestraf.  

Herudover blev der i PEST-analysen analyseret på de økonomiske forhold i omverden. Det før om-

talte klimatopmøde (COP 15) resulterer muligvis i en bindende aftale for verdens lande. Men de 

lande, som ikke forpligtelser sig, kan være en trussel for Vestas og vindmøllebranchen generelt. 

Et ikke bindende svar kan resultere i, at der under økonomiske lavkonjunktur ikke vil blive investe-

ret i vedvarende energi. Dette vil påvirke efterspørgslen på vindenergi negativt.     

Den stigende efterspørgsel, som de eksterne faktorer kunne påvirke, har dog også en problemstil-

ling. En stigende efterspørgsel vil kunne resultere i en stigning i leverandørafhængigheden. Der vil 

på denne baggrund kunne opstå det scenarie, at Vestas ville begynde at blive mere afhængig af de-

res leverandører, og leverandøren vil derfor kunne stille højere krav.   

Der er i Poters Five Forces også blevet behandlet problemstillingen omkring ændringer i koncentra-

tionen af købere. Dette betyder, at hvor der førhen var en tendens til, at der var en bredere skare af 

købere. Har billedet nu ændret sig til, at der er kommet færre, men større købere. Dette betyder, at 

købernes forhandlingsstyrke stiger, og de derved i større grad kan stille krav, som Vestas skal efter-

leve.   

I afsnittet om muligheder blev der belyst mulighederne omkring fossile brændstoffer. Der Porters 

Five Forces analysen har sat fokus på de produkter, som må betragtes som substituerende til vind-

energi. De fossile brændstoffer er stadig forholdsvis billige i forhold til de andre energiformer. Der-

for optræder de som den væsentligste trussel til vindenergien.    

Som belyst under muligheder, har det vist sig, at branchen er så lukrativ, at der på trods af de høje 

adgangsbarriere er kommet nye producenter i branchen. Dette har resulteret i, at Vestas markedsan-
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dele er faldet med 42 pct. siden 2004. Det tabte markedsandele er primært gået til de nye aktører i 

branchen.  

Vindmølle branchen betragtes som et oligopol, hvilket resulterer i, at det er svært at opnå en over-

normal profit i branchen. Dette vil kunne true Vestas på deres fremtidige indtjening.  

En anden faktor, som muligvis kan true Vestas på deres indtjening, er risikoen for store kursregule-

ringer, samt udsving i renten. Dette vil true Vestas, da det dels er svært at styre efter, men også Ve-

stas kunder kan risikere at skulle tage højde for disse usikkerheder. Dette kan resultere i, at der er 

kunder, der ikke ville have råd til at opfører projekter.   

4. Regnskabsanalyse 

Formålet med regnskabsanalysen er at vurdere, hvordan Vestas historisk set har skabt værdi. Regn-

skabsanalysen skal, sammen med den strategiske analyse, være med til at anskueliggøre forventnin-

gerne til fremtiden. Dette skal anvendes til budgetteringsfasen, dvs. fase 3, jf. afsnit 1.5.3.   

I dette afsnit vil der blive fortaget en analyse af rentabilitet og risiko. Disse analysers formål er at 

måle den historiske værdiskabelse i Vestas, som er realiseret i euro. For at kunne fortage disse ana-

lyser, gennemføres en reformulering af Vestas årsrapport. Disse reformulerede årsrapporter danner 

grundlag for beregningerne af de relevante nøgletal. Disse reformuleringer er gennemgået nedenfor.  

4.1 Reformulering af regnskabet 

4.1.1 Reformulering af egenkapitalen 
Reformuleringen af egenkapitalen til regnskabsanalysen fortages, da der kan være værdiregulerin-

ger i regnskabet, som ikke føres i resultatopgørelsen, men derimod blot på egenkapitalen. Reformu-

leringen af egenkapitalen har til formål at fange disse værdireguleringer.   

I egenkapitalen 2008 fremgår det blandt andet, at der er fortaget valutakursreguleringer for (43) 

mio.euro, og dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter på (38) mio.euro. Disse to regule-

ringer er ført over egenkapitalen, og påvirker derfor ikke resultatopgørelsen. Hvorfor der fortages 

en reformulering, hvor alle transaktioner på egenkapitalopgørelsen opdeles i transaktioner med 

ejerne og totalindkomst.   
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Poster, som ikke påvirker resultatopgørelsen, kaldes dirty-surplus-poster . Disse poster skal ind-

regnes i totalindkomsten. Egenkapitalbevægelserne, der allokeres som totalindkomst, bliver reklas-

sificeret til den reformulerede resultatopgørelse, så det kan give et mere retvisende billede af Ve-

stas værdiskabelse.   

I regnskabsåret 2004 har Vestas ændret regnskabspraksis og effekten heraf er indregnet på primo 

egenkapitalen. Derfor har reformuleringen af egenkapitalen taget udgangspunkt i den korrigerede 

egenkapital for 2004.   

I bilag 4 [side 95-99], er alle egenkapitalopgørelserne reformuleret for de fem regnskabsår, hvorfor 

regnskabsanalysen skal fortages på baggrund heraf.  

4.1.2 Reformulering af resultatopgørelsen 
Reformuleringen af resultatopgørelsen har til formål at opdele posterne i drift og finansiering. Op-

delingen skal være med til at vise, hvad Vestas tjener sine penge på, hvorfor posterne opdeles i 

driftsposter og finansielle poster. Dertil skal dirty-surplus posterne fra den reformulerede egenka-

pital ligges til for at få totalindkomsten, så den totale værdiskabelse i Vestas fremkommer. Refor-

muleringen skal anvendes i beregningen af nøgletal til regnskabsanalysen, så de kan give et mere 

retvisende billede af Vestas

 

regnskaber.   

Ved reformuleringen af Vestas regnskab er der opnået kendskab til regnskabet, og posterne i resul-

tatopgørelsen er blevet opdelt i drifts- og finansieringsposter. Der er i posterne finansielle omkost-

ninger

 

og finansielle indtægter

 

indregnet valutakursreguleringer, da det er en mulighed, at valu-

takursreguleringerne indeholder driftsaktivitet, hvorfor anvendt regnskabspraksis gennemgået. Ve-

stas skriver i anvendt regnskabspraksis - Vestas aktiviteter indebærer valutarisici i forbindelse 

med køb og salg af varer og tjenester uden for eurozonen. Det er Vestas politik at afdække kursri-

sikoen, når der indgås en forpligtende aftale i fremmed valuta. 83 Det er på denne baggrund vurde-

ret, at alle valutareguleringer bliver reklassificeret som andet driftsoverskud .  

De dirty-surplus-poster er tillagt den reformulerede resultatopgørelse der, hvor det er relevant. 

Egenkapital-posten: Tilbageførsel af dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter, overført 

til resultatopgørelsen (produktions omkostninger)

 

er allokeret under produktionsomkostninger, da 

det må formodes, at denne egenkapitalbevægelse er tilknyttet Vestas produktionsomkostninger. De 

                                                     

 

83Vestas årsrapport 2008 ledelsesberetning side 23 
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vil derfor påvirke driftsoverskuddet fra salg i den reformulerede resultatopgørelse. De øvrige dirty-

surplus-poster er tillagt andet driftsoverskud , da de vedrører valutakursreguleringer, jf. ovenstå-

ende afsnit, og afdækning Vestas af forretningsmæssige risici, som ikke direkte vedrører produkti-

onen.  

Den officielle resultatopgørelse samt den reformulerede resultatopgørelse fremgår af bilag 5 [side 

100-105].   

4.1.3 Reformulering af balancen 
Vestas officielle balance er inddelt efter IAS standard. Denne standard er, ligesom resultatopgørel-

sens inddeling, ikke analysevenlig og kan derfor ikke anvendes til beregning af relevante nøgletal 

eller rentabilitet. Vestas koncernbalancer fra 2004-2008 fremgår af bilag 5 [side 100-105].   

Reformuleringen af balancen er delt op i driftsaktiver og driftsforpligtelser samt finansielle aktiver 

og finansielle forpligtelser. Til reformuleringen af balancen har vi anvendt Vestas beskrivelse af 

anvendt regnskabspraksis samt noter i koncernregnskabet. Følgende forhold har dog givet anled-

ning til yderlige bemærkninger.  

4.1.3.1 Andre tilgodehavende 
Ifølge årsregnskaberne fra Vestas består andre tilgodehavender af periodeafgrænsningsposter, 

krav mod leverandør og øvrige tilgodehavender, hvoraf det væsentligste er moms og forudbetaling 

af forsikringer. Der kan være andre tilgodehavende som kan være et finansielt aktiv, men da det 

rent beløbsmæssigt ikke fremgår i regnskaberne, har vi medtaget alle andre tilgodehavender som 

driftsaktiver. Dette vil også være gældende for andre gældsforpligtelser.  

4.1.3.2 Værdipapirer 
Langfristede og kortfristede værdipapirer bliver i årsregnskaberne beskrevet som Aktier og obliga-

tioner, der løbende overvåges, måles og rapporteres til dagsværdi i henhold til koncernens investe-

ringspolitik, indregnes på handelsdatoen under kortfristede aktiver og måles til dagsværdi, svaren-

de til børskurs for børsnoterede papirer.

 

Årsrapporten for 2006 skriver lignende for langfristede 

værdipapirer. Værdipapirer er derfor klassificeret som finansielle aktiver.  
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4.2 Rentabilitetsanalyse 
Formålet med rentabilitetsanalysen er, at belyse de faktorer som skaber forrentningen på ejernes 

investerede kapital. Rentabilitetsanalysen er foretaget på baggrund af DuPont-pyramidens tre ni-

veauer, jf. bilag 6 [side 106]. De tre niveauer skal forklare egenkapitalforretningen (ROE). Analy-

sen skal anskueliggøre de egentlige forhold der skaber rentabiliteten i Vestas. Det skal ud fra analy-

sen gerne være muligt, at isolere de forhold der skaber støj og som rent analysemæssigt ikke har 

effekt på værdiskabelsen.  

Rentabilitetsanalysen foretages på baggrund af de reformulerede regnskaber, jf. bilag 4 og 5 [side 

side 95-105].  

4.2.1 Egenkapitalforrentningen  

  

2004 2005 2006 2007 2008 
ROE -6,27%

 

-18,85%

 

10,51%

 

20,23%

 

25,12%

 

Figur 4.2.1.a: Beregning af ROE på baggrund af de reformulerede regnskaber, jf. bilag 4 og 5 [side 95-105]. Beregningsformler 
fremgår af bilag 7 [side 107].  

Udviklingen i ROE fremgår af figur 4.2.1.a. Det ses, at ROE i 2004 og 2005 var negativ, mens ud-

viklingen siden har været positiv. I 2008 havde Vestas en ROE på 25,1 pct., hvilket betyder, at akti-

onærerne får 25,1 euro i forrentning pr. 100 euro investeret i Vestas.  

Årsagen til denne stigning kan skyldes flere faktorer, men udviklingen skal findes i de underliggen-

de finansielle værdidriver 

 

herunder afkastet på netto driftsaktiver (ROIC) og/eller selskabet finan-

sielle gearing (FGEAR). De underliggende værdidrivere og deres påvirkning på ROE vil i de efter-

følge afsnit blive analyseret.   

4.2.1.1 Niveau 1 
ROE afhænger som nævnt ovenfor af ROIC og FGEAR og kan i en ligning beskrives således: 

ROE = ROIC + (FGEAR x (ROIC-r))84  

Nøgletal i ROE 

 

ligningen for Vestas er i nedenstående figur 4.2.1.1.a beregnet.      

                                                     

 

84Jens O. Elling og Ole Sørensens Regnskabsanalyse og værdiansættelse 

 

en praktisk tilgang , 2 udgave Gjellerup, s. 174, ligning 7.1. 
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2004

 
2005

 
2006

 
2007

 
2008

 
ROIC -2,86%

 
-13,04%

 
12,60%

 
29,53%

 
31,61%

 
FGEAR 0,34

 
0,35

 
0,03

 
-85

 
-

 
r 6,63%

 
3,59%

 
73,71%86

 
-

 
-

 
SPREAD -9,50%

 
-16,63%

 
-61,11%

 
-

 
-

 
Figur 4.2.1.1.a: Nøgletal i ROE- ligningen. Kilde: egen tilvirkning på baggrund af de reformulerede regnskaber, jf. bilag 4 og 5 
[side 95-105]. Beregningsformler fremgår af bilag 7 [side 107].  

ROIC udtrykker afkastet af den investerede kapital (netto driftsaktiver). Som den fremgår af ROE - 

ligningen ovenfor, vil en FGEAR på nul resultere i, at ROIC er lig ROE.   

4.2.1.1.1 Finansielle forpligtelsers gearing 
FGEAR er et udtryk for, om investeret kapital er finansieret via finansielle forpligtelser eller egen-

kapital. Det finansielle gearingsniveau kan ikke entydigt tolkes til at være godt eller dårligt. Derfor 

skal det analyseres, om der er mulighed for at tjene penge på sine finansielle forpligtelser. Dette ud-

trykkes i form af SPREAD.  

SPREAD er forskellen mellem ROIC og r. Mens ROIC fortæller, hvad der tjenes på den investerede 

kapital, fortæller r, hvad der betales for fremmedkapitalen, der er brugt til at finansiere netto 

driftsaktiver . SPREAD udtrykker derfor, om det er gunstigt at arbejde med fremmedkapital eller 

ej.   

Som nævnt ovenfor har udviklingen i ROE for Vestas været positiv. Vestas har formået at vende en 

negativ ROE i 2004 til en forrentning på 25,1 pct. i 2008. Som det fremgår af figur 4.2.1.1.a, har 

ROIC har haft en lignende udvikling de seneste år. Analyse af de nøgletal der påvirker ROIC

 

ud-

vikling vil senere blive analyseret nærmere. I 2008 havde Vestas en ROIC på 31,6 pct., mens ROE 

var på 25,1 pct. i 2008, dette er et udtryk for, at Vestas taber penge på sine finansielle forpligtel-

ser/aktiver. Mens Vestas gennemsnitlig havde finansielle forpligtelser frem til 2007. Var der i 2007 

og 2008 netto finansielle aktiver. Derfor skal de finansielle aktivers negative påvirkning på ROE, i 

forhold til ROIC, findes i nøgletallet RNFA, se afsnittet om RNFA.    

                                                     

 

85Da FGEAR i 2007 og 2008 er negativ, fremgår de finansielle nøgletal ikke af figur 4.2.1.1.a. 
86I 2006 er der en rente på 73,7 pct. samt an SPREAD på -61,3 pct. Dette skyldes en stigning i den likvide beholdning fra 126 m. euro. I 
2005 til 445 m. euro i 2006. Dette har givet en forskydning i 2006, hvorfor vi i bilag 8 [side 118] har foretaget en gennemsnitlig beregning 
ud fra kvartalsrapporterne i 2006. Dette giver en gennemsnitlig r på -1,30 pct. og derved en korrigeret SPREAD på 13,90 pct. og FGEAR på 
0,24. Vi har ikke ændret nøgletallene i figur 4.2.1.1.a. 
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På baggrund af Vestas tal kan det konkluderes, at Vestas i perioden 2004-2006 har haft en negativ 

finansiel gearing, da Vestas i perioden har haft et negativt SPREAD. Vestas har ikke formået at 

skabe fortjeneste på den lånte finansiering, hvorfor den finansielle gearing påvirker ROE negativt.   

4.2.1.1.2 Finansielle aktivers gearing 
Netto finansielle aktiver har i 2007 og 2008 bidraget positivt til et positivt afkast på finansieringsak-

tiviteter i Vestas, med henholdsvis 3 mio.euro og 10 m. euro. Ved netto finansielle aktiver beregnes 

afkastet på finansieringsaktiviteterne (RNFA) i stedet for netto finansielle omkostninger i procent, r. 

Derfor skal den ovennævnte ROE ligning omskrives til: 

ROE = ROIC + (NFA/EK x (ROIC-RNFA))87  

  

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

ROIC -2,86%

 

-13,04%

 

12,60%

 

29,53%

 

31,61%

 

RNFA 

 

- 

 

-

 

-

 

0,67%

 

2,52%

 

SPREADRNFA

 

-

 

-

 

-

 

28,86%

 

29,09%

 

FGEARRNFA -

 

-

 

-

 

0,32

 

0,22

 

Figur 4.2.1.1.2.a: Beregning af RNFA og tilhørende nøgletal. Kilde: egen tilvirkning på baggrund af de reformulerede regnskaber, 
jf. bilag 4 og 5 [side 95-105]. Beregningsformler fremgår af bilag 7 [side 107].  

Det fremgår af ovenstående ligning, at når RNFA er lavere end ROIC bliver ROE reduceret, hvilket 

er tilfældet i Vestas. Da en del af ejernes investering er anbragt i finansielle aktiver og disse aktiver 

giver et lavere afkast end investeringen i driften, vil ROE være mindre end ROIC.  

En forklaring på Vestas øgede likviditets beholdning er umiddelbart forøgelse i driftsforpligtelser-

ne. En forøgelse der primært er båret af forudbetalinger fra entreprisekontrakter, herunder forudbe-

talinger for kunder samt af leverandørgæld. En forøgelse af driftsforpligtelserne kan, på samme må-

de som finansielle forpligtelser, løfte ROE over ROIC og dermed forbedre egenkapitalforrentnin-

gen. Derfor gælder det, at jo flere driftsforpligtelser en virksomhed har relativt til dens driftsaktiver, 

desto højere bliver ROIC forudsat, at driftsoverskuddet ikke berøres.88 Det er derfor muligt at øge 

ROIC ved at øge driftsforpligtelserne, hvilket vil blive analyseret i nedenstående afsnit.  

4.2.1.1.3 Driftsforpligtelsernes gearing 
Driftsforpligtelsernes gearing (DGEAR) måler graden af driftsforpligtelsernes reducering af netto 

driftsaktiverne. Som Elling og Sørensen skriver, er det givetvis ikke gratis at forøge sit afkast ved 

en forøgelse af driftsforpligtelser, da leverandører og forudbetalinger fra kunder vil kræve kompen-

                                                     

 

87Jens O. Elling og Ole Sørensens Regnskabsanalyse og værdiansættelse 

 

en praktisk tilgang , 2 udgave Gjellerup, s. 177, ligning 7.2. 
88Jens O. Elling og Ole Sørensens Regnskabsanalyse og værdiansættelse 

 

en praktisk tilgang , 2 udgave Gjellerup, s. 177. 
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sation for deres tabte rente. Derfor deles driftsforpligtelserne op i rentebærende (leverandør gæld og 

forudbetalinger fra kunder) og ikke-rentebærende driftsforpligtelser. DGEAR kan derfor skrives 

som: 

NDA

DF

NDA

DF

NDA

DF
DGEAR

irbrb 89 

Hvor rb er rentebærende driftsforpligtelser og irb er ikke-rentebærende driftsforpligtelser.   

  

2004

 

2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

Driftsforpligtelserrb

 

486

 

859

 

1.371

 

1.857

 

2.250

 

Driftsforpligtelserirb

 

347

 

525

 

554

 

567

 

680

 

Nettodriftsaktiver 1.193

 

1.433

 

1.150

 

941

 

1.349

 

DGEARrb

 

0,41

 

0,60

 

1,19

 

1,97

 

1,67

 

DGEARirb

 

0,29

 

0,37

 

0,48

 

0,60

 

0,50

 

DGEAR 0,70

 

0,97

 

1,67

 

2,58

 

2,17

 

Figur 4.2.1.1.3.a: Driftsmæssig gearing. Kilde: egen tilvirkning på baggrund.  

Som det fremgår af ovenstående figur, har DGEAR været udsat for en jævnt stigende udvikling i 

gennem de sidste år. DGEARrb har haft den største stigning, hvilket er et udtryk for, at Vestas i sti-

gende grad har finansieret deres driftsaktiver med rentebærende driftsforpligtelser. Som nævnt i af-

snit 3.2.2 vurderes leverandørernes forhandlingsstyrke at være lav, og Vestas derfor kan presse le-

verandøren til at give længere kredittid. Dette hænger godt sammen med, at Vestas i stigende om-

fang gør brug af DGEAR som finansiering af deres driftsaktivitet. Som vi skriver i afsnit 3.2.3, har 

markedet ændret sig til at være større kunder og større ordre. Dette må umiddelbart resultere i flere 

forudbetalinger, da disse rent regnskabsmæssigt først kan indregnes i takt med, at jobbet afsluttes. 

Den kompensationsrente, som leverandøren eller kunden modtager for forudbetalinger, er umiddel-

bart ikke målbare, og en egentlig kompensationsrente fremgår ikke af årsrapporten. Derfor skal 

kompensationsrenten estimeres i form af en implicit rente (ir), ved følgende formel: 

Ir = KLR x (DFrb 

 

NPY) + NRYNY90  

KLR er et udtryk for en risikofri kortsigtet rente efter skat. Her anvendes CIBOR rente med 12 må-

neders løbetid (CIBOR 12), da dette er et udtryk for bankernes lånerente mellem hinanden, hvilket 

vurderes at give acceptabel rente. I nedenstående figur er KLR beregnet ud fra CIBOR efter skat.   

                                                     

 

89Jens O. Elling og Ole Sørensens Regnskabsanalyse og værdiansættelse 

 

en praktisk tilgang , 2 udgave Gjellerup, s. 179. 
90Jens O. Elling og Ole Sørensens Regnskabsanalyse og værdiansættelse 
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2004 2005 2006 2007 2008 

CIBOR 12

 
2,44%

 
2,91%

 
4,19%

 
4,90%

 
4,93%

 
Skattesats 30,00%

 
28,00%

 
28,00%

 
25,00%

 
25,00%

 
KLR 1,71%

 
2,09%

 
3,02%

 
3,68%

 
3,70%

 
Figur 4.2.1.1.3. b: Beregning af KLR. Kilde: egen tilvirkning på baggrund http://www.finansraadet.dk91 kurser pr. pr 31.12.   

NPY og NRYNY vedrører pensionsforpligtelserne, som vurderes at have lav regnskabsanalytisk 

betydning, da pensionsforpligtelserne udgør en ubetydelig del af de samlede driftsforpligtelser, 

hvorfor der ses bort fra isolering af pensionsforpligtelserne i afhandlingen.92 Ir er derfor lig KLR x 

DFrb. Afkastet på Vestas driftsaktiver kan efter beregningen af ir, nu beregnes som om der ikke 

var nogle driftsforpligtelser, altså hvad afkastet på driftsaktiviteterne er, hvis Vestas ikke gjorde 

brug af leverandørkredit eller skulle give kompensation til kunder for deres forudbetalinger. Dette 

bliver beregnet i ROOA. Den driftsmæssige gerings indflydelse på ROIC (og dermed ROE), kan 

bestemmes ved brug af følgende ligning: 
93    

hvor                   = KLR og rirb er renten på ikke-rentebærende driftsforpligtelser, som pr. definition 

er nul pct.  

Effekten fra DGEAR på ROIC fremgår af figur 4.2.1.1.3.c, hvor det kan ses, at gearingen af de ren-

tebærende driftsforpligtelser bidrog med 13,70 pct. i 2008. Hvorimod bidraget fra de ikke-

rentebærende gældsforpligtelser var 6,00 pct.   

  

2004 2005 2006 2007 2008 

Effekt DGEARrd

 

-1,22%

 

-4,85%

 

3,62%

 

13,05%

 

13,70%

 

Effekt DGEARird

 

-0,37%

 

-2,20%

 

2,92%

 

6,20%

 

6,00%

 

ROOA -1,28%

 

-6,00%

 

6,06%

 

10,29%

 

11,91%

 

ROIC -2,86%

 

-13,04%

 

12,60%

 

29,53%

 

31,61%

 

Figur 4.2.1.1.3.c: Driftsmæssig gerings påvirkning af ROIC. Kilde: egen tilvirkning.  

4.2.1.1.4 Sammenfatning af gearingseffekterne på ROE 
Gearingseffekterne FGEAR og DGEAR påvirker begge egenkapitalforrentningen. Effekten kan be-

skrives ved følgende ligning:94  

                                                     

 

91http://www.finansraadet.dk/danish/menu/faktaomsektoren/cibor/historiskesatser/ 
92I 2008 var der 2 m. euro i pensionsforpligtelse ud af en driftsforpligtelse på 3.230 m. euro.  
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Effekt fra DGEARirb
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ROE = ROOA + (ROIC 

 
ROOA) + (ROE 

 
ROIC)   

Det fremgår af figur 4.2.1.1.4.a, at Vestas ikke har formået at opnå en positiv forrentning med deres 

finansielle gearing, da Vestas ikke har skabt fortjeneste på den lånte finansiering, hvorfor den finan-

sielle gearing påvirker ROE negativt.  

Med hensyn til den driftsmæssige gearing har Vestas vendt udviklingen, således at Vestas har op-

nået en positiv effekt på 19,70 pct. i 2008. Denne effekt skyldes primært en øget gearing af rente-

bærende forpligtelser, som løfter ROIC over ROOA og derved skaber større egenkapitalforretning. 

ROOA, som udtrykker afkastet på virksomhedens driftsaktiver uden implicit renter, har ligeledes 

haft en positiv udvikling og er i 2008 11,91 pct.   

  

2004 2005 2006 2007 2008 
Effekt fra FGEAR -3,41%

 

-5,81%

 

-2,08%

 

-9,30%

 

-6,49%

 

Effekt fra DGEAR -1,59%

 

-7,05%

 

6,54%

 

19,24%

 

19,70%

 

ROOA -1,28%

 

-6,00%

 

6,06%

 

10,29%

 

11,91%

 

ROE -6,27%

 

-18,85%

 

10,51%

 

20,23%

 

25,12%

 

Figur 4.2.1.1.4.a: Gearingseffekten på ROE. Kilde: egen tilvirkning.  

4.2.1.1.5 Del konklusion på niveau 1 
Det kan ud fra ovenstående analyse af niveau et, konkluderes at Vestas primære værdiskabelse sker 

via effekten fra DGEAR og ROOA. Det kan yderlig konkluderes at de taber penge på deres finan-

sielle FGEAR. Det har historisk set derfor været mere rentable for Vestas, at finansiere deres akti-

ver gennem driftsforpligtelser. Da ROIC påvirkes af DGEAR og ROOA er det derfor relevant at 

analysere ROIC

 

underliggende drivere. Dette skal hjælpe til at anskueliggøre de egentlige forhold 

der skaber rentabiliteten i Vestas, hvilket vil kunne understøtte de fremtidige estimater til budgettet.   

4.2.1.2 Niveau 2 
I niveau to kan ROIC dekomponeres i overskudgraden, herefter OG, og i aktivernes omsætningsha-

stighed, herefter AOH. OG viser Vestas evne til tilpasning af indtægter og omkostninger. Den må-

ler overskuddet af driftsaktiviteten i virksomheden. AOH fortæller, hvor mange penge Vestas har 

bundet i den investerede kapital. I figur 4.2.1.2.a kan ROIC og dennes to underliggende drivere ses 

for analyseperioden.   
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Ligning på ROIC kan også skrives som ROIC = OG x AOH, hvilket betyder, at en stigning i OG 

og/eller AOH vil give en stigning i ROIC.  

  
2004 2005 2006 2007 2008 

ROIC -2,9% -13,0% 12,6% 29,5% 31,6% 
OG -1,4% -5,2% 3,8% 5,7% 7,1% 
AOH 2,0 2,5 3,4 5,2 4,5  
Figur 4.2.1.2.a: Nøgletallet ROIC og dennes to underliggende driverer. Beregningsformler fremgår af bilag 7 [side 107].  

Det ses ud fra ovenstående figur, at OG har i analyseperioden forbedret ROIC. Det ses også, at der 

fra 2004 til 2005 har været en forværring i ROIC. AOH har udviklet sig positivt frem til 2007, men 

er herefter faldet fra 2007 til 2008. Det ses, at den positive udvikling i de to drivere har formået at 

forbedre ROIC fra en negativ udvikling i starten af analyseperioden til en positiv udvikling i slut-

ning af analyse perioden.  

ROIC har fra 2005 til 2006 og fra 2006 til 2007 haft sin kraftigste udvikling. Stigningen fra 2005 til 

2006 skyldes stigning i ROIC samt, at OG har ændret sig fra at være negativ til at være positiv, og 

der yderligere er sket en stigning i AOH.   

Det ses ud fra de reformulerede regnskaber, jf. bilag 4 og 5 [side 95-105] at stigningen i OG fra 

2005 til 2006 primært skyldes, at bruttofortjenesten er steget mere end omkostningerne. Hvilket gør 

at driftsoverskuddet efter skat er skiftet fra underskud til overskud. I samme periode sker en stig-

ning i AOH, da NDA falder, og der sker en stigning i omsætningen.   

Fra 2006 og til 2007 sker der en stigning i ROIC på 57 pct., hvilket skyldes, at AOH stiger kraftigt, 

og at OG samtidig også stiger.  Den store stigning i AOH skyldes primært, at NDA falder en smule, 

og der samtidig sker en stor vækst i omsætningen.   

På baggrund af figur 4.2.1.2.a kan det aflæses, hvordan Vestas ROIC skabes på baggrund i kombi-

nationen af OG og AOH. En sådan måde at skabe ROIC kendertegner virksomheder, hvor de kon-

kurrencemæssige forhold er kendertegnet ved oligopol lignende tilstande95, hvilket også er gælden-

de for Vestas jf. afsnit 3.2.5.  

                                                     

 

95Jens O. Elling og Ole Sørensens Regnskabsanalyse og værdiansættelse 

 

en praktisk tilgang , 2.udgave Gjellerup, s.189, figur 7.9. 



 

Side 67 af 125  

4.2.1.2.1 Delkonklusion på niveau 2 
Det er i analyseperioden lykkedes Vestas at løfte ROIC fra at værende negativ til at være positiv. 

Værdiskabelsen bag ROIC sker igennem de to underliggende drivere OG og AOH. De to underlig-

gende drivere er i perioden begge steget, hvilket har været positivt for Vestas. Det gør det derfor 

nødvendigt, at dekomponere både OG og AOH for at analysere værdiskabelsen i begge drivere. 

Dekomponeringen foretages i niveau tre.   

4.2.1.3 Niveau 3 
I niveau tre fortages der en dekomponering af OG og AOH, hvori der analyseres hvordan disse to 

nøgletal skabes.  

4.2.1.3.1 Overskudsgraden (OG) 
Det fremgår af bilag 9 [side 109], hvori at der er beregnet OG, for de enkelte poster i den reformule-

ret resultatopgørelse. OG er delt op i den del der vedrører salget, og den der vedrører andet drifts-

overskud. Det fremgår af bilag 9 [side 109] at overskudsgradens primært skabes i OGsalg hvori OG-

bruttofortjeneste er den driver der trækker OGsalg op. Det vurderes fornuftigt at den primære driver for 

OG er OGbruttofortjeneste, da denne værdiskabelse har større sandsynlighed for at være tilbagevendende 

i fremtiden.   

4.2.1.3.2 Aktivernes omsætningshastighed (AOH) 
Det fremgår af bilag 9 [side 109] hvordan AOH kan dekomponeres ned til de inverse omsætnings-

hastigheder. Det kan af bilag 9 [side 109] udledes at de væsentligste inverse omsætningshastigheder 

er:  

1/AOHimmatrielle anlægsaktiver, 1/AOHmatrielle anlægsaktiver, 1/AOHvarebeholdning, 1/AOHTilgodehavende fra salg og entre-

prisekontrakter, 1/AOHForudbetalinger fra kunder/entreprisekontrakter og 1/AOHLeverandørgæld.   

Fra dette kan det konkluderes at Vestas pengebinding primært bliver bundet i en bred skare af 

driftsaktiver- og forpligtelser.  

4.2.1.3.3 Delkonklusion på niveau 3 
Da det igennem hele analyseperioden har været OGbruttofortjeneste der har skabt den primære værdi-

skabelse, indikere dette at dette også vil være gældende i fremtiden. Det vurderes derfor at omsæt-

ningen er den primære værdidriver i OG. Yderligere må det konkluderes, at der ikke sker nogen 

væsentlig værdiskabelse i OGandet DO.   
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Hvad angår AOH så må, de væsentlige omsætningshastigheder der er identificeret, umiddelbart in-

dikere, at det kun er væsentligt at koncentrere budgetteringen omkring disse balanceposter.    

4.3 Risiko analyse 
Som en del af værdiansættelsen af Vestas er det ligeledes relevant at forholde sig til risikoen. Risi-

koen i Vestas er en medbestemmende faktor på ejernes afkastkrav. Afsnittet vil analysere de drifts- 

og finansieringsmæssige risici, der er i Vestas.   

4.3.2 Den driftmæssige risiko 
Som nævnt i rentabilitetsanalysen, kan ROIC dekomponeres til OG og AOH. De to nøgletal kan 

hver især påvirke ROIC og blev yderlig dekomponeret i niveau tre. Hvor det blev konkluderet at 

omsætningen er den primære værdidriver for OG og de væsentlige omsætningshastigheder der på-

virker AOH blev fundet.  OG og AOH er påvirket af forhold som kan beskrives via den strategiske 

analyse. Men det væsentlige formål med risikoanalysen er at få identificeret de risici der påvirker 

Vestas fremover.  

4.3.2.1 Produktionsanlæg i Kina 
I afsnit 3.4.2 belyste vi problemstillingen omkring etablering af produktionsanlæg i Kina. Derud-

over blev der i afsnit 3.5.2 yderligere omtalt forhold omkring V52-850 kW møllen (som skulle være 

rettet mod det kinesiske marked), men som Vestas sætter penge til på. Produktionsanlæg, som risi-

kerer ikke at blive udnyttet optimalt, kunne resultere i et fald på AOH, grundet at produktionsan-

lægget ikke genrer omsætning. Samtidig vil der ved etablering af ugunstige produktionsanlæg, være 

faste omkostninger der ikke bliver dækket og der vil ske en ændring i omkostningsmikset med flere 

faste omkostninger, i forhold til de variable. Grundet ændring i omkostningsstruktur, kunne OG og-

så blive berørt negativt på længere sigt. Hvis omkostningsstrukturen begynder at bære præg af faste 

omkostninger, vil det blive svære for Vestas at tilpasse sig nye forhold, hvis der sker ændringer i 

salget. Ligeledes gælder det, at det før omtalte mølle, er klassificeret som dog , jf. afsnit 3.5.2. Der 

en risiko for møllen generer flere omkostninger end omsætning, og derved skaber en risiko for fald i 

OG.  

4.3.2.2 Støjforhold 
Der er også eksterne faktorer, som kan have indflydelse på Vestas

 

driftsmæssige risiko. I afsnit 

3.1.1.3 behandles problemstillingen omkring støjforhold, der gør det det sværere at udnytte landom-

råderne. Dette vil kunne påvirke indtjeningen på landvindmøllerne og derved kunne der være en 

risiko får et fald i OG.  
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Som det nævnes i 3.1.2.2 omkring en lavkonjunktur, kan resultere i en lavere efterspørgsel, hvilket 

ligeledes er en driftsmæssig risiko, der vil kunne påvirke OG.   

4.3.2.3 Tab af markedsandele 
Som beskrevet i afsnit 3.2.5, har Vestas

 
markedsandele de seneste år været faldende. De tabte mar-

kedsandele er primært gået til nye og mindre udbydere samt GE Wind (US). Det er svært at vurdere 

om Vestas fremover stadig vil tabe markedsandele, og hvilken betydning dette vil have i forhold til 

omsætningsvæksten, som BTM Consult ApS

 

vurderer. Men det forventes, at der på grund af de 

positive forventninger til vindmøllebranchen, stadig vil komme nye udbydere som sammen med de 

nuværende vil få en større markedsandele96 og derved vil Vestas, i lighed den historiske udvikling i 

markedsandelene, forsat risiko for at tabe markedsandele.   

4.3.2.4 Stigende leverandør afhængighed 
På tråds af den stigende efterspørgsel på vindenergi97, kan der også være en risiko forbundet her-

med. Risiko ligger i der kan ske en stigende leverandør afhængighed98, og på baggrund heraf kan 

det blive svært for Vestas at levere deres møller. Som resultat af stigende leverandør afhængighed 

kan Vestas risikere, at skulle betale mere for deres materialer og dermed vil avancerne på møllerne 

falde. Faldet i avancerne vil naturligvis resultere i en risiko på negativ udvikling i OG. Det skal dog 

bemærkes, at der i afsnit 3.2.2 er der konkluderet, at leverandørernes forhandlingsstyrke er lav, 

hvilket tyder på at ovenstående ikke vil ske i den nærmeste fremtid.    

4.3.2.5 Køberkoncentrationen 
Ligeledes ligger der en forretningsmæssig risiko ved ændringen i koncentrationen af købere, som 

nævnes i afsnit 3.2.3. En sådan ændring i køberkoncentrationen vil kunne true indtjeningen og vil 

derved være en driftmæssig risiko. Ændringen i køberkoncentrationen vil yderligere skabe en risiko 

for, at kunder ikke længere vil forudbetale for møllerne, og derved vil forholdet mellem NFA og 

NFF blive påvirket, og det vil have en effekt på DEGEAR. Disse risici vil påvirke ROIC negativ.   

4.3.2.6 Substituerende produkter  
En anden risiko er de substituerende produkter, som blev behandlet i afsnit 3.2.4, vil vinde større 

indpas i de enkelte landes energiplaner. Dertil er vindmøllebranchen præget af oligopol-lignende 

                                                     

 

96Det forventes, at de nye udbydere, i takt med deres erfaring på markedet, vil kunne udbyde bedre og mere driftssikre møller end tidligere, 
og derved nærme sig de større vindmølleproducenter kvalitet.    
97Jf. afsnit 3.1.3 Sociokulturelle forhold og 3.5.4.1.1 EBIT. 
98Jf. afsnit 3.2.2 leverandørernes forhandlingsstyrke. 
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tilstande, som nævnt i afsnit 3.2.5, hvilket gør det sværere at opnå en overnormal profit i branchen. 

Denne manglende mer profit vil naturligvis give en risiko for både fald i OG og AOH.   

4.3.2.7 Finanskrisen  
Finanskrisen har ligesom for andre brancher også haft en påvirkning på vindmøllebranchen. I afsnit 

3.1.2.1 behandledes problemstillingen omkring kundernes kapitalmangel til opførelse af nye projek-

ter. Et sådan forhold kunne gøre at kunderne ikke længere har råd til at investere i projekterne, og 

dermed vil der kunne opstå en risiko for fald i OG.  

4.3.3 Den Finansielle risiko  
Ligesom den driftsmæssige risiko har en indflydelse på ROIC, og derved ROE har den finansielle 

risiko også en indflydelse på ROE. Den finansielle risiko udmønter sig i finansieringsaktiviteten. 

Risikoen ligger overordnet i graden af finansiel gearing og renten. Overordnet kan det skæres ned 

til, at så længe SPREAD er positiv, er den finansielle gearing fordelagtig.99   

Som det nævnes i afsnit 3.1.2.3, ligger der større risiko i valuta, som i det seneste stykke tid, ikke 

har ligget stabilt. Der nævnes yderligere i afsnit 3.1.2.4, at renterisikoen også har en indflydelse på 

Vestas

 

finansielle risiko. Vestas skriver i deres årsrapport for 2008, at de afdækker valutarisikoen 

ved hjælp af valutaterminskontrakter, ligesom, at Vestas afdækker deres renterisiko ved hjælp af 

finansielle sikringsinstrumenter.100 Disse to måder at sikre sig imod sådanne risici er effektive, da 

Vestas på den måde ved hvad de får, og ikke risikerer at miste indtjening grundet større uforudsige-

lige udsving.   

4.3.3.1 Vurdering af likviditetsrisikoen  
Likviditet er et vitalt begreb. Likviditet er livsnerven i virksomheden. Manglende likviditet kan 

medføre voldsomme konsekvenser for Vestas, og i værste fald resultere i konkurs. I værdiansættel-

sessammenhæng er det derfor relevant at se nærmere på likviditetsrisikoen. En høj likviditetsrisiko 

kan have en indflydelse på ROE.  

Der skelnes i dette afsnit imellem den kortsigtede- og langsigtede likviditetsrisiko. Det skal dog 

bemærkes at anvendelse af nøgletal til vurdering af likviditetsrisikoen, ikke må betragtes som et 

                                                     

 

99Jens O. Elling og Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse 

 

en praktisk tilgang, Gjellerup, 2. Udgave, 2. Oplag 2005, side 201. 
100Vestas årsrapport 2008, ledelsesberetning side 23 og 24 
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fuldstændigt billede af likviditetsrisikoen, men er i afhandlingen vurderet som en fornuftig indika-

tor.101  

4.3.3.1.1 Kortsigtet likviditetsrisiko 
Den kortsigtede likviditetsrisiko kan belyses ved hjælp af udtrykket likviditetscyklus, dvs. hvor hur-

tigt aktiver omsættes til kontanter. Jo hurtigere dette kan ske, des bedre er likviditetscyklussen.   

Vestas likviditetscyklus findes ved at beregne omsætningshastigheden opgjort i antal dage for hvert 

aktiv og passiv, der indgår i NWC. Dette fremgår af nedenstående figur.   

Mio. euro 2004 2005 2006 2007 2008 
Omsætning 2.363

 

3.583

 

3.854

 

4.861

 

6.035

 

Nettoarbejdskapital 686

 

502

 

134

 

-55

 

324

 

gns. Nettoarbejdskapital 592

 

594

 

318

 

40

 

135

 

Omsætningshastighed for net-
toarbejdskapital 4

 

6

 

12

 

123

 

45

 

Likviditetscyklus (dage) 91,4

 

60,5

 

30,1

 

3,0

 

8,1

 

4.3.3.1.1.a: Egen tilvirkning  

Som det fremgår af figuren, er Vestas

 

likviditet fornuftig i 2007 og 2008. Det ses at Vestas i de se-

nere år har haft en høj likviditetscyklus, men har forbedret det i årrækken. Det ses at tendensen fra 

2004 og frem til 2008 er faldende.   

Det bemærkes, at der fra 2006 til 2007 sker en kraftig udvikling i nøgletallet. Dette skyldes, at Ve-

stas driftsforpligtelser stiger, da entreprisekontrakter optræder på passiv siden i både 2007 og i 

2008. I årsrapport 2007, fremgår det af sammenligningstallene for passiver at entreprisekontrakter-

ne er 807 mio. euro. Vestas skriver i deres årsrapport for 2007, at der er fortaget en ændring i præ-

sentationen, hvilket betyder, at for 2007 (2006) er flyttet 1.010 (847) mio.euro fra forudbetaling til 

kunder til entreprisekontrakter.102   

Overordnet har Vestas formået at forbedre deres kortsigtede likviditet, men det har dog tidligere 

været knap god. Det er derfor vigtigt, at de opretholder deres nuværende niveau, og ikke kommer 

tilbage til 2004 niveauet. Det skal hertil bemærkes, at Vestas jf. afsnit 3.3.4.1.2 har stor fokus på, at 

deres NWC skal ligge på et fornuftigt niveau, hvilket betyder, at man i fremtiden kan forvente et 

forsat lavt niveau.  

                                                     

 

101Christian V. Pedersen og Thomas Plenborg, Regnskabsanalyse for beslutningstagere, Forlaget Thomsen, 1. Udgave, 1. Oplag 2005, side 
262. 
102Vestas årsrapport 2007, ledelsesberetning side 48 
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4.3.3.1.2 Langsigtet likviditetsrisiko 
Formålet med vurdering af den langsigtede likviditetsrisiko er at give et indblik i, hvordan Vestas

 
generelle økonomiske sundhed er, og dermed også deres evne til at betale deres fremtidige forplig-

telser.   

Den langsigtede likviditetsrisiko analyseres igennem nøgletallet soliditetsgrad. Nøgletallet viser 

forholdet mellem egenkapital og de samlede passiver. Soliditetsgraden siger om Vestas evne til at 

bærer tab. Generelt gælder det, at en lav soliditetsgrad indikerer en høj langfristet likviditetsrisi-

ko.103   

Vestas soliditetsgrad er for analyseperioden udregnet i nedenstående figur. Det skal bemærkes, at 

der er for dette nøgletal både er anvendt driftsgæld og rentebærende gæld. Der gøres opmærksom 

på, at der i beregninger er anvendt bogførte værdier.    

  

2004 2005 2006 2007 2008 
Soliditetsgrad 41,6%

 

35,6%

 

33,0%

 

34,9%

 

36,1%

 

4.3.3.1.2a: Egen tilvirkning  

Som det fremgår af figuren har Vestas haft en faldende soliditetsgrad siden 2004, hvor faldet toppe-

de i 2006 ved en soliditetsgrad på 33 pct. Set i forhold til 2004 er soliditetsgraden faldet med 13 pct. 

til 2008. Generelt kan det ses, at Vestas har opbygget en gæld for at kunne opretholde væksten, 

hvilket soliditetsgraden også bærer præg af. Overordnet kan det siges, at hvis tendensen forsætter 

med at være stigende, vil den langsigtede likviditetsrisiko også falde. Det er Vestas langsigtede mål 

at have en soliditetsgrad på 40 pct.104  

4.3.4 Delkonklusion  
Det kan konkluderes at de driftsmæssige risici primært har indvirkning på omsætningen. De drifts-

mæssige risici kan dog også indikere udviklingen i de fremtidige omsætningshastigheder som kan 

anvendes til budgetteringen.  

Vestas har foretaget tiltag der mindsker den finansielle risiko på blandt andet rentestigninger og va-

lutakurs udsving. Desuden har Vestas formået at skabe en lav kortmæssig risiko, dog har den tidli-

                                                     

 

103Christian V. Pedersen og Thomas Plenborg, Regnskabsanalyse for beslutningstagere, Forlaget Thomsen, 1. Udgave, 1. Oplag 2005, side 
269. 
104Vestas: Årsrapport 2008, s. 92 
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gere været høj. Den langsigtede likviditetsrisiko har historisk set været fornuftig, dog ligger den 

under den under 2004 niveauet.  

Samlet vurderes det at Vestas har en forholdsvis høj driftsrisiko, hvorimod nøgletalende for de fi-

nansielle risici indikere, at der i de seneste år været en forbedring, hvorfor den finansielle risiko er 

vurderet til at ligge på et neutralt niveau.     

5. Budgettering 

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de reformulerede resultatopgørelser og balancer, hvor 

udviklingen bestemmes af de forudgående analyser. Endvidere vil Vestas kvartalsrapport for 3. 

kvartal blive inddraget i budgettet for 2009.   

Der opstilles en række budgetforudsætninger for de enkelte regnskabsposter i form af en række va-

lue drivere, der for eksempel bestemmer den procentuelle værdi af den primære værdidriver om-

sætningen. Budgetforudsætningerne for balanceposterne vil blive budgetteret ud fra deres respekti-

ve inverse omsætningshastigheder.  Fastsættelse af value driverne for de enkelte regnskabsposter vil 

i de følgende afsnit blive behandlet.   

I bilag 10 [side 110-112] fremgår budgettet samt dennes forudsætninger. Der er i nedenstående af-

snit argumenteret for de enkelte forudsætninger, der ligger til grund for budgettet.  Der er budgette-

ret frem til 2015E og terminalperioden (T+1). Grunden til, at den valgte budgetperiode er fastsat til 

7 år er, at det formodes, at der efter denne årrække er tale om, at virksomhedens udvikling vil ligge 

på en konstant vækstrate.  

5.1 Resultatopgørelsen 

5.1.1 Budgettering af salgsvæksten 
Som nævnt i afsnit 3.3.4.1.1, fremlage Vestas i forbindelse med deres offentliggørelse af kvartals-

rapporten for 3. Kvartals 2009, deres nye strategi Triple 15 . Vestas forventer, at de vil opnå en 

EBIT-margin på 15 pct. og omsætning på mindst 15 mio.euro i 2015. Målsætningen vil svare til en 

gennemsnitlig omsætningsvækst på ca. 11 pct. pr. år frem til 2015. Dette er en ambitiøs målsætning, 

da deres omsætning i 3. kvartal var på 4.130 mio.euro 

 

3.070 mio.euro fra deres målsætning for 

2009. Men ikke desto mindre bibeholder Vestas deres forventninger for 2009. For 2010 forventer 
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Vestas en omsætning på 7.000 

 
8.000 mio.euro, hvilket er en relativ lav omsætningsvækst set i 

forhold til tidligere år.   

Finanskrisen har, som tidligere nævnt i afsnit 3.1.2.1 i den strategiske analyse, skabt en brat op-

bremsning i ordreindgangen, og bankerne er lang mere kritiske i deres involvering i vindmøllepro-

jekter end før krisen. Som konkluderet i risikoanalysen jf. afsnit 4.3.2.7, giver dette en risiko for 

fald i omsætningen. Dette vurderes dog primært, at have effekt de første par år i budgetperioden, da 

flere analytikere mener, at Vestas på trods af krisen kan komme positiv denne.105 Vi forventer der-

for ikke, at det er muligt at opnå en yderlig omsætning på 3.070 mio.euro i 2009E. Vores lidt mere 

skeptiske bud på 2009E er derfor en omsætning på 7.000 m. euro.    

Målsætningen for 2010E er et resultat af finanskrisen, som ifølge Vestas ikke har givet den samme 

efterspørgsel som forventet. Vi vurderer derfor Vestas målsætning for 2010E er realistisk.   

Hvad angår målsætningerne for 2015, er disse ambitiøse, men understøttes af BTM Consult ApS,106 

der forventer en gennemsnitlig markedsvækst på 12 pct. pr. år. frem til 2030, hvilket understøtter 

Vestas målsætning. For at BTM Consult ApS forventninger kan overføres til en omsætningsvækst 

hos Vestas, kræver det dog, at Vestas kan bibeholde deres nuværende markedsandele.  

Som beskrevet i risikoanalysens afsnit 4.3.2.3, har der i årrækken 2004-2008 været tendens til, at 

Vestas taber markedsandele. Derudover har Vestas etableret produktionsanlæg i Kina, som skal 

producere kW-møllen. Hvilket i risikoanalysens afsnit 4.3.2.1 er vurderet at være en risiko for væk-

sten i omsætningen. På denne baggrund er der i budgetteringen af omsætningen fra 2011E til T+1 

blevet budgetteret mere forsigtigt, i forhold til Vestas forventninger til omsætningsvæksten.   

Vi vurderer på baggrund af ovenstående, at omsætningen i 2009 vil være 7.000 mio.euro. I 2010 

vurderer vi en omsætning på 7.500 mio.euro, som værende realistisk, mens markedsudviklingen 

frem til T+1 vil være 7,5 pct.. Dette er en del under Vestas egen og BTM Consult ApS målsætning. 

Men vi mener, der skal lægges vægt på Vestas tab af markedsandele til de øvrige udbydere.  

                                                     

 

105Jf. afsnit 3.1.2.1.1 omkring finanskrisen 
106Jf. afsnit 3.5.4.1.1- omkring BTM 
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5.1.2 Produktionsomkostninger 
Historisk set er produktionsomkostningerne faldet i forhold til omsætningen. Som det fremgår af 

nedenstående figur, er tendensen faldende. De fremtidige budgetterede produktionsomkostninger 

vurderes fortsat at være faldende.    

  
2004 2005 2006 2007 2008 

Pct. af omsætningen 92,24%

 

95,68%

 

86,25%

 

81,75%

 

78,99%

 

Figur 5.1.2.a: Produktionsomkostninger i pct. af omsætningen. Kilde: Egen tilvirkning  

Dette vurderes ud fra Vestas strategiske mål Supplier Quality og Produktions Exellence jf. af-

snit 3.3.4.2., at Vestas vil forbedre leverandørsamarbejdet via Six Sigma og at Vestas vil højne 

deres produktivitet og ressourceudnyttelse. På denne baggrund er der i budgetteringsforudsætnin-

gerne indlagt, at produktionsomkostningernes andel af omsætninger er jævnt faldende. I kvartals-

rapporten for 3. kvartal 2009 er produktionsomkostningernes procentmæssige andel af omsætningen 

ca. 80 pct.107 (en ændring på ca. 1 pct. i forhold til 2008 (79 pct.)).   

Vi forventer, at produktionsomkostningers procentmæssige andel af omsætningen i 2009 er på ni-

veau med 2008, hvorfor den sættes til 79. Herefter forventes det, at Vestas produktivitet og ressour-

ceudnyttelse vil have en forholdsvis jævn effekt over budgetperioden. Dog forventes effekten at væ-

re større de i starten, hvorfor produktionsomkostningers procentmæssige andel af omsætningen i 

2010E vil falde med 1 pct. point. Herefter vil den procentmæssige andel jævnt falde med en halvt 

pct. point pr. år frem til T+1.   

5.1.3 Forsknings- og udviklingsomkostninger  
Det vurderes, at omkostninger til forskning og udvikling vil stige fra 2008 og frem. Dette vurderes 

ud fra at markedet stadig efterspørger produktinnovation og stadig reducering af pris pr. kW, opti-

mering af driftsikkerheden og levetiden på møllerne.108 Herudover er der, som nævnt i afsnit 3.1.4.1 

og 3.2.5, indikationer på, at markedet for offshore møller er i vækst. Dette betyder, at disse møller 

stadig skal bruge kapital til fremtidig udvikling og forskning. Som det ses af nedenstående figur 

5.1.3.a så har omkostningerne til forskning og udvikling i forhold til omsætningen siden 2006 været 

omkring 1,5 pct.   

  

2004 2005 2006 2007 2008 
Pct. af omsætningen 0,74%

 

1,02%

 

1,46%

 

1,36%

 

1,49%

 

Figur 5.1.3.a: Forsknings- og udviklingsomkostninger i pct. af omsætningen. Kilde: Egen tilvirkning 

                                                     

 

107Jf. Vestas: Kvartalsrapporten for 3. Kvartal 2009, s. 20. (3.314 mio. euro / 4.130 mio. euro x 100 = 80,24 pct.) 
108Jf. afsnit 3.1.4.1 
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Det fremgår af kvartalsrapporten for 3. kvartal 2009, at omkostningerne til forskning og udvikling i 

forhold til omsætningen er 1,86 pct. Dette understøtter vurderingen om, at omkostningerne vil være 

stigende i budgetteringsperioden. Vi har på den baggrund vurderet, at den omsætningsmæssige pro-

centandel i omkostningerne til forskning og udvikling, vil være stigende med 0,25 pct. pr. år. Hvor-

for T+1 fastsættes til en procentmæssig andel på 3,49 pct.  

5.1.4 Distributions- og salgsomkostninger 
Det vurderes, at omkostninger til distribution og salg i forhold til omsætningen forsat vil ligge på 

det samme niveau som i 2008. Det ses ud fra nedenstående figur, at omkostninger historisk set er 

stigende i forhold til omsætningen. En sådan udvikling vurderes dog ikke at forsætte, da der i lighed 

med produktionsomkostninger, vil være krav om fremtidig effektivisering af omkostningsniveauet, 

hvilket styrker baggrunden for fastholdelse af omkostningsprocenten. Herudover, jf. afsnit 3.4.2, er 

det Vestas mål at markeder forsynes fra lokale produktionsanlæg.   

  

2004 2005 2006 2007 2008 
Pct. af omsætningen 1,50%

 

1,10%

 

1,73%

 

1,89%

 

2,98%

 

Figur 5.1.4.a: Distributions- og salgsomkostninger i pct. af omsætningen. Kilde: Egen tilvirkning  

Vi har på den baggrund vurderet, at den omsætningsmæssige procentandel i omkostningerne til di-

stribution og salg vil være på samme niveau som i 2008. Derfor sættes procentsatsen til 3 pct. af 

omsætningen.   

5.1.5 Administrationsomkostninger 
Administrationsomkostningerne i forhold til omsætningen har historisk set været omkring 3 pct. af 

omsætningen. Der er ikke fundet forhold, der skulle indikere en ændring i forholdet af omkost-

ningsniveauet. Vestas organisation vil vokse, hvilket umiddelbart vil kræve mere administration, 

men det vurderes ikke, at omkostningsniveauet vil ændre sig i forhold til 2008, hvorfor det vurde-

res, at administrationsomkostningerne i forhold til omsætningen vil være på 3,25 pct.  

  

2004 2005 2006 2007 2008 
Pct. af omsætningen 2,92%

 

1,99%

 

2,56%

 

3,04%

 

3,23%

 

Figur 5.1.5.a: Administrationsomkostninger i pct. af omsætningen. Kilde: Egen tilvirkning  

5.1.6 Afskrivninger 
Afskrivninger vurderes ud fra den forholdsmæssige afskrivningssats og ud fra de gennemsnitlige 

anlægsaktiver, henholdsvis immaterielle og materielle anlægsaktiver. 
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De immaterielle anlægsaktiver bliver fastsat ved brug af en nedskrivningstest i henhold til IFRS, 

hvorfor det er svært at forudsige, hvordan de fremtidige afskrivninger vil lægge sig fast. I nedenstå-

ende figur er de historiske afskrivningssatser for de immaterielle anlægsaktiver udregnet i forhold 

til gennemsnitlige anlægsaktiver.  

 

2004 2005 2006 2007 2008 
Pct. af gns. immaterielle  
anlægsaktiver 28,52%

 

6,45%

 

6,87%

 

5,89%

 

5,56%

  

Figur 5.1.6.a: Afskrivninger i pct. af gennemsnitlig anlægsaktiver. Kilde: Egen tilvirkning  

Ud fra ovenstående figur ses det, at den gennemsnitlige afskrivningssats har været 10,6 pct.. Der 

blev dog foretaget en udsædvanlig stor afskrivning i 2004, hvorfor vi ser bort fra denne afskrivning 

i budgetteringen. Med udelukkelse af 2004 er den gennemsnitlige afskrivningsprocent 6,1 pct. Den-

ne afskrivningssats er ligeledes valgt til budgetteringen.  

Som det fremgår af nedenstående figur 5.1.6.b, så har den gennemsnitlige historiske afskrivnings-

procent på materille anlægsaktiver været ca. 13 pct.   

 

2004 2005 2006 2007 2008 
Pct. af gns. materielle  
anlægsaktiver 8,10%

 

17,75%

 

17,27%

 

15,43%

 

12,35%

 

Figur 5.1.6.b: Afskrivninger i pct. af gennemsnitlig materielle anlægsaktiver. Kilde: Egen tilvirkning  

Det ikke er muligt at forudsige de fremtidige afskrivningssatser eller fordelingen i anlægsaktiver 

(bygninger, andre anlæg mv.) som har forskellige regnskabsmæssige afskrivningssatser. 

Der er derfor ingen identifikationer på, at afskrivningssatsen vil ændres i forhold den historiske af-

skrivningssats. Der er på baggrund heraf vurderet en afskrivningssats på 13 pct.   

5.1.7 Skat 
Skatten er fastsat ved anvendelse af den effektive skatteprocent. Da skatteprocenten har ændret over 

analyseperioden fra 30 pct. til 25 pct., er der for budgettet valgt at fastsætte den på baggrund af den 

effektive sats for 2008. Det er ikke til at forudsige, hvilke skattemæssige reguleringer der vil blive 

fortaget i fremtiden, hvorfor den bliver fastsat på baggrund af dette. Den effektive skattesats for 

budgetteringen er fastsat til 28 pct. pr. år også i terminalperioden.  
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5.1.8 Usædvanlige poster   
Som det fremgår af regnskabsanalysens afsnit 4.2.1.3.3, har usædvanlige poster ikke en egentlig 

værdiskabelse for Vestas, hvorfor usædvanlige poster ikke vurderes relevant at budgettere. Vi for-

venter desuden ikke, at der kommer et udsving i de usædvanlige poster. Vi har ikke oplysninger, 

der indikerer restrukturering eller forventet nedskrivninger. På denne baggrund er de usædvanlige 

poster budgetteret med nul.   

5.1.9 Netto finansielle omkostninger og -indtægter 
Ved fastsættelse af nettorenteomkostninger r til brug for beregning af de nettofinansielle omkost-

ninger, har vi 2009E estimeret en rente på 7 pct. Dette begrundes med, at der er nettofinansielle for-

pligter i 2009E, hvorimod i 2008 var der nettofinansielle aktiver. Det formodes, at det koster mere 

at have gæld end at have indestående, hvorfor at nettorenten fastsættes 7 pct. for hele budgetperio-

den.  

5.2 Balancen 

5.2.1 Immaterielle anlægsaktiver 
Som beskrevet i afsnit 3.4.3, har Vestas foretaget store investeringer i teknologi og medarbejdere 

med det formål at optimere effektiviteten og driftsikkerheden på møllerne. Vestas har i den forbin-

delse investeret i styringssystemet SAP. I 2008 var dette implementeret i en del af Vestas forret-

ningsenheder. Det forventes, at denne implementering vil forsætte.  

Herudover forventes det, at der stadig vil ske investeringer i udviklingen af møllerne. Som beskre-

vet i afsnit 3.1.4.1 og 3.2.5 er der indikationer på, at markedet for offshore møller er i vækst. Det 

vurderes derfor, at Vestas vil foretage investeringer i udvikling af offshore møller, men stadig også 

møller generelt.   

  

2004 2005 2006 2007 2008 
Immaterielle 0,11

 

0,13

 

0,12

 

0,10

 

0,10

 

Figur 5.2.1.a: 1/AOH for immaterielle anlægsaktiver i pct. af aktivet. Kilde: Egen tilvirkning  

Som det fremgår af ovenstående figur, har den historiske inverse omsætningshastighed for de im-

materielle anlægsaktiver været omkring 11 pct. Det forventes på baggrund af ovenstående, at den 

inverse omsætningshastighed for immaterielle aktiver i 2009E 

 

2011E vil være på det historiske 

gennemsnit, mens den herefter vil falde tilbage på 2008 niveauet.  
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5.2.2 Materielle anlægsaktiver 
Vestas har investeret 2,5 mia. euro i organisk vækst, og som vi skriver i afsnit 3.4.2, forventer Ve-

stas at have en produktionskapacitet, der kan producere møller svarende til 10.000 MW. En del af 

de 2,5 mia. euro er investeret, men det forventes, at der i forbindelse med åbningen af de kinesiske 

fabrikker i 2009 og 2010 samt en ny vingefabrik i USA, vil blive foretaget store aktiveringer. Som 

tidligere nævnt, er det desuden Vestas mål at forsyne markederne lokalt, det forventes derfor, at der 

i fremtiden stadig vil være store investeringer i produktionsapparatet. Vestas nævner yderligere i 

deres kvartalsrapport for 3. kvartal for 2009, at der er fortaget nye investeringer i Kina og USA.109  

  

2004 2005 2006 2007 2008 
Materielle aktiver 0,17

 

0,13

 

0,12

 

0,12

 

0,14

 

Figur 5.2.2.a: 1/AOH for materielle anlægsaktiver i pct. af aktivet. Kilde: Egen tilvirkning   

Den historiske inverse omsætningshastighed for materielle anlægsaktiver har gennemsnitligt været 

0,14. Dette forventes dog ikke at være gældende i budgetperioden, da Vestas som nævnt ovenfor vil 

foretage store investeringer i produktionsapparatet. Derfor budgetter vi i 2009E med en inverse om-

sætningshastighed på 0,21, som derefter vil falde med 0,01 pr. år, således omsætningshastigheden i 

2015E er 0,15. Omsætningshastigheden vurderes herefter at falde tilbage på det historiske niveau på 

0,14 hvorfor terminalperioden budgetteres til at være 0,14.    

5.2.3 Varebeholdning 
I afsnit 3.3.4.1.2 behandles Vestas

 

forventninger og målsætninger omkring deres nettoarbejdskapi-

tal. Heriblandt nævnes det, at der i slutningen af 2008 er opbygget sikkerhedslagere. I 2009 har or-

dreindgangen ladet vente på sig, hvilket ses i figur 3.1.2.1.a. Det fremgår også af figuren, at der er 

stigende ordre indgang. Vestas skriver yderligere i deres kvartalsrapport for 3. kvartal 2009, at der 

grundet kreditkrisen har været stigende varelagere i 2009.110 Det bemærkes yderligere, at lageret for 

3. kvartal 2009 er på 2.256 mio. euro.111   

På baggrund af ovenstående forventes det, at Vestas vil begynde at nedbringe sine sikkerhedslagere 

i forbindelse med den stigende ordretilgang. Dog har de indtil 3. kvartal 2009 opbygget deres lagere 

yderligt i forhold til 2008. Og det forventes ikke, at lageret vil blive nedbragt til 2008 niveau.  Den 

inverse omsætningshastighed er derfor fastsat til 0,26 i 2009E, og er budgetteret til at falde jævnt 

over budgetperioden, indtil et niveau der ligner den historiske dvs. 0,21.  
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5.2.4 Tilgodehavender fra salg og entreprisekontrakter og forudbetalinger fra kunder  
Som følge af kreditkrisen og ændringen i kundesammensætningen, jf. afsnit 3.2.3, forventes det, at 

tilgodehavender fra salg og entreprise kontrakter vil stige. Vurderingen begrundes med, at Vestas 

kunder har mulighed for at trække på kredittiden. Dels ved deres forhandlingsstyrke og dels at de, 

grundet finanskrisen, vil trække på deres kredittid.   

Det forventes derfor, at den inverse omsætningshastighed vil være større i 2009 end det historiske 

gennemsnit på 0,23. Den inverse omsætningshastighed er derfor budgetteret til 0,25 for 2009E. 

Herefter forventes det, at den inverse omsætningshastighed indtil terminal perioden, vil falde til et 

niveau der ligner 2007 og 2008.   

Vedrørende forudbetalinger fra kunderne forudsættes det at have den modsat rettet effekt. Dvs. at 

kunderne ikke vil fortage forudbetalinger i den samme størrelsesorden, som der de gjorde i 2008. 

Der er derfor budgetteret med, at forudbetalinger fra kunder vil have en invers omsætningshastig-

hed på -0,18 i 2009E, men vil stige i løbet at budgetteringsperioden til et niveau der ligner 2007 og 

2008 på -0,21.  

5.2.5 Andre tilgodehavender, andre driftsaktiver, andre gældforpligtelser og andre driftsfor-
pligtelser.   
De inverse omsætningshastigheder for disse aktiver og forpligtelser har historisk set har ligget på 

samme niveau. I regnskabsposten andre driftsforpligtelser er den primære post garantihensættelser. 

Vestas skriver omkring disse hensættelser, at de forventer et niveau på omkring 3-4 pct. af omsæt-

ningen i 2009 mod 4 pct. i 2008.112 I budgettet forudsætningerne er der bibeholdt niveauet for 2008 

i de fremtidige forudsætninger på denne post. De tre andre regnskabsposter er der budgetteret med 

en invers omsætningshastighed, der ligger på niveau med den historiske dvs. 0,03 for andre tilgode-

havender og andre driftsaktiver, og -0,06 for andre gældsforpligtelser.  

5.2.6 Leverandørgæld 
Forventningen til den inverse omsætningshastighed for leverandørgæld er, at den vil stige i 2009E 

og herefter jævnt falde til et niveau med 2008. Denne forventning, vurderes ud fra kvartalsrapporten 
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for 3. kvartal 2009. Vestas skriver i rapporten, at de bliver nød til at trække på sine kreditfaciliteter, 

men de vil på længere sigt selv vil finansiere deres organiske vækst fra driften.113 

Den inverse omsætningshastighed er derfor fastsat til -0,18 i 2009E.  Herefter budgetteret til at fal-

de i til et niveau der ligner 2008, hvorefter den inverse omsætningshastighed vil være på 2008 ni-

veauet frem til terminalperioden.  

5.2.7 Netto finansielle forpligtelser  
De netto finansielle forpligtelser fastsættes på baggrund af den budgetterede FGEAR. Den histori-

ske udvikling i den finansielle gearing fremgår af regnskabsanalysens afsnit 4.2.1.1.1. I afsnittet 

fremgår det, at udviklingen i den finansielle gearing er faldende.   

Som det fremgår af budgettet, er der budgetteret med stigende investeringer i anlægsaktiver, og at 

nettoarbejdskapitalen i den første periode vil være stigende, dog herefter faldende. På denne bag-

grund forventes det, at Vestas ikke alene kan finansierer disse store investeringer via driften. Det 

formodes derfor, at Vestas må optage fremmedkapital for at finansier den fremtidige organiske 

vækst. Der budgetteres derfor med, at Vestas i de første år vil have en positiv finansiel gearing på 

0,20. Herefter vil den falde i takt med Vestas egen finansiering via driften.   

6. Værdiansættelse 

På baggrund af budgettet, baseret ud fra de foregående analyser, kan den egentlige værdiansættelse 

af Vestas fortages. Skæringsdatoen for værdiansættelsen er 1. november 2009.  

Værdiansættelsen tager udgangspunkt i den tilbagediskonteret cash flow-model (FCFF). FCFF-

modellen tager udgangspunkt i virksomhedsværdien, der bygger på fremtidige pengestrømme. 

FCFF-modellen kan udtrykkes ved følgende ligning: 
114    

Hvor FCFF er det frie cash flow og defineres som det cash flow, der er tildeling mellem långivere 

og ejere. Det frie cash flow skal tilbagediskonteres, således det afspejler såvel lånegivernes og ejer-

nes afkastkrav. 

                                                     

 

1133. kvartals rapport for Vestas 2009 side 18 

0
1

1 )1()()1(
NFF

waccgwacc

FCFF

wacc
FCFFV

T
T

T

t
t

tE

o

Budgetperiode Terminalværdi 



 

Side 82 af 125   

6.1 Vejede gennemsnitlig kapitalomkostninger (WACC) 
Lånegivernes og ejernes afkastkrav defineres som kapitalomkostninger. Som det fremgår af FCFF-

modellen, udtrykkes kapitalomkostningerne som WACC. WACC kan udtrykkes ved følgende lig-

ning:  
115  

WACC elementer vil i det følgende blive behandlet.  

6.1.1 Kapitalstruktur (GA, EKA) 
Kapitalstrukturen i gælds- og egenkapitalandel skal anvendes til at bestemme omfanget af kapital-

indskydernes ofrer ved at indskyde kapital i Vestas. Der skal benyttes markedsværdien af henholds-

vis af gælds- og egenkapitalen. Dette giver i midlertidigt et problem, da formålet med afhandlingen 

netop er at finde markedsværdien af Vestas.116 En alternativ løsning til denne problemstilling er i 

afhandlingen fortaget ved at estimere den historiske markedsværdi og på baggrund af dette estimat 

bestemme den fremtidige kapitalstruktur.  

Der taget udgangspunkt i kursen for Vestas-aktien. Herved vil markedsværdien af egenkapitalen 

approksimativt blive fastsat. Det har ikke været muligt at finde en alternativ løsning til en markeds-

værdi af den netto rentebærende gæld, hvorfor den bogførte værdi af denne er anvendt.  
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Figur 6.1.1a: Gennemsnitlig historiske kapitalstruktur. Kilde: Egen tilvirkning  

Af ovenstående figur fremgår de gennemsnitlige kapitalstrukturer, der har været de sidste fem år. 

Dog er der, som tidligere omtalt, i 2006 nettofinansielle aktiver. Dette er i ovenstående figur korri-

geret ud fra den antagelse, at overskydende likviditet forventes at blive enten udbetalt som dividen-

de eller blive geninvesteret.117 Vestas target for fremtiden er desuden, at koncernens fremtidige 

kapitalstruktur forsat vil bestå af en høj egenkapitalandel118 Derfor vurderes den historiske kapital-
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en praktisk tilgang, Gjellerup, 2. Udgave, 2. Oplag 2005, side 33. 
115 Christian V. Pedersen og Thomas Plenborg, Regnskabsanalyse for beslutningstagere, Forlaget Thomsen, 1. Udgave, 1. Oplag 2005, side 
240. 
116Jens O. Elling og Ole Sørensen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse 

 

en praktisk tilgang, Gjellerup, 2. Udgave, 2. Oplag 2005, side 55 
- 56. 
117Rådgivningsudvalget december 2002, Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virk-
somheder og virksomhedsandele , FSR, trykt hos Nørhaven Book, Viborg 2003, s. 47. 
118Vestas: Årsrapporten 2008, s. 59. 
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struktur at kunne afspejle den fremtidige. På baggrund heraf vil der blive anvendt en fremtidig kapi-

talstruktur på 10/90 (GA/EKA).   

6.1.2 Lånerente (kd)  
Lånerenten, som ganges på gældsandelen, udtrykker den rente, fremmedkapital ejerne kræver i 

kompensation. Lånerenten fastsættes efter skat, da Vestas driftsaktiviteter opgøres efter skat.  Lå-

nerenten udtrykkes ved følgende formel: 
119  

Hvor: rf udtrykker den risikofri rente, rs udtrykker den selskabsspecifikke risikotillæg og t er sel-

skabsskatte satsen.  

6.1.2.1 Risikofri rente (rf) 
Den risikofrie rente er det alternativ som långivere og såvel som ejere kan få i afkast i en risiko fri 

investering. Renten på en 10-årig statsobligation anvendes i praksis som en indikator på en risikofri 

rente. Ultimo 2008 var rente 3,646 pct.120  

6.1.2.2 Selskabsspecifikke risikotillæg (rs) 
Selskabsspecifikke risici er forhold, der er specifikke i/for selskabet, som har en systematisk større 

risiko end markedsrisikoen. Vi har i risikoanalysen vurderet den finansielle risiko neutral. Hertil 

kan der nævnes, at Vestas har en fornuftig soliditetsgrad og en fornuftig likviditetscyklus. Til fast-

sættelse af risikotillægget er der anvendt Standard & Poor s kreditrating som inddeler vurderin-

gen af risikotillægget i 11 kategorier.121 På baggrund heraf vurderes Vestas til at være en A , hvil-

ket resulterer i et selskabsspecifikt risikotillæg på 0,6.   

6.1.2.3 Selskabsskatte satsen (t) 
For større koncerner er det vanskeligt at fastlægge skattesatsen, grundet udenlandske datterselska-

ber.122 Vi har fastsat selskabsskatte satsen til 28 pct. i lighed med budgetteringen. Dette er fastsat på 

baggrund af Vestas effektive skattesats, jf. afsnit 3.1.1.1.  

                                                     

 

119Christian V. Pedersen og Thomas Plenborg, Regnskabsanalyse for beslutningstagere, Forlaget Thomsen, 1. Udgave, 1. Oplag 2005, side 
243. 
120Danmarks nationalbank: http://nationalbanken.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1152 
121Christian V. Pedersen og Thomas Plenborg, Regnskabsanalyse for beslutningstagere, Forlaget Thomsen, 1. Udgave, 1. Oplag 2005, side 
262. 
122Christian V. Pedersen og Thomas Plenborg, Regnskabsanalyse for beslutningstagere, Forlaget Thomsen, 1. Udgave, 1. Oplag 2005, side 
246-248. 
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6.1.3 Fastlæggelse af ejernes kapitalafkastkrav (ke)  
Ejernes kapitalafkastkrav er det afkast, som ejerne forventer ved en alternativ investering, til samme 

risiko. Sammenhængen mellem det forventede afkast og markedsrisikoen herved, kan beskrives ved 

følgende ligning:   

Hvor: rf udtrykker den risikofri rente,  udtrykker den systematiske risiko og E(rm) udtrykker det 

forventet afkast ved investering i markedsporteføljen.  

6.1.3.1 Estimering af den systematiske risiko ( ) 
Den del af risikoen, der ikke kan elimineres ved investering i en bredportefølje, indgår ligeledes i 

fastsættelsen af afkastkravet. Denne risiko er den systematiske risiko også kaldet Beta, ses i forhold 

til markedsporteføljen. Betaværdien kan inddeles følgende fire intervaller:    

= 0 Risikofri investering 
   < 1 Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 
   = 1 Investering med samme risiko som markedsporteføljen 
   > 1 Investering med større risiko end markedsporteføljen 123  

I risikoanalysen, jf. afsnit 4.3.4, blev der fastsat en høj driftsmæssig risiko, og en neutral finansielri-

siko. Jf. FSR124 ligger beta i intervallet 1,15 til 1,4 ved en høj driftsmæssig risiko, og en neutral fi-

nansielrisiko.  

For at underbygge ovenstående vurdering, henvises der til Jyske Banks analyse af Vestas efter af-

læggelsen af kvartalsrapport fra 3. kvartal for 2009. Jyske Bank har i analysen beregnet en betavær-

di på 1,35.125 Herudover anvender Danske aktieanalytikere en beta på 1,57 for oktober måned.  

På baggrund af risikoanalysen, og de eksterne oplysninger, er beta estimeret til 1,4.  

6.1.3.2 Markedsporteføljen E(rm) 
Det sidste led i formlen udtrykker et tillæg, som investorer kræver for at investere i aktier i forhold 

til at fortage en risikofri investering. Ved fastlæggelsen af tillægget fokuseres der oftest på histori-

                                                     

 

123Rådgivningsudvalget december 2002, Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virk-
somheder og virksomhedsandele , FSR, trykt hos Nørhaven Book, Viborg 2003, s. 55. 
124Rådgivningsudvalget december 2002, Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virk-
somheder og virksomhedsandele , FSR, trykt hos Nørhaven Book, Viborg 2003, s. 59. 
125Jyske Bank: aktier - industri 28.10.2009 
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ske kursobservationer, ex-post observationer. En anden metode er at koncentrere sig om markedets 

forventning til fremtidens risikoprimære, ex-ante metode.126  

Det kan være svært at vurdere, hvilken metode der giver det rigtige billede af fremtiden risikopræ-

mien. Men ved anvendelse at ex-post bygger man sit estimat på historiske data. Argumentet for, at 

estimatet kan tage udgangspunkt i historisk data, er, at risikopræmien i dag ikke har ændret sig væ-

sentlig. Der vurderes derfor, at risikopræmien kan tage udgangspunkt i ex-post observationer.  

Hvad angår ex-post observationer, er der en række empiriske undersøgelser, der anvender historisk 

data. Parum er en blandt flere, der har foretaget observationer i tidsperioden 1925 

 

1997, hvor han 

kom frem til en historisk risikopræmie på ca. 3 pct. Ifølge FSR anvendes der i praksis 4 pct. Dette 

er ud fra PWC s undersøgelse af praksis i 2001.127   

Forventningen til fremtidens risikopræmie er derfor 4 pct. Dog vil der i forbindelse med følsom-

hedsanalysen blive anvendt forskellige risikopræmier for at vurdere følsomheden.  

6.1.4 Beregning af WACC 
Med udgangspunkt i de ovenstående værdier, er det nu muligt at fastlægge WACC.  Nedenstående 

ligning viser elementer til beregninger af WACC:    

6.2 Estimering af vækstfaktor (g) 
I FCFF-ligningen fremgår det at terminalværdien afhænger af forventningerne til virksomhedens 

resterende levetid. Den fremtidige forventning udstykkes igennem en vækstfaktor; g . Da forvent-

ningen til virksomhedens vækst kan variere fra investor til investor, er der ikke en ensidigt resultat 

til g, hvorfor værdien heraf skal estimeres. Estimeringen af g skal tage udgangspunkt i den strate-

giske analyse af virksomheden og en vurdering af det langsigtede vækstpotentiale i branchen.128    

Som nævnt i afsnit 5.1.1, så forventes der en omsætningsvækst på 11 pct. Dette er vurderet ud fra 

BTM Consult ApS vurdering samt konkurrencesituationen i branchen. Da det forventes, at en virk-

somhedslevetid er uendelig, vil en omsætningsvækst på 11 pct. være urealistisk. Vi vurderer, at 

                                                     

 

126Rådgivningsudvalget december 2002, Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virk-
somheder og virksomhedsandele , FSR, trykt hos Nørhaven Book, Viborg 2003, s. 24. 
127Rådgivningsudvalget december 2002, Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virk-
somheder og virksomhedsandele , FSR, trykt hos Nørhaven Book, Viborg 2003, s. 60. 
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konkurrencesituationen vil blive skærpet og den generelle markedsvækst i vindmøllebranchen dog 

er begrænset, således den ikke fortsætter evigt.   

Herudover skal der ifølge FSR tages højde for, at virksomhedens langsigtede vækst ikke overstiger 

udsigterne til verdensøkonomiens samlede vækst. FSR skriver desuden, at der ved en inflationsni-

veau på ca. 2 pct. vil g ligge mellem 0-5 pct.   

På baggrund af ovenstående estimeres der en vækstfaktor på 3 pct. som værende realistisk. Vækst-

raten vurderes, primært ud fra forventningen til konkurrencesituationen i branchen.  

6.3 Estimering af Vestas-aktiens værdi 
Ud fra de estimerede elementer i FCFF-ligningen kan værdien af Vestas beregnes. Som nævnt, til-

bagekonteres de fremtidige frie pengestrømme, således man finder nutidsværdien af Vestas fremti-

dige indtjening.  

Der i bilag 11 [side 113] beregnet de frie pengestrømme for hele budgetperioden til og med T+1. 

Herefter er de frie pengestrømme for hvert enkelt år tilbagediskonteret til nutidsværdien (PV). Af 

nedenstående figur ses beregning ved brug af FCFF-modellen.   

PV af frit cash flow i budgetperiode 2.584 

 

PV af frit cash flow i terminalperiode 8.176 

 

Estimeret virksomhedsværdi 10.761 

 

Bogført værdi af NFA 160 

 

Estimeret værdi af egenkapital 10.921 

     

Antal aktier 203.704.103 

 

Estimeret værdi pr. aktie 54 

 

Estimeret værdi pr. aktie i kr. (kurs 744,42) 399 

 

Figur 6.3.a: Estimering af Vestas-aktiens værdi, ved brug af FCFF-modellen. Kilde: Egen tilvirkning  

6.3.1 Sammenligning med børskurs d. 1. november 2009  

6.3.2 Følsomhedsanalyse 
Formålet med følsomhedsanalysen er at belyse den før nævnte problemstilling. Der er fortaget en 

følsomhedsanalyse, hvoraf ændringen af WACC er sat op imod ændring i omsætningen.   

                                                                                                                                                                               

 

128Rådgivningsudvalget december 2002, Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af virk-
somheder og virksomhedsandele , FSR, trykt hos Nørhaven Book, Viborg 2003, s. 74. 
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Ændringen i WACC er fortaget efter forudsætningen om, at elementerne heri er estimeret og kan 

ændre sig. Ændringen af omsætningen har til formål at udfordre den fremtidige omsætningsvækst i 

Vestas. Vestas egne målsætninger er, som nævnt, vurderet for ambitiøse. Men hvad vil virksom-

hedsværdien være, hvis Vestas kan opnå sine mål. Eller hvad vil effekten være, hvis COP15 bliver 

en fiasko, som evt. resulterer i BTM Consult ApS vurdering og vindmøllebranchens vækst ikke 

længere er realistisk. Som det fremgår af budgettet, er omsætningen den primære værdidriver herfor 

og de øvrige variable udregnet på baggrund af udviklingen i omsætningen. Det forventes ikke, at de 

øvrige værdidriveres forhold til omsætningen vil ændre sig.   

Desuden er følsomhedsanalysen udarbejdet på den forudsætning, at en ændring i omsætning vil væ-

re gældende fra 2010E. Dette skyldes, at budgetforudsætningerne for 2009E og 2010E vurderes at 

være inden for en årrække, hvor det mere eller mindre er sikkert at udtale sig realistisk om perio-

dens resultater.129   

I bilag 12 [side 114] er der opstillet en matrice, som viser omfanget af forskellige ændringer i 

WACC og omsætningen, på virksomhedsværdien. I matricen ses det, at en ændring i omsætningen 

til en omsætningsvækst på 12,5 pct. fra 2010E vil værdien pr. aktie blive 437 kr. en ændringseffekt 

på 38 kr. Ved en omsætningsvækst på 12,5 pct. opnår Vestas deres Triple 15 mission i T+1.   

Derimod vil en ændring i WACC på 1 pct. point, således WACC bliver 7,57 pct., resultere i en for-

øgelse i værdien pr. aktie på 95. En ændring i WACC har således størst effekt på aktiens værdi.  

Men som nævnt, er elementerne i FCFF-ligningen estimeret og denne estimering er forbundet med 

en vis usikkerhed. Usikkerheden vurderes at kunne beskrives ved en ændring i WACC og omsæt-

ningen på 1 pct. point i hver faktor. Som det fremgår af bilag 12 [side 114] giver dette et interval 

mellem 328 og 504 i værdi pr. aktie. Dette svarer til en gennemsnitlig værdi pr. aktie på 407 kr., 

hvilket er en forskel (følsomhed) på 8 kr. eller 1,5 pct.130, i forhold til den estimerede værdi pr. ak-

tie. Ved en ændring i WACC og omsætningen på henholdsvis 2,5 pct. point, og 3 pct. point er der 

en følsomhed på 41 kr. eller 10,3 pct. En stigning i WACC på 1 pct. point vil gøre, at værdien pr. 

aktie er 334 kr. Dette vil gøre, at vores konklusion vil ændre sig til, at Vestas-aktien er overvurde-

ret. Modsætningsvis vil en ændring i omsætningen alene ikke ændre på vores konklusion.  

                                                     

 

129Som det fremgår af bilag 12 [side 124] vil en ændring i omsætningen fra 7,5 pct. til 8,5 pct. derfor være en ændring i 2011E til og med 
T+1. Herefter vil omsætningen efter terminalperioden stadig stige med g 3 pct.  
130Følsomhed = ændring/udgangspunkt = 6/399 = 1,5 pct.  
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Konklusionen på følsomhedsanalysen er derfor, at værdiansættelsen primært er følsom overfor 

WACC. Ændringen i den primære værdidriver har derimod ikke samme følsomhed, da en ændring i 

omsætningen alene ikke ændrer konklusionen på Vestas-aktien, er undervurderet.   

6.4 Del konklusion på værdiansættelsen 
Værdiansættelsen er foretaget ud fra budgetforudsætningerne. Skæringsdatoen for værdiansættelsen 

er d. 1. november 2009. Værdiansættelsen af Vestas tager udgangspunkt i den tilbagediskonteret 

cash flow-model (FCFF).   

Hvad angår elementerne WACC-ligningen, er der foretaget en del vurderinger for forudsætninger til 

estimeringen af WACC. Kapitalstrukturen er vurderet ud fra den historiske kapitalstruktur. For at 

finde markedsværdierne i kapitalstrukturen er markedsværdien på egenkapitalsandelen beregnet ud 

fra den faktiske børskurs.   

Den risikofri rente er estimeret ud fra en 10-årig statsobligation. Det selskabsspecifikke risikotillæg 

er vurderet ud fra risikoanalysen og Vestas soliditetsgrad. Ifølge Standard & Poor s kreditvurde-

ring er Vestas fastsat til en A virksomhed.  

Beta, den systematiske risiko i Vestas, er større end markedsporteføljen. Markedsporteføljen er 

primært vurderet ud fra ex-post observationer i tidsperioden 1925 

 

1997. Der er taget udgangs-

punkt i historisk data, da det vurderes, at risikopræmien i dag ikke har ændret sig væsentligt i for-

hold til det historiske.   

WACC er på baggrund af estimaterne vurderet til 8,57 pct. Vestas fremtidige vækst efter T+1 er 

vurderet ud fra konkurrencesituationen i branchen samt vurdering af den høje omsætningsvækst ik-

ke forsætter evigt. Herudover er der taget højde for, at virksomhedens vækst ikke overstiger udsig-

terne til verdensøkonomien. g er derfor estimeret til 3 pct.  

Værdien pr. aktie er estimeret til 399 kr., hvilket gør, at Vestas er undervurderet med 40 kr. pr. aktie 

d. 1. november 2009.   

Estimeringen af virksomhedsværdien er dog forbundet med en vis usikkerhed, som er vurderet i en 

følsomhedsanalyse. Følsomheden kan ved en ændring i WACC, og den primære værdidriver om-

sætningen på 1 pct. point beskrives, som 1,5 pct. svarende til 6 kr. Ved en ændring i WACC og om-
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sætningen på henholdsvis 2,5 pct. point og 3 pct. point, er der en følsomhed på 41 kr., eller 10,3 pct. 

Værdiansættelsen er derfor ikke så følsom for ændringer i estimaterne.  
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7. Konklusion  

Den strategiske analyse havde til formål at danne baggrund til budgettet og dens forudsætninger. I 

analysen er Vestas eksterne og interne forhold belyst. Vestas vision, mission og strategiske mål 

har til formål at optimere alle led i værdikæden og bidrage til omkostningsminimering. Dette har 

skabt god udnyttelse af Vestas ressourcer. Der blev i analysen belyst, at visse af Vestas finansielle 

målsætninger er for ambitiøse, mens målsætningen for NWC er for uambitiøs.   

Den strategiske analyse kom derudover frem til, at Vestas har en bred produktportefølje. Dette gi-

ver god grobund til fremtiden, således de kan forsætte med udbygning af produktionskapaciteten og 

produktudvikling. Der skal hertil bemærkes, at de i deres portefølje har et produkt, som ikke er vur-

deret lønsomt. Produktet er stilet mod det kinesiske marked, som ikke rigtigt efterspørger vindmøl-

letypen.   

Der er stor politisk interesse for at nedbringe CO2, hvilket gavner vindmøllebranchen. Ved COP15 

er der mulighed for, at endnu flere lande forpligter sig til CO2 reduktion. Finanskrisen har medvir-

ket til kritisk involvering fra bankernes side, som har gjort, at der stilles større krav til krav til 

vindmøllernes driftssikkerhed. En lavkonjunktur vil sænke efterspørgslen i lande uden bindende 

forpligtelser. Finanskrisen har yderligt resulteret i, at der kommet en væsentlig usikkerhed i både 

valutakurser og i renter.  

Der er ved brancheanalysen konkluderet, at leverandørernes forhandlingsstyrke er lav, men vil kun-

ne stige i takt med en stigende efterspørgsel. Branchen er præget af stadig større kunder, der styrker 

kundernes forhandlingsstyrke. På trods af de ellers høje adgangsbarriere taber Vestas markedsan-

dele til primært nye aktører. De primære substituerende produkter er fossile brændstoffer. Der er 

dog udsigter til store prisstigninger og gebyrtillæg på de fossile brændstoffer, hvilket kan øge efter-

spørgslen på vindenergi.   

På baggrund af de reformulerede regnskaber er der blevet foretaget analyse af Vestas rentabilitet 

og risiko. Det blev konkluderet, at egenkapitalforrentningen påvirkes af gearingseffekterne FGEAR 

og DGEAR.  Værdiskabelse i Vestas sker via driftsmæssiggearing og ROOA. Mens den finansielle 

skaber negativ værdi i egenkapitalforrentningen.   



 

Side 91 af 125  

I den yderligere dekomponering af ROE er der analyseret på nøgletallet ROIC. Det kunne konklu-

deres at OGbruttofortjeneste igennem hele analyseperioden, har forsaget den primære værdiskabelse. Det 

blev derfor vurderet, at omsætningen er den primære værdidriver. Denne driver er ligeledes den 

primære værdidriver i fremtiden. Ligeledes blev det konkluderet, at der på balanceposterne kun er 

væsentlig at budgettere på baggrund af de inverse omsætningshastigheder.   

Vestas har ligesom andre virksomheder, risici forbundet med deres forretning. Disse risici består af 

de drifts- og finansielle risici. Det blev i denne analyse konkluderet, at Vestas har en forholdsvist 

høj driftsmæssig risiko, men deres finansielle risiko er vurderet til at ligge på et neutralt niveau.  

Der er ud fra den strategiske, rentabilitets- og risikoanalysen udarbejdet et budget for Vestas. Der er 

budgetteret syv år frem i tiden, hvor kvartalsrapporten for 3. kvartal 2009 fra Vestas er inddraget i 

2009E.  

Der er budgetteret ud fra omsætningen, som er den primære værdidriver. Omsætningen danner lige-

ledes baggrund for den budgetterede balance. Balancen er budgetteret via de respektive inverse om-

sætningshastigheder og den finansielle gearing.   

På baggrund af budgettet har det været muligt at beregne de fremtidige pengestrømme. De fremtidi-

ge pengestrømme er ved brug af FCFF-modellen tilbagediskonteret til nutidsværdien. De vægtede 

gennemsnitlige kapitalomkostninger er estimeret til 8,57 pct. Vækstfaktoren g er estimeret ud fra 

konkurrencesituationen i branchen og vurdering af omsætningsvæksten samt at Vestas

 

vækst ikke 

overstiger udsigterne til verdensøkonomien. g er estimeret til 3 pct.   

De fremtidige pengestrømme samt de estimerede gennemsnitlige kapitalomkostninger og vækstfak-

toren danner grundlag for værdiansættelsen af Vestas.  

Følsomhedsanalysen viste, at en ændring i WACC, og den primære værdidriver vil hver især og 

hver for sig, ændre på værdien af Vestas. Det viste, at ændring i WACC gav større udslag, end æn-

dring i omsætningen, hvorfor værdiansættelsen er mest følsom på en ændring i WACC.  

Værdien pr. aktie er estimeret til 399 kr., hvilket gør, at Vestas er undervurderet med 40 kr. pr. aktie 

d. 1. november 2009. Markedsværdien ligger derfor under den faktiske værdi af Vestas. 
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8. Bilag overblik over bilag  

Bilag 1 Organisationsdiagram    

Kilde: Egen tilvirkning, tal fra http://www.vestas.com/da/investor/vestas-aktien/ejerskab.aspx   

http://www.vestas.com/da/investor/vestas-aktien/ejerskab.aspx
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Bilag 2 Diagram over produkter og deres specifikationer    

  
Operatio-

nelt  

    
Møllemodel data Specifikationer Designet til 

V52-850kW 4-25 m/s OptiSpeed® Vanskeligt tilgængelige el. kom-

plekst terræn områder. 

V82-1,65MW 3,5-20 m/s ActiveStall® Lave og mellem vindforhold. 

 

V80-2,0MW 4-25 m/s OptiTip® og variable hastighed. Høje vindforhold. 

V90-1,8MW 3-25 m/s OptiTip® og variable hastighed. Mellem vindforhold.  

V90-1,8/2,0MW 4-25 m/s VCSTM og variable hastighed. Lave og mellem vindforhold. 

V90-3,0MW 3,5-25 m/s VCSTM og variable hastighed. Høje vindforhold. 

V100-1,8MW 4-20 m/s VCSTM og variable hastighed. Lave vindforhold.  

V112 -3,0MW* 3 - 25 m/s VCSTM og variable hastighed. Lave og mellem vindforhold. 

V112-3,0MW 

 

offshore*

 

3 - 25 m/s VCSTM og variable hastighed. Lave og mellem vindforhold. 

Offshore 

 

Møllemodellens navn består af angivelse af rotor diameter samt effekt. Ved Operationelt data for-

stås vindhastigheden. Da vindmøllen ikke er rentabel ved lave hastigheder, slår den først til (Cut-in 

wind speed) ved vindhastigheder over 3, 3,5 eller 4 m/s. Den øvre grænse er fastsat af sikkerheds-

mæssige årsager, da vindhastigheder over 25 m/s (Cut-out wind speed) kan give skader på møllens 

vitale dele.   

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af brochure om de enkelte møller.  

*klar til levering i 2010.  
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Bilag 3 Tre mulige forekast til udviklingen indenfor offshore  

  

Kilde: Renewable Energy Capacity in the EU fra Business Insigt. 
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Bilag 4 Reformulering af egenkapitalen 2008  

Officiel egenkapitalopgørelse  

Egenkapitalopgørelse 2008 Aktiekapital

Reserve for 
valutakursr

egulering

Reserve for 
pengestrøms
afdækning

Overført 
resultat I alt

Minoritetsint
eresser  I alt

Total 
indkomst

Transakti
oner med 

ejere

Egenkapital 1. januar 2008 25 (7) 4 1.494 1.516 0 1.516

Valutakursregulering vedrørende omregning til EUR 0 0 0 0 0 0 0
Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder 0 (43) 0 0 (43) 0 (43) x
Tilbageførsel af dagsværdireguleringer af 
afdækningsinstrumenter,overført til 
resultatopgørelsen (produktions omkostninger) 0 0 (4) (4) 0 (4) x
Dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter 0 0 (38) 0 (38) 0 (38) x
Skat af egenkapitalbevægelser 0 0 10 0 10 0 10 x
Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen 0 (43) (32) 0 (75) 0 (75)
Årets resultat 0 0 511 511 0 511 x
Totalindkomst i alt 0 (43) (32) 511 436 0 436

Aktiebaseret vederlæggelse 0 0 0 3 3 0 3 x
Erhvervelse af egne aktier 0 0 0 0 0 0 0
Øvrige egenkapitalbevægelser 0 0 0 3 3 0 3

Egenkapital 31. december 2008 25 (50) (28) 2.008 1.955 0 1.955

Reformuleret egenkapitalopgørelse
Egenkapital 1. januar 2008 1.516

Transaktioner med ejere
Køb af egne aktier 3
Betalt udbytte 0 3

Totalindkomst

Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder (43)
Tilbageførsel af dagsværdireguleringer af 
afdækningsinstrumenter,overført til 
resultatopgørelsen (produktions omkostninger) (4)
Dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter (38)
Skat af egenkapitalbevægelser 10
Årets resultat 511 436

Bogført værdi af egenkapital 31. december 2008 1.955

Øvrige reserver Klassifikation
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Bilag 4 Reformulering af egenkapitalen 2007  

Officiel egenkapitalopgørelse  

Egenkapitalopgørelse 2007 Aktiekapital

Reserve for 
valutakursr

egulering

Reserve for 
pengestrøms
afdækning

Overført 
resultat I alt

Minoritetsint
eresser  I alt

Total 
indkomst

Transakti
oner med 

ejere

Egenkapital 1. januar 2007 25 3 3 1.231 1.262 0 1.262

Valutakursregulering vedrørende omregning til EUR 0 0 0 0 0 0 0
Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder 0 (10) 0 0 (10) 0 (10) x
Tilbageførsel af dagsværdireguleringer af 
afdækningsinstrumenter,overført til 
resultatopgørelsen (produktions omkostninger) 0 0 (3) 0 (3) 0 (3) x
Dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter 0 0 4 0 4 0 4 x
Skat af egenkapitalbevægelser 0 0 0 (1) (1) 0 (1) x
Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen 0 (10) 1 (1) (10) 0 (10)
Årets resultat 0 0 0 291 291 0 291 x
Totalindkomst i alt 0 (10) 1 290 281 0 281

Aktiebaseret vederlæggelse 0 0 0 3 3 0 3 x
Erhvervelse af egne aktier 0 0 0 (30) (30) 0 (30) x
Øvrige egenkapitalbevægelser 0 0 0 (27) (27) 0 (27)

Egenkapital 31. december 2007 25 (7) 4 1.494 1.516 0 1.516

Reformuleret egenkapitalopgørelse
Egenkapital 1. januar 2007 1.262

Transaktioner med ejere
Køb af egne aktier 3
Erhvervelse af egne aktier (30)
Betalt udbytte 0 (27)

Totalindkomst

Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder (10)
Tilbageførsel af dagsværdireguleringer af 
afdækningsinstrumenter,overført til 
resultatopgørelsen (produktions omkostninger) (3)
Dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter 4
Skat af egenkapitalbevægelser (1)
Årets resultat 291 281

Bogført værdi af egenkapital 31. december 2007 1.516

Øvrige reserver Klassifikation
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Bilag 4 Reformulering af egenkapitalen 2006  

Officiel egenkapitalopgørelse  

Egenkapitalopgørelse 2006 Aktiekapital

Reserve for 
valutakursr

egulering

Reserve for 
pengestrøms
afdækning

Overført 
resultat I alt

Minoritetsint
eresser  I alt

Total 
indkomst

Transakti
oner med 

ejere

Egenkapital 1. januar 2006 23 6 (5) 938 962 0 962

Valutakursregulering vedrørende omregning til EUR 0 0 0 1 1 0 1 x
Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder 0 (3) 0 0 (3) 0 (3) x
Tilbageførsel af dagsværdireguleringer af 
afdækningsinstrumenter,overført til 
resultatopgørelsen (produktions omkostninger) 0 0 8 0 8 0 8 x
Dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter 0 0 3 0 3 0 3 x
Skat af egenkapitalbevægelser 0 0 (3) 0 (3) 0 (3) x
Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen 0 (3) 8 1 6 0 6
Årets resultat 0 0 0 111 111 0 111 x
Totalindkomst i alt 0 (3) 8 112 117 0 117

Kapitalforhøjelse 2 0 0 190 192 0 192 x
Omkostninger ved kapitalforhøjelse 0 0 0 (6) (6) 0 (6) x
Aktiebaseret vederlæggelse 0 0 0 0 0 0 0 x
Erhvervelse af egne aktier 0 0 0 (3) (3) 0 (3) x
Øvrige egenkapitalbevægelser 2 0 0 181 183 0 183
Egenkapital 31. december 2006 25 3 3 1.231 1.262 0 1.262

Reformuleret egenkapitalopgørelse
Egenkapital 1. januar 2006 962

Transaktioner med ejere
Kapitalforhøjelse 192
Omkostninger ved kapitalforhøjelse (6)
Køb af egne aktier 0
Erhvervelse af egne aktier (3)
Betalt udbytte 0 183

Totalindkomst
Valutakursregulering vedrørende omregning til EUR 1

Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder (3)
Tilbageførsel af dagsværdireguleringer af 
afdækningsinstrumenter,overført til 
resultatopgørelsen (produktions omkostninger) 8
Dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter 3
Skat af egenkapitalbevægelser (3)
Årets resultat 111 117,0

Bogført værdi af egenkapital 31. december 2006 1.262

Øvrige reserver Klassifikation
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Bilag 4 Reformulering af egenkapitalen 2005  

Officiel egenkapitalopgørelse  

Egenkapitalopgørelse 2005 Aktiekapital

Reserve for 
valutakursr

egulering

Reserve for 
pengestrøms
afdækning

Overført 
resultat I alt

Minoritetsint
eresser  I alt

Total 
indkomst

Transakti
oner med 

ejere

Egenkapital 1. januar 2005 24 (2) 7 1.133 1.162 0 1.162

Valutakursregulering vedrørende omregning til EUR 0 0 0 (3) (3) 0 (3) x
Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder 0 8 0 0 8 0 8 x
Tilbageførsel af dagsværdireguleringer af 
afdækningsinstrumenter,overført til 
resultatopgørelsen (produktions omkostninger) 0 0 (10) 0 (10) 0 (10) x
Dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter 0 0 (9) 0 (9) 0 (9) x
Skat af egenkapitalbevægelser 0 0 5 0 5 0 5 x
Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen 0 8 (13) (3) (8) 0 (8)
Årets resultat 0 0 0 (192) (192) 0 (192) x
Totalindkomst i alt 0 8 (13) (195) (200) 0 (200)

Kapitalforhøjelse 0 0 0 0 0 0 0 x
Omkostninger ved kapitalforhøjelse 0 0 0 0 0 0 0 x
Aktiebaseret vederlæggelse 0 0 0 0 0 0 0 x
Erhvervelse af egne aktier 0 0 0 0 0 0 0 x
Øvrige egenkapitalbevægelser 0 0 0 0 0 0 0
Egenkapital 31. december 2005 24 6 (6) 939 962 0 962

Reformuleret egenkapitalopgørelse
Egenkapital 1. januar 2005 1.162

Transaktioner med ejere
Kapitalforhøjelse 0
Omkostninger ved kapitalforhøjelse 0
Køb af egne aktier 0
Erhvervelse af egne aktier 0
Betalt udbytte 0 0

Totalindkomst
Valutakursregulering vedrørende omregning til EUR (3)

Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder 8
Tilbageførsel af dagsværdireguleringer af 
afdækningsinstrumenter,overført til 
resultatopgørelsen (produktions omkostninger) (10)
Dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter (9)
Skat af egenkapitalbevægelser 5
Årets resultat (192) (199,5)

Bogført værdi af egenkapital 31. december 2005 962

Øvrige reserver Klassifikation
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Bilag 4 Reformulering af egenkapitalen 2004  

Officiel egenkapitalopgørelse  

Egenkapitalopgørelse 2004 Aktiekapital
Overkus 

ved emission

Reserve for 
valutakursr

egulering

Reserve for 
pengestrøms
afdækning

Overført 
resultat I alt

Minoritetsint
eresser  I alt

Total 
indkomst

Transakti
oner med 

ejere

Egenkapital 1. januar 14 40 0 0 559 613 0 613
Ændring i regnskabspraksis 0 0 0 0 (66) (66) 0 (66)
Korrigeret egenkapital 1. januar 2004 14 40 0 0 493 548 0 548

Valutakursregulering vedrørende omregning til EUR 0 0 0 0 1 1 0 1 x
Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder 0 0 (2) 0 0 (2) 0 (2) x
Tilbageførsel af dagsværdireguleringer af 
afdækningsinstrumenter,overført til resultatopgørelsen 
(produktions omkostninger) 0 0 0 1 0 1 0 1 x
Dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter 0 0 0 10 0 10 0 10 x
Skat af egenkapitalbevægelser 0 0 0 (3) 0 (3) 0 (3) x
Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen 0 0 (2) 7 1 6 0 6
Årets resultat 0 0 0 0 (62) (62) 1 (61) x
Totalindkomst i alt 0 0 (2) 7 (62) (57) 1 (55)

Kapitalforhøjelse, køb af virksomhed 4 384 0 0 0 388 0 388 x
Kapitalforhøjelse, kontant 6 277 0 0 0 283 0 283 x
Afgang minoriteter 0 0 0 0 0 0 (1) (1) x
Omkostninger ved kapitalforhøjelse 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Aktiebaseret vederlæggelse 0 0 0 0 0 0 0 0 x
Erhvervelse af egne aktier 0 (702) 0 0 702 0 0 0 x
Øvrige egenkapitalbevægelser 9 (40) 0 0 702 671 (1) 670

Egenkapital 31. december 2004 24 0 (2) 7 1.133 1.162 0 1.162

Reformuleret egenkapitalopgørelse
Egenkapital 1. januar 2004 548

Transaktioner med ejere
Kapitalforhøjelse, køb af virksomhed 388
Kapitalforhøjelse, kontant 283
Afgang minoriteter (1)
Omkostninger ved kapitalforhøjelse 0
Køb af egne aktier 0
Erhvervelse af egne aktier 0
Betalt udbytte 0 670

Totalindkomst
Valutakursregulering vedrørende omregning til EUR 1

Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder (2)
Tilbageførsel af dagsværdireguleringer af 
afdækningsinstrumenter,overført til resultatopgørelsen 
(produktions omkostninger) 1
Dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter 10
Skat af egenkapitalbevægelser (3)
Årets resultat (61) (55)

Bogført værdi af egenkapital 31. december 2004 1.162

Øvrige reserver Klassifikation
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Bilag 5 Koncernregnskabstal fra de officielle årsrapporter  

Koncernresultatopgørelse 
Mio. euro 2004 2005 2006 2007 2008
Omsætning 2.363 3.583 3.854 4.861 6.035
Produktionsomkostninger (Note 1) (2.243) (3.498) (3.393) (4.036) (4.856)
Bruttoresultat 120 85 461 825 1.179

Forsknings- og udviklingsomkostninger (Note 1) (50) (73) (93) (124) (119)
Salgs- og distributionsomkostninger (Note 1) (38) (43) (70) (99) (181)
Administrationsomkostninger (Note 1) (81) (85) (113) (159) (211)
Andre driftsindtægter 0 0 16 0 0
Resultat af primær drift (49) (116) 201 443 668

Andel af resultat i associerede virksomheder (0) (0) (0) 0 0
Finansielle indtægter (Note 2) 10 16 11 19 66
Finansielle omkostninger (Note 3) (51) (58) (50) (19) (20)
Resultat før skat (90) (158) 161 443 714

Selskabsskat 28 (33) (50) (152) (203)
Årets resultat (61) (192) 111 291 511

Fordeles således:
Aktionærer i Vestas Wind Systems A/S (62) (192) 291 511
Minoritetsinteresser 1 0 0 0

(61) (192) 0 291 511

Resultat pr. aktie (EPS) 
Årets resultat pr. aktie (EUR) 0,41 1,10 0,61 1,58 2,77
Årets resultat pr. aktie (EUR), udvandet 0,41 1,10 0,61 1,57 2,76
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Bilag 5 Koncernregnskabstal fra de officielle årsrapporter  

Koncernbalancen - aktiver 
Mio. euro 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Goodwill 11 324 322 320 320 320
Færdiggjorte udviklingsprojekte 34 55 89 69 48 60
Software 0 1 1 8 34 62
Udviklingsprojekter under udførelse 14 85 66 81 105 202
Immaterielle aktiver i alt 59 465 477 478 507 644

Grunde og bygninger 135 215 217 230 261 433
Produktionsanlæg og maskiner 130 155 139 128 143 159
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 38 88 95 99 116 167
Materielle aktiver under udførelse 18 11 15 33 118 271
Materielle aktiver i alt 321 469 466 490 638 1.030

Kapitalandele i associerede virksomheder 1 3 3 0 1 1
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 7 1 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 1 5 5 11 13 25
Værdipapirer 3 4 9 11 0 0
Udskudt skat 15 105 140 162 154 63
Andre langfristede aktiver i alt 27 117 157 185 168 89

Langfristede aktiver i alt 407 1.051 1.100 1.152 1.313 1.763

Varebeholdninger 193 826 698 881 1.107 1.612

Tilgodehavender fra salg 341 499 621 711 660 938
Entreprisekontrakter 338 169 378 329 260 482
Andre tilgodehavender 82 143 143 123 157 181
Selskabsskat 8 0 19 14 35 49
Værdipapirer 0 0 0 0 0 121
Likvide beholdninger 20 193 126 445 764 162
Kortfristede aktiver i alt 983 1.830 1.985 2.502 2.983 3.545

Aktiver i alt 1.390 2.881 3.085 3.654 4.296 5.308
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Bilag 5 Koncernregnskabstal fra de officielle årsrapporter  

Koncernbalancen - aktiver 
Mio. euro 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Aktiekapital 14 24 24 25 25 25
Øvrige reserver 0 5 0 6 (3) (78)
Overført resultat 599 1.133 938 1.231 1.494 2.008
Egenkapital i alt 613 1.162 962 1.262 1.516 1.955

Udskudt skat 50 11 3 3 3 9
Hensatte forpligtelser 114 76 89 99 107 85
Pensionsforpligtelser 1 2 2 3 2 2
Finansielle gældsforpligtelser 106 472 441 163 125 14
Langfristede forpligtelser i alt 271 562 535 268 237 110

Forudbetalinger fra kunder 49 307 489 926 82 106
Entreprisekontrakter 0 0 0 0 1.010 1.383
Leverandørgæld 212 404 520 808 889 1.030
Hensatte forpligtelser 0 92 146 160 193 178
Finansielle gældsforpligtelser 142 110 51 11 25 109
Andre gældsforpligtelser 97 246 334 188 271 395
Selskabsskat 5 0 50 33 73 42
Kortfristede forpligtelser i alt 506 1.158 1.589 2.125 2.543 3.243

Forpligtelser i alt 777 1.719 2.124 2.393 2.780 3.353

Egenkapital og forpligtelser i alt 1.390 2.881 3.085 3.654 4.296 5.308

Afstemning af aktiver og passiver 0 0 0 0 0 0
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Bilag 5 Koncernregnskabstal fra de officielle årsrapporter  

Relevante koncernnoter 
Mio. euro 2004 2005 2006 2007 2008
Note 1 Af- og nedskrivninger
Afskrivninger, immaterielle aktiver 32 30 33 29 32
Nedskrivninger, immaterielle aktiver 0 6 0 24 0
Afskrivning, materielle aktiver 75 85 87 84 103
Nedskrivninger, materielle aktiver 4 2 4 1 0

111 123 123 138 135
- og er omkostningerført således
Produktionsomkostninger 63 70 69 62 89
Forsknings- og udviklingsomkostninger 32 36 37 58 29
Salgs- og distributionsomkostninger 3 3 3 7 1
Administrationsomkostninger 12 13 15 11 16

111 123 123 138 135
Afstemning 0 0 0 0 0

2 Finansielle indtægter
Valutakursreguleringer 0 0 0 0 33
Værdipapirer (obligationer) 0 0 0 0 1
Indlån, tilgodehavender og værdipapirer:
 - Renteindtægter 8 5 8 14 28
 - Øvrige finansielle indtægter 2 1 3 2 4
Ikke-effektive andel af pengestrømsafdæknin 0 0 0 3 0
Dagsværdireguleringer af afledte finansielle 
instrumenter 0 10 0 0 0

10 16 11 19 66
Afstemning 0 0 0 0 0

3 Finansielle omkostninger
Valutakursreguleringer 12 24 1 4 0
Finansille forpligtelser, som ikke måles til 
dagsværdi:
 - Renteomkostninger 38 31 37 13 9
 - Øvrige finansielle omkostninger 1 3 4 2 0
Ikke-effektive andel af pengestrømsafdæknin 0 0 0 0 10
Ændringer af diskontotering vedrørende hensatte 
forpligtelser 0 0 0 0 1
Dagsværdireguleringer af afledte finansielle 
instrumenter 0 0 9 0 0

51 58 50 19 20
Afstemning 0 0 0 0 0

 

*Røde tal er i reformuleret på anden vis i forhold til deres præsentation i den officielle koncernbalance 
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Bilag 5 Reformulerede koncernregnskabstal  

Reformuleret koncernresultatopgørelse 
Mio. euro 2004 2005 2006 2007 2008
Nettoomsætning 2.363 3.583 3.854 4.861 6.035
Produktionsomkostninger (2.180) (3.428) (3.325) (3.974) (4.767)
Tilbageførsel af dagsværdireguleringer af 
afdækningsinstrumenter, overført til 
resultatopgørelsen (produktions omkostninger) 1 (10) 8 (3) (4)
Bruttofortjeneste 184 145 538 884 1.264

Forsknings- og udviklingsomkostninger (18) (37) (56) (66) (90)
Distributions- og salgsomkostninger (35) (39) (67) (92) (180)
Administrationsomkostninger (69) (71) (99) (148) (195)
Af- og nedskrivninger (111) (123) (123) (138) (135)
Driftsoverskud fra salg før skat (48) (126) 193 440 664
Skat herpå 18 (45) (57) (154) (209)
Driftsoverskud fra salg efter skat (30) (171) 136 286 455

Andet driftsoverskud
Andre dristindtægter 0 0 16 0 0
Kurstab valuta, netto (12) (24) (1) (4) 33

 

Resultat fra kapitalandele i associerede selskaber (0) (0) (0) 0 0
Valutakursregulering vedrørende 
udenlandske enheder (2) 8 (3) (10) (43)
Dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter 10 (9) 3 4 (38)
Skat af egenkapitalbevægelser (3) 5 (3) (1) 10
Valutakursregulering vedrørende
 omregning til EUR 1 (3) 1 0 0
Andet drifstsoverskud, før skat (6) (23) 13 (11) (38)
Skat af andet driftsoverskud 2 6 (4) 3 10
Andet drifstsoverskud i alt (4) (16) 9 (8) (29)

Driftsoverskud i alt efter skat (34) (187) 145 278 426

Finansielle omkostninger (39) (35) (49) (15) (20)
Finansielle indtægter 10 16 11 19 33
Netto finansielle indtægter før skat (29) (19) (39) 4 13
Skatteeffekt 9 5 11 (1) (3)
Netto finansielle indtægter efter skat (NFI) - - - 3 10

 

Netto finansielle omkostninger efter skat (NFO) 20 13 28 - -

Koncernresultat (54) (200) 117 281 436
Minoritetsinteressernes andel af koncernresultatet (1) 0 0 0 0
Totalindkomst (56) (200) 117 281 436

Selskabsskatteprocenten 30% 28% 28% 25% 25%
Totalindkomst fra egenkapital (55) (200) 117 281 436
Afstemning 0 0 0 0 0
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Bilag 5 Reformulerede koncernregnskabstal  

Reformuleret koncernbalance 
Mio. euro 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Driftsaktiver
Goodwill 11 324 322 320 320 320
Færdiggjorte udviklingsprojekte 34 55 89 69 48 60
Udviklingsprojekter under udførelse 14 85 66 81 105 202
Software 0 1 1 8 34 62
Grunde og bygninger 135 215 217 230 261 433
Produktionsanlæg og maskiner 130 155 139 128 143 159
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 38 88 95 99 116 167
Materielle aktiver under udførelse 18 11 15 33 118 271
Kapitalandele i associerede virksomheder 1 3 3 0 1 1
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 7 1 0 0 0 0
Andre tilgodehavender(lang og kort) 84 147 147 134 170 206
Udskudt skat 15 105 140 162 154 63
Varebeholdninger 193 826 698 881 1.107 1.612
Tilgodehavender fra salg 341 499 621 711 660 938
Entreprisekontrakter 338 169 378 329 260 482
Selskabsskat 8 0 19 14 35 49
Driftsaktiver i alt 1.367 2.684 2.950 3.199 3.532 5.025

Driftsforpligtelser
Udskudt skat 50 11 3 3 3 9
Hensatte forpligtelser (lang og kort) 114 167 235 259 300 263
Pensionsforpligtelser 1 2 2 3 2 2
Forudbetalinger fra kunder 49 307 489 926 82 106
Entreprisekontrakter 0 0 0 0 1.010 1.383
Leverandørgæld 212 404 520 808 889 1.030
Andre gældsforpligtelser 97 246 334 188 271 395
Selskabsskat 5 0 50 33 73 42
Driftsforpligtelser i alt 529 1.137 1.631 2.218 2.630 3.230

Netto driftsaktiver 838 1.547 1.319 981 902 1.795

Netto finansielle aktiver
Værdipapirer 3 4 9 11 0 121
Likvide beholdninger 20 193 126 445 764 162

23 197 135 455 764 283

Finansielle gældsforpligtelser 248 582 492 174 150 123
Netto finansielle aktiver i alt 248 582 492 174 150 123

Netto finansielle aktiver i alt (NFA) - - - 281 614 160
Netto finansielle forpligtelser i alt (NFF) 225 386 357 - - -

Egenkapital 614 1.162 962 1.262 1.516 1.955
Afstemning 0 0 0 0 0 0
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Bilag 6 DuPont-pyramiden  

 

Kilde: Jens O. Elling og Ole Sørensens Regnskabsanalyse og værdiansættelse 

 

en praktisk til-

gang , 2 udgave Gjellerup, s. 173  
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Bilag 7 Nøgletalsformler  
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Nøgletal fra: Jens O. Elling og Ole Sørensens Regnskabsanalyse og værdiansættelse 

 

en praktisk 

tilgang , 2 udgave Gjellerup, s. 14, 15 og Christian V. Pedersen og Thomas Plenborg, Regnskabs-

analyse for beslutningstagere, Forlaget Thomsen, 1. Udgave, 1. Oplag 2005, side 263 og side 269  
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Bilag 8 Beregning til forklaringen af forskydningen i r og SPREAD i 2006  

Mio. euro 2006 1 kvt.

 
2006 2 kvt.

 
2006 3 kvt.

 
2006 4. kvt

 
Værdipapirer 10 

 
10 

 
11 

 
11 

 
Likvider 85 

 
132 

 
104 

 
445 

 
Finansielle gældforpligtelser 509 

 
366 

 
394 

 
174 

 
NFF 424 

 
234 

 
290 

 
(271)

 

NFA -

 

-

 

-

 

271 

           

Finansielle omk. netto 10 

 

16 

 

15 

 

(2)

 

Skatteeffekt, 28% (3)

 

(4)

 

(4)

 

1 

 

Finansielle omk. netto efter 
skat 7 

 

11 

 

11 

 

(1)

           

r 1,88%

 

3,41%

 

4,12%

 

-14,63%

 

Gennemsnitlig r i 2006: -1,30%

                 

ROIC 2006: 12,60%

       

Korrigeret SPREAD 2006: 13,90%

       

Korrigeret FGEAR 2006: 0,24
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Bilag 9 OG og AOH dekomponeret  

2004 2005 2006 2007 2008
OGsalg -1,28% -4,76% 3,52% 5,89% 7,54%
OGamdet DO -0,17% -0,46% 0,24% -0,17% -0,47%
OG -1,45% -5,22% 3,76% 5,72% 7,06%

OGsalg

bruttofortjeneste 7,81% 4,04% 13,95% 18,19% 20,94%
F&U -0,74% -1,02% -1,46% -1,36% -1,49%
Distribution og salg -1,50% -1,10% -1,73% -1,89% -2,98%
Administration -2,92% -1,99% -2,56% -3,04% -3,23%
Af- og nedskrivninger -4,68% -3,44% -3,20% -2,84% -2,24%
Skat på drifstoverskudet 0,76% -1,25% -1,49% -3,16% -3,47%
OGsalg -1,28% -4,76% 3,52% 5,89% 7,54%

OGandet DO

Andre dristindtægter 0,00% 0,00% 0,41% 0,00% 0,00%
Kurstab valuta, netto -0,49% -0,66% -0,02% -0,08% 0,55%
Resultat fra kapitalandele i associerede selskaber 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder -0,08% 0,22% -0,08% -0,21% -0,71%
Dagsværdireguleringer af afdækningsinstrumenter 0,42% -0,25% 0,08% 0,08% -0,63%
Skat af egenkapitalbevægelser -0,13% 0,14% -0,08% -0,02% 0,17%
Valutakursregulering vedrørende omregning til EUR 0,04% -0,08% 0,03% 0,00% 0,00%
Skat af andet driftsoverskud 0,07% 0,18% -0,09% 0,06% 0,16%
OGandet DO -0,17% -0,46% 0,24% -0,17% -0,47%
OG -1,45% -5,22% 3,76% 5,72% 7,06%
Afstemning 0 0 0 0 0

1/AOH 0,50 0,40 0,30 0,19 0,22

Driftsaktiver
Immaterielle 0,11 0,13 0,12 0,10 0,10
Materielle aktiver 0,17 0,13 0,12 0,12 0,14
Varebeholdninger 0,22 0,21 0,20 0,20 0,23
Tilgodehavende fra salg og entreprisekontrakter 0,29 0,23 0,26 0,20 0,19
Andre tilgodehavender(lang og kort) 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03
Andre driftsaktiver 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03
Driftsaktiver i alt 0,86 0,79 0,80 0,69 0,71

Driftsforpligtelser
Forudbetalinger fra kunder -0,08 -0,11 -0,18 -0,10 -0,02
Entreprisekontrakter 0,00 0,00 0,00 -0,10 -0,20
Forudbetalinger fra kunder/entreprisekontrakter -0,08 -0,11 -0,18 -0,21 -0,21
Leverandørgæld -0,13 -0,13 -0,17 -0,17 -0,16
Andre gældsforpligtelser -0,07 -0,08 -0,07 -0,05 -0,06
Andre driftsforpligtelser -0,07 -0,07 -0,08 -0,07 -0,06
Driftsforpligtelseri alt -0,35 -0,39 -0,50 -0,50 -0,49
1/AOH 0,50 0,40 0,30 0,19 0,22
Afstemning 0 0 0 0 0
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Bilag 10 Budgettet og budgetforudsætninger 
Budgettet - resultatopgørelsen 

Mio. euro
Terminal 
perioden

2004 2005 2006 2007 2008 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E T+1
Core drifstoverskud
Core omsætning 2.363 3.583 3.854 4.861 6.035 7.000 7.500 8.063 8.667 9.317 10.016 10.767 11.575
Core produktionsomkostninger (2.180) (3.428) (3.325) (3.974) (4.767) (5.530) (5.813) (6.248) (6.717) (7.221) (7.762) (8.345) (8.970)
Core forsknings- og udviklingsomkostninger (18) (37) (56) (66) (90) (122) (149) (181) (216) (255) (300) (349) (404)
Core distributions- og salgsomkostninger (35) (39) (67) (92) (180) (210) (225) (242) (260) (280) (300) (323) (347)
Core administrationsomkostninger (69) (71) (99) (148) (195) (228) (244) (262) (282) (303) (326) (350) (376)
Core driftsoverskud før skat 62 8 308 581 803 911 1.069 1.129 1.192 1.259 1.328 1.401 1.477
Skat herpå (15) (82) (90) (189) (244) (255) (299) (316) (334) (352) (372) (392) (414)
Core driftsoverskud efter skat 47 (75) 219 392 559 656 770 813 859 906 956 1.008 1.063

Core andet driftsoverskud
Af- og nedskrivninger (note 2) (107) (113) (115) (116) (135) (206) (242) (249) (254) (259) (266) (273) (278)
Resultat fra kapitalandele i ass. selskaber (0) (0) (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Core andet driftsoverskud før skat (107) (114) (116) (116) (135) (206) (242) (249) (254) (259) (266) (273) (278)
Skat herpå 32 32 32 29 34 58 68 70 71 73 75 76 78
Core andet driftsoverskud efter skat (75) (82) (83) (87) (101) (148) (174) (179) (183) (187) (192) (196) (200)

Core drifstoverskud i alt (28) (156) 136 305 458 508 596 634 675 720 765 812 863

Usædvanlige poster før skat (9) (42) 13 (36) (42) 0 0 0 0 0 0 0 0
Skat herpå 3 12 (4) 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Usædvanlige poster efter skat (6) (31) 9 (27) (32) 0 0 0 0 0 0 0 0

Netto finansielle indtægter efter skat NFI - - - 3 10 - - - - - - - -
Netto finansielle omkostninger efter skat (NFO) (20) (13) (28) - - (33) (30) (27) (23) (17) (9) (5) (5)

Koncernresultat (54) (200) 117 281 436 475 566 607 653 703 756 807 857
Minoritetsinteressernes andel af koncernresultatet (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalindkomst (56) (200) 117 281 436 475 566 607 653 703 756 807 857

Selskabsskatteprocenten 30% 28% 28% 25% 25%
Totalindkomst fra egenkapital (55) (200) 117 281 436
Afstemning 0 0 0 0 0

Historisk Budgetetperiode
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Bilag 10 Budgettet og budgetforudsætninger 
Budgettet - balancen 

Mio. euro
Terminal 
perioden

2004 2005 2006 2007 2008 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E T+1
Immaterielle anlægsaktiver 465 477 478 507 644 770 825 887 867 932 1.002 1.077 1.157
Materielle anlægsaktiver 469 466 490 638 1.030 1.470 1.500 1.532 1.560 1.584 1.603 1.615 1.620
Kapitalandele i associerede virksomheder 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Anlægskapital 936 947 968 1.146 1.675 2.240 2.325 2.419 2.427 2.516 2.604 2.692 2.778

Varebeholdninger 826 698 881 1.107 1.612 1.820 1.838 1.854 1.863 1.957 2.053 2.261 2.431
Tilgodehavende fra salg og entreprisekontrakter 669 999 1.040 920 1.420 1.750 1.830 1.919 2.011 2.106 2.204 2.304 2.408
Andre tilgodehavender(lang og kort) 147 147 134 170 206 210 225 242 260 280 300 323 347
Forudbetalinger fra kunder/entreprisekontrakter (307) (489) (926) (1.092) (1.489) (1.287) (1.416) (1.563) (1.723) (1.899) (2.092) (2.302) (2.431)
Leverandørgæld (404) (520) (808) (889) (1.030) (1.253) (1.267) (1.362) (1.378) (1.481) (1.592) (1.712) (1.840)
Andre gældsforpligtelser (246) (334) (188) (271) (395) (420) (450) (484) (520) (559) (601) (646) (694)
Netto arbejdskapital 686 502 134 (55) 324 820 759 606 513 402 272 228 220

Andre driftsaktiver 106 159 176 189 112 176 188 202 218 234 251 270 291
Andre driftsforpligtelser (181) (289) (297) (378) (316) (402) (431) (464) (498) (536) (576) (619) (666)
Netto andre driftsaktiver (75) (130) (121) (189) (204) (227) (243) (261) (281) (302) (324) (349) (375)

Netto driftsaktiver 1.547 1.319 981 902 1.795 2.833 2.841 2.764 2.659 2.616 2.552 2.571 2.623

Netto finansielle forpligtelser (386) (357) - - - (472) (433) (381) (327) (238) (122) (75) (76)
Netto finansielle aktiver - - 281 614 160 - - - - - - - -
(NFF)/NFA (386) (357) 281 614 160 (472) (433) (381) (327) (238) (122) (75) (76)

Egenkapital 1.162 962 1.262 1.516 1.955 2.361 2.408 2.382 2.332 2.378 2.430 2.496 2.547
Afstemning 0 0 0 0 0

Historisk Budgetetperiode

  

Note 2: Opdeling af afskrivninger 2004 2005 2006 2007 2008
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver 74,7 30,4 32,8 29,0 32,0
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver 32 83 82,6 87,0 103,0
Afskrivninger i alt 106,7 113,4 115,4 116,0 135,0
Pct. Af gns. immaterielle anlægsaktiver 28,52% 6,45% 6,87% 5,89% 5,56%
Pct. Af gns. materielle anlægsaktiver 8,10% 17,75% 17,27% 15,43% 12,35%

 

Note 1: Avance/tab ved salg af aktiver 2004 2005 2006 2007 2008
Kostpris 44 67 76 89 140
Afskrivninger (33) (46) (51) (62) (130)
Bogført 11 21 25 27 10
Solgt 11 20 21 30 10

(0) (2) (4) 3 0
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Bilag 10 Budgettet og budgetforudsætninger 
Budgetforudsætninger  

Mio. euro
Terminal 
perioden

2004 2005 2006 2007 2008 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E T+1
Resultatopgørelsen
Core omsætning 15,99% 7,14% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%
Core produktionsomkostninger pct. af oms. 92,24% 95,68% 86,25% 81,75% 78,99% 79,00% 77,50% 77,50% 77,50% 77,50% 77,50% 77,50% 77,50%
Core forsknings- og udviklingsomkostninger pct. af oms. 0,74% 1,02% 1,46% 1,36% 1,49% 1,74% 1,99% 2,24% 2,49% 2,74% 2,99% 3,24% 3,49%
Core distributions- og salgsomkostninger pct. af oms. 1,50% 1,10% 1,73% 1,89% 2,98% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Core administrationsomkostninger pct. af oms. 2,92% 1,99% 2,56% 3,04% 3,23% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25%
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver pcr. af aktivet28,52% 6,45% 6,87% 5,89% 5,56% 6,10% 6,10% 6,10% 6,10% 6,10% 6,10% 6,10% 6,10%
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver pct. af aktivet 8,10% 17,75% 17,27% 15,43% 12,35% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00%
Resultat fra kapitalandele i ass. selskaber 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Effektiv skattesats 31,55% -21,05% 31,08% 34,31% 28,43% 28,00% 28,00% 28,00% 28,00% 28,00% 28,00% 28,00% 28,00%
Usædvanelige poster - - - - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
r 6,63% 3,59% 73,71% 0,67% 2,52% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

Driftsaktiver
Immaterielle 0,11 0,13 0,12 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Materielle aktiver 0,17 0,13 0,12 0,12 0,14 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14
Varebeholdninger 0,22 0,21 0,20 0,20 0,23 0,26 0,25 0,23 0,22 0,21 0,21 0,21 0,21
Tilgodehavende fra salg og entreprisekontrakter 0,29 0,23 0,26 0,20 0,19 0,25 0,24 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21
Andre tilgodehavender(lang og kort) 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Andre driftsaktiver 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Driftsaktiver i alt 0,86 0,79 0,80 0,69 0,71 0,86 0,82 0,79 0,75 0,73 0,71 0,70 0,68

Driftsforpligtelser
Forudbetalinger fra kunder/entreprisekontrakter -0,08 -0,11 -0,18 -0,21 -0,21 -0,18 -0,19 -0,19 -0,20 -0,20 -0,21 -0,21 -0,21
Leverandørgæld -0,13 -0,13 -0,17 -0,17 -0,16 -0,18 -0,17 -0,17 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16
Andre gældsforpligtelser -0,07 -0,08 -0,07 -0,05 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06
Andre driftsforpligtelser -0,07 -0,07 -0,08 -0,07 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06
Driftsforpligtelseri alt -0,35 -0,39 -0,50 -0,50 -0,49 -0,42 -0,42 -0,42 -0,42 -0,42 -0,43 -0,43 -0,43

1/AOH 0,00 0,40 0,30 0,19 0,22 0,43 0,41 0,37 0,34 0,31 0,28 0,27 0,26

Netto finansielle forpligtelser
FGEAR 0,34 0,35 0,03 -0,32 -0,22 0,20 0,18 0,16 0,14 0,10 0,05 0,03 0,03

Historisk Budgetetperiode
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Bilag 11 De frie pengestrømme og værdiansættelsen 
Terminal 
perioden

2008 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E T+1
Core drifstoverskud i alt 508 596 634 675 720 765 812 863
Ændring i nettodritfsaktiver (1.038) (7) 77 105 43 64 (19) (52)
Frit cash flow (531) 589 711 780 762 829 793 811
Diskonteringsfaktor 1,09 1,18 1,28 1,39 1,51 1,64 1,78
PV af frit cash flow (489) 499 555 561 505 506 446
PV af frit cash flow i budgetperiode 2.584
Terminalværdi 14.543
PV af frit cash flow i terminalperiode 8.176
Estimeret virksomhedsværdi 10.761
Bogført værdi af NFA 160
Estimeret værdi af egenkapital 10.921

Antal aktier 203.704.103
Værdi pr. aktie 54
Værdi pr. aktie i kr. (kurs 744,42) 399

g 3%

Budgetetperiode
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Bilag 12 Følsomhedsanalyse   

Nettoomsætning (%) fra 2010E til T+1
2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5

5,07% 993 1.020 1.048 1.075 1.103 1.130 1.157 1.184 1.211 1.238 1.265
5,57% 797 818 840 861 882 904 925 946 967 987 1.008
6,07% 665 682 700 717 734 751 768 785 802 819 835
6,57% 570 584 599 613 627 641 655 669 683 697 711
7,07% 498 510 522 534 547 559 570 582 594 606 617
7,57% 442 453 463 473 484 494 504 514 524 534 544
8,07% 397 406 415 424 433 442 451 460 468 477 485
8,57% 360 368 375 383 391 399 407 415 422 430 437
9,07% 329 336 343 350 357 364 371 378 384 391 397
9,57% 303 309 315 322 328 334 340 346 352 358 364

10,07% 280 286 292 297 303 308 313 319 324 329 335
10,57% 261 266 271 276 281 286 291 295 300 305 309
11,07% 244 248 253 257 262 266 270 275 279 283 287
11,57% 229 233 237 241 245 349 253 257 261 264 368
12,07% 215 219 222 226 230 233 237 241 244 248 251 

W
A
C
C 
%

Værdi pr. aktie 
(kr.)
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Vestas Wind Power A/S: 
Information fra Vestas

 
hjemmeside, følgende link er anvendt: 

http://www.vestas.com/da/om-vestas/historie.aspx 

http://www.vestas.com/da/investor/corporate-governance.aspx 

http://www.vestas.com/da/moderne-energi/politiske-initiativer.aspx 

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

http://www.vestas.com/da/om-vestas/historie.aspx  

9.4 Investor materiale 
Vestas Wind System A/S:  
Årsrapport 2008 
Årsrapport 2007 
Årsrapport 2006 
Årsrapport 2005 
Årsrapport 2004  

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2009 

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2009 

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009  

Product brochure - V112-3.0MW 

Product brochure - V112 Offshore 

Product brochure - V 100-1.8MW 

Product brochure - V90-1.8/2.0MW 

Product brochure - V90-1_8MW 

Product brochure - V80-2,0MW 

Product brochure - V82 1,6MW 

Product brochure - V52 850KW  

Øvrig investor materiale: 
Jyske Bank/Jyske Markets: Aktieanalyse af Vestas Wind System. Aktier 

 

industri 28-10-2009.  

Danske aktieanalytikere: Analyse om Vestas Wind System A/S for oktober, d. 06-10-2009.  

Finansrådet: Rentesatser for CIBOR. Link: 

http://www.finansraadet.dk/danish/menu/faktaomsektoren/cibor/historiskesatser/  

9.5 Øvrig litteratur 
Bladet: Megawatt : Dong Energy i offshore offensiv af Maj Held Sallingboe og Rune Birk Niel-

sen, d. 3-09-2009.  

Kilde: Illustreret videnskab, nr. 16/2009, side 69, Vi skal deles om den vedvarende energi, af Ib Sa-

lomon. 

http://www.vestas.com/da/om-vestas/historie.aspx
http://www.vestas.com/da/investor/corporate-governance.aspx
http://www.vestas.com/da/moderne-energi/politiske-initiativer.aspx
http://www.vestas.com/da/om-vestas/strategi/m�ls�tning.aspx
http://www.vestas.com/da/om-vestas/historie.aspx
http://www.finansraadet.dk/danish/menu/faktaomsektoren/cibor/historiskesatser/
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10. Anvendte forkortelser  

kW = kilo watt
MW = mega watt
GW = giga watt
ROE = Egenkapitalens forrentning (Return on equity)
ROIC = Afkast op netto driftsaktiver (Return on invested capital)
DO = Driftsoverskud (efter skat)
NDA = Netto driftsaktiver 
FEGEAR = Finansiel gearing
DGEAR = Gearing fra driftsforpligtelser
NFF = Netto finansielle forpligtelser
NFA = Netto finansielle aktiver 
r = Netto finansielle omkostninger i procent
NFO = Netto finansielle omkostninger
RNFA = Afkast på netto finansielle aktiver(Return on net finansiel

assets)
NFI = Netto finansielle indtægter
NFA = Netto finansielle aktiver 
EK = Egenkapital
DF = Driftsforpligtelser
DFib = Driftsforpligtelser rentebærende

DF = Driftsforpligtelser ikke rentebærende
ROOA = Afkast på driftsaktiver (Return on operationel assets)
ir = Implicit rente
DA = Driftsaktiver
OG = Overskudsgrad
AOH = Aktivernes omsætningshastighed
1/AOH = Den inverse værdi for driftsaktivernes omsætningshastighed
EBIT = Earnings before interest and taxes
EBIT-margin = Resultat af primær drift/omsætning
NWC = Net Working kapital (arbejdskapital)
WACC = Weighted average cost of capital (vejede gennemsnitlige

kapitalomkostninger)
g = Vækstfaktor
ke = Ejernes afkastkrav

kd = Fremmedkapitalens afkastkrav

GA = Gældandel
EKA = Egenkapitalandel
t = Den effektive skatteprocent

= Beta (den systematiske risiko)
rf = Risikofri rente

rs = Selskabsspecifikt risikotillæg

E(rm) = Forventet afkast på markedsporteføljen

FCFF = Frit cash flow til virksomheden  


