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1. English summary 

This report is a strategic analysis and a Valuation off Vestas. The purpose with this 

assignment is to analyze the impact of the big structural change they have made in their 

Working Capital as a way to finance their operation and how this has affected their 

results and market position. 

Vestas has minimized their restricted capital and today their operations are driven by 

prepayments from customers and long-term credit from their suppliers. This has since 2012 

pushed Vestas revenue to new heights and the profit has been much improved and is now 

higher than any other competitors on the market. 

In 2016 Vestas achieve their absolute highest turnover ever and from that year Vestas 

have reached a higher scale of volume and is now a 10 Bn. EUR company.  

Vestas have many activities in America and Asia which make them very influenced on the 

politic agenda and cultural interest in these places. This will continue to have a big 

influence on how much and in which way Vesta can penetrate these markets.  

The opportunities are many and Vestas’ brand and knowledge allows Vestas to research 

and develop new markets and products in that way, to create new areas to install wind 

turbines etc.  

Overall Vestas have a very strong position on all segments and have shown that they can 

grow even more than the market itself. The Asia segment is relatively small for Vestas 

especially compared to their competitors and there are some unexplored opportunities in 

this part of the world.    

The future looks bright for Vestas and despite an extremely volatile valuation and 

uncertain exchange-rate with both ups and downs the shareholders shows still strong 

interest in the company.  
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2. Indledning 

Eksistensgrundlaget for Vestas Wind System A/S (herefter Vestas) er at levere den 

bedste vedvarende energi-løsning til fordel for Vestas kunder og planetens sundhed. 

Retningen for at understøtte deres eksistens er at blive den globale leder i vedvarende 

energi-løsninger. 

Vores formål med denne handling er at lave en strategisk analyse og værdiansættelse af 

den danske Vindmølle producent, Vestas.  

Vestas anses for at være en af verdens førende inden for den globale vindmølleindustri 

og grønenergi, hvilket især gør dem interessante at iagttage i nyere tid, da der på netop 

er stor fokus på miljø og den begrænsede mængde olie og fossile brændstoffer på 

verdensplan. På globalt plan forsyner Vestas verdensbefolkningen med en samlet 

kapacitet på 100 gigawatt fordelt på mere end 66.000 vindmøller1.    

Ligeledes er Vestas Wind Systems aktien også særdeles populær på det danske 

aktiemarked, og optræder derfor også på børsens OMXC20, som er en betegnelse for 

de 20 mest handlede aktier på det danske aktiemarked. Vestas fremgår på denne liste 

på trods af den særdeles volantile kursudvikling aktien har haft, set i et historisk 

perspektiv siden børsnoteringen i 19982.  

Figur 1 - Vestas kursudvikling3 

                                                      
1 
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/374942/vestas_runder_milepael_100_gigawatt_insta
lleret.html 
2 https://www.vestas.com/da/investor/share#!share  
3 
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=CSE3258&name=Vestas%20Wind%20Syst
ems&ISIN=DK0010268606 

https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/374942/vestas_runder_milepael_100_gigawatt_installeret.html
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/374942/vestas_runder_milepael_100_gigawatt_installeret.html
https://www.vestas.com/da/investor/share#!share
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=CSE3258&name=Vestas%20Wind%20Systems&ISIN=DK0010268606
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=CSE3258&name=Vestas%20Wind%20Systems&ISIN=DK0010268606
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Som det fremgår af figur 1, har kursen henover perioden udviklet sig med store udsving, 

og havde således en historisk høj kurs i 2008, på 692, mens dens i bagvandet 

finanskrisen oplevede en et historisk lavpunkt med en kurs på 24,07.  

Set henover perioden kan man udlede at kursudvikling for Vestas aktien er stærk 

sammenhængende med konjunktursvingninger i den nationale og globale økonomi og i 

særdeleshed med beskæftigelsen i Danmark, som det fremgår af figur 2.  

Figur 2 – Udvikling i beskæftigelse og BNP4 

Et andet særdeles interessant perspektiv i aktieudviklingen, og den generelle stigning i 

perioden fra 2012 til Q1 2019, er at man valgte som led i en spareplan og at opsige en 

stor del de ansatte og man skiftede ledelsen ud til en direktion hvis primære formål var 

at optimere og effektivisere hele driftsapparatet5. Et led i denne strategi har for Vestas 

været at få nedbragt den enorme mængde kapital der hidtil havde været bundet i 

driftsapparatet, såkaldt Working Capital. Dette har man blandt andet gjort ved at få 

flyttet dele af værdikæden ud på underleverandørerne, samtidig med man har fået 

forhandlet mere gunstige betalings- og kreditvilkår6. På denne måde har man formindsket 

                                                      
4 https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2018/2/hojeste-vakst-i-danskernes-forbrug-i-12-ar/  
5 https://www.dr.dk/nyheder/penge/vestas-omrokerer-paa-toppen 
6 https://www.energy-supply.dk/article/view/597915/underleverandorer_betaler_for_vestas_succes 

 

https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2018/2/hojeste-vakst-i-danskernes-forbrug-i-12-ar/
https://www.dr.dk/nyheder/penge/vestas-omrokerer-paa-toppen
https://www.energy-supply.dk/article/view/597915/underleverandorer_betaler_for_vestas_succes
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både den operationelle risiko samt den finansielle risiko, der alt andet lige er forbundet 

med så store enterprisekontrakter som der hersker hos Vestas. 

Disse sammenhænge er blandt andet det der har dannet grundlag for vores ønske og 

tanke om, at undersøge årsagssammenhængen i aktiens volantile kursudvikling, og den 

generelle økonomiske udvikling i verden, samt i hvilken grad Vestas har lavet en 

strategisk genistreg i forhold til kapitalstrukturen og, hvordan dette har afspejlet sig i 

kursdannelsen og udviklingen sammenholdt med andre lignende selskaber. 

Vi ønsker at belyse ovenstående på baggrund af relevante strategi- og Risk-

managementteorier, analyser, og modeller. Yderligere vil afhandlingen indeholde 

relevante regnskabsmæssige analyser, herunder også værdiansættelsesteorier -og 

modeller.        

3. Problembeskrivelse 

Vi vil i afhandlingen have vores primære fokus på at belyse effekten som den ”nye” 

driftsstrategi har haft for kursdannelsen på aktiemarkedet på baggrund af de analyser 

og beregninger, som er udarbejdet igennem opgaven. Dette vil vi blandet andet belyse 

ud fra et strategisk synspunkt ved at undersøge de eksterne samt interne forhold som 

branchen og selskabet har været præget af igennem perioden. De strategiske 

bevæggrunde vil ligeledes blive sammenholdt og vurderet ud fra et Risk-management 

synspunkt. 

Den rentabilitetsmæssige virkning der har været ved de strategiske valg der blev truffet, 

vil forsøges at blive belyst gennem en analyse af den virkning som har været afledt af 

den ændrede drift gennem en værdiansættelse af aktien. Værdiansættelsen vil derefter 

sammenholdes med den officielle kurs pr. 31. december 2018. for en konkret vurdering 

om aktien er over- eller undervurderet.    
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3.1 Problemformulering 
Denne afhandling vil behandle ovenstående problem, ved hjælp af at behandle og 

undersøge nedenstående hovedspørgsmål: 

” Hvorledes er den officielle markedsværdi pr. 31. december 2018 for Vestas Wind Systems 

A/S retvisende sammenholdt med en teoretisk værdiansættelse.” 

 

For at besvarer denne problemstilling, vil vores afhandling indeholde en udarbejdet 

strategisk analyse som danner ramme for den historiske og fremtidige udvikling for 

selskabet.  Ligeledes vil afhandlingen bestå af en rentabilitetsanalyse, til brug for at 

vurdere den afledte likvide effekt som den fastlagte strategi har haft. Til sidst ønsker vi 

at udarbejde en værdiansættelse som opsamling på hele afhandlingen. 

På baggrund af dette og vores analyser, vil vi ligeledes besvarer nedenstående 

underspørgsmål for at belyse resultaterne: 

 

Hvilke styrker og svagheder kendetegner Vestas og hvilke muligheder og trusler vil have 

indflydelse på selskabet i fremtiden, herunder omverdens forhold som vil påvirke branchen. 

 

Hvilke ressourcer og dispositioner har givet og vil i fremtiden give Vestas 

konkurrencemæssige fordele?  

 

Hvilke finansielle og driftsmæssige risici har og vil udgøre den største trussel for selskabet?  

 

Hvordan har de finansielle nøgletal udviklet sig for Vestas i perioden 2012-2018 

sammenholdt men andre aktører på markedet? Herunder, hvilken indflydelse den strategiske 

beslutning om at formindske deres Working Capital har haft for udviklingen.  

 

Hvor følsom er Vestas’ værdiansættelse overfor ændringer i rentabiliteten? 
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4. Afgrænsning 

Rapportens omfang vil for læserens overskueligheds skyld være begrænset og afgrænset 

til det vi som forfattere har fundet relevant for problemløsningen. 

Idet det kun har været muligt at komme i besiddelse af offentligt kendt og tilgængeligt 

materiale fra Vestas, skal vi, forfatterne, betragtes som eksterne analytiker. Afhandlingen 

vil primært blive betragtet fra aktionærernes synspunkt, for at give en så nuanceret 

objektiv besvarelse som muligt. 

Afhandlingen er fokuseret omkring strategisk analyse og værdiansættelse af Vestas og vil 

derfor blive udarbejdet på et rent strategisk niveau. Analysen vil ydermere vurdere 

historiske strategiske tiltag foretaget af selskabet, samt en konkret vurdering af 

eventuelle fremtidige strategiske tiltag. 

Afhandlingen vil primært beskæftige sig med information og data for perioden fra 

perioden 2012 til 2018, dette være sig både regnskaber samt informationer og lignende 

fra andre kilder. Afhandlingen vil dermed antage en ex post synsvinkel til informationer 

og finansielle data til udarbejdelsen af den strategiske analyse henholdsvis analyse af 

regnskabstallene, da disse er baseret historiske data i form af regnskaber og lignende. 

Modsætningsvis vil værdiansættelsen antage en ex post synsvinkel da der her anvendes 

forudsætninger som er ombygget omkring fremtidige forventninger.   Som skæring er der 

for regnskaber benyttet det senest offentliggjorte årsregnskabs fro 2018, mens der for 

aktiekursen er benyttet børskurs pr. 31. december 2018.  

Dette medfører at informationer og begivenheder efter skæringen vil blive vurderet og 

kun inddraget såfremt det har nævneværdig relevans.  

Ligeledes vil afhandlingen også været afgrænset for Vestas’ joint-venture selskab i 

samarbejde med Mitsubishi Heavy Industries, MHI Vestas offshore Wind A/S som ikke 

hverken vil indgå i den oprindelige eller yderligere strategisk analyse, ligesom den ikke 

vil indgå i en særskilt regnskabsanalyse men i stedet været efter indre værdi metode hos 

Vestas.  

Med de problemstillinger som bearbejdes gennem afhandlingen, vil der alt andet lige 

opstå henholdsvis juridiske og skattemæssige problemstillinger og lignende. Der vil i 

forbindelse med disse ikke blive udarbejdet nogle nærmere dybdegående redegørelse 

eller analyser, dog vil effekten heraf analyseres og konkluderes, hvor dette anses for 

relevant.   



Mads Bækgaard Lynge 
Jonas Daugaard Løvenkrands 

HD(R) Afhandling 2019 CBS  
1. august 2019 

   
 

Side 10 af 100 
 

Til brug for en strategisk analyse, er udvalget af modeller mange og omfattende. Vi har 

derfor nøje afgrænset brugen af modeller til dem som vi som forfattere har vurderet 

bedst, vil belyse centrale punkter og forhold omkring vores problemstilling. Valget af 

modeller i nærværende afhandling er dermed ikke udtømmende for problemstillingen, 

men vurderet tilstrækkelig til behandlingen af emnet.   

5. Metodevalg 

Opgaven er struktureret således at læseren indledningsvis bliver instrueret i opgavens 

problemstilling og heraf dens udgangspunkt samt indgangsvinkel. Herefter føres læseren 

igennem analyserne, strategiske-, risiko- samt regnskabsanalyser. Sidst fremvises 

opgavens svar til problemstillingen ud fra forrige analyser.  

I nedenstående model ses en udbydende grafisk præsentation af opgavens struktur. 

 

FIGUR 3 AFHANDLINGENS STRUKTUR – EGEN TILVIRKNING 

5.1 Indledning 
Som det kan udledes ud af ovenstående figur 3 vil afhandlingen indledningsvis ligge ud 

med at præcisere og definere problemstillingen samt, hvorledes denne er afgrænset i 

forhold til valg af metode og modeller for løsningen.  
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5.2 Strategisk analyse  
Efterfølgende vil afhandlingen fortsætte i en strategisk analyse af både de interne og 

eksterne forhold som har indflydelse på Vestas og det generelle marked.  Den strategiske 

analyse har til formål, sammen med den efterfølgende regnskabsanalyse, at danne 

grundlag for budgetteringen, ved at belyse de ikke-finansielle elementer som påvirker 

værdien af Vestas. 

5.2.1 Ekstern analyse  
 

5.2.1 PESTEL 
For at skabe grundlag til vurderingen af det eksterne miljø, vil analyseafsnittet starte med 

en PESTEL-analyse, som har til formål at analysere de makroøkonomiske faktorer i 

omverdenen, der påvirker Vestas’ fremtidige vækst- og indtjeningsmuligheder.  

Analysen belyser centrale aspekter inden for de 6 følgende områder: Political, Economic, 

Social, Technological, Environmental, Legal. Vores brug af modellen vil veksle mellem et 

nationalt og globalt syn på udviklingen, alt efter hvad der findes mest relevant for 

Vestas. 

Vi har til brug for vores afhandling valgt at benytte den udvidet model, i stedet for PEST-

analysen som ikke behandler, hverken miljømæssige eller lovgivningsmæssige forhold, som 

vi mener er meget centrale for Vestas og vindmøllebranchen generelt. Vi har samtidig 

valgt at slå områderne Politik, miljø og lovgivning sammen og behandle disse under et 

område, da vi vurdere at disse områder er meget tæt forbundne. Hvorfor behandlingen 

af områderne sammen er nærliggende og det ligeledes fremmer overskueligheden af 

afsnittet. Dette medfører samtidig at modellen har stor overvægt i behandlingen af 

politik, miljø og lovgivning, da vi føler at disse områder er essentielle for Vestas’ 

fremtidige drift. 
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5.2.3 Porters Five Forces  
Afhandlingen vil herefter anvende modellen Porters Five Forces, til at analysere den 

konkrete konkurrencesituation og centrale brancheforhold der hersker i 

vindmøllebranchen. For at drage nytte af modellen er det vigtigt at fastslå hvilket marked 

virksomheden befinder sig på, samt hvad der generelt kendetegner markedet.  

 

Dette kan blandt andet gøres ved at undersøge via følgende 6 trin: Markedsdefinition, 

Markedsstørrelse, Markedsvækst, Markedsandel, Graden af turbulens og overordnet 

vurdering af markedsmulighederne7.    

 

Modellen beskæftiger sig med 5 centrale punkter, som tilsammen har til formål at 

illustrere konkurrencesituationen i branchen. De 5 områder er følgende: Truslen fra nye 

konkurrenter, truslen fra substituerende produkter, Leverandørernes forhandlingskraft, 

Kundernes forhandlingskraft og konkurrencen i branchen som en opsamling på de andre 

punkter.   

5.2.4 Intern analyse 
 

5.2.5 Værdikæde analyse 
Herefter vil vi analysere Vestas’ værdikæde, for at identificere hvilke aktiviteter og 

processer som selskabet udfører, skaber værdi, samt giver dem en konkurrencemæssig 

                                                      
7 Jørgen Lægaard og Mikael Vest, Strategi i vindervirksomheder, 5 .udgave, 2016, side 102-108 

FIGUR 4 - PORTERS FIVE FORCES - STRATEGI I VINDERVIRKSOMHEDER 
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fordel. Analysen har fokus på Vestas’ såkaldte primære- og støttaktiviteter.

 

FIGUR 5 - VÆRDIKÆDE8 

5.2.6 Porters generiske strategier og Ansoffs vækstmatrice  
For at runde af på de interne forhold og værdikæden vil porters generiske strategier 

samt ansoffs vækstmatrice blive inddraget for at belyse hvilke kernekompetencer og 

konkurrencemæssige fordele Vestas besidder. 

                                                      
8 
https://www.google.dk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi77PKx1eDhAhX
qpIsKHQsLBvcQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.e-
conomic.dk%2Fregnskabsprogram%2Fordbog%2Fvaerdikaede&psig=AOvVaw1O4lLkOFnqqE6C_G_nbC
5M&ust=1555918144117628 
 

FIGUR 6 - PORTERS GENERISKE STRATEGIER FIGUR 7 - ANSOFFS VÆKSTMATRICE 

https://www.google.dk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi77PKx1eDhAhXqpIsKHQsLBvcQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.e-conomic.dk%2Fregnskabsprogram%2Fordbog%2Fvaerdikaede&psig=AOvVaw1O4lLkOFnqqE6C_G_nbC5M&ust=1555918144117628
https://www.google.dk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi77PKx1eDhAhXqpIsKHQsLBvcQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.e-conomic.dk%2Fregnskabsprogram%2Fordbog%2Fvaerdikaede&psig=AOvVaw1O4lLkOFnqqE6C_G_nbC5M&ust=1555918144117628
https://www.google.dk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi77PKx1eDhAhXqpIsKHQsLBvcQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.e-conomic.dk%2Fregnskabsprogram%2Fordbog%2Fvaerdikaede&psig=AOvVaw1O4lLkOFnqqE6C_G_nbC5M&ust=1555918144117628
https://www.google.dk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi77PKx1eDhAhXqpIsKHQsLBvcQjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.e-conomic.dk%2Fregnskabsprogram%2Fordbog%2Fvaerdikaede&psig=AOvVaw1O4lLkOFnqqE6C_G_nbC5M&ust=1555918144117628
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5.2.7 SWOT-analyse 
Afslutningsvis vil den strategiske analyse runde af 

med en SWOT-analyse, som bruges til at 

opsummere hvilke stærke og svage sider Vestas 

besidder, samt hvilke fremtidige trusler og 

muligheder selskabet går i møde. Modellen vil 

primært blive anvendt som et 

opsummeringsværktøj og derfor vil der ikke blive 

lavet en mere dybdegående kritisk SWOT-

analyse. 

 

 

5.3 Regnskabsanalyse 
Næste fase af afhandlingen vil omfatte regnskabs- og risikoanalyse, for at kunne vurdere 

og analysere selskabets overordnet evne til skabe værdi for sine kunder.  

Den indledende regnskabsanalyse vil primært omfatte en 5-årig periode fra 2014-2018, 

men vil ligeledes drage paralleller, hvor det findes relevant, til perioden før man i 2012 

valgte at ændre strukturen. Analysen har til formål at vise hvorledes Vestas’ performance 

har udviklet sig over perioden, som individuelt selskab mens også i forhold til branchen. Til 

brug for analysen har vi indledningsvist foretaget en reformulering af balancer og 

resultatopgørelser for perioden, for at kunne 

udlede og identificere drifts- og 

finansieringsaktiviteter samt de finansielle 

valutadrivere som anvendes igennem analysen. 

Analysen vil tage udgangspunkt i en udvidet 

Du-Pont-model, således at Vestas’ indtjening 

og kapitaltilpasning bliver synliggjort, gennem 

en nøgletals- og rentabilitetsanalyse. 

Afslutningsvis vil analysen beskæftige sig med 

en risikoanalyse for at belyse de driftsmæssige- og finansielle risici der knytter sig til 

Vestas’ forretning og dermed har indflydelse på den fremtidige budgettering.  

 

FIGUR 6 - SWOT 

FIGUR 7 - DU-PONT MODEL 
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5.4 Budgettering 
Ligeledes har regnskabsanalysen til formål at danne et validt grundlag for vores 

fremtidige budgettering, af de fremtidige cash-flows, hvilket er det næste afsnit i 

afhandlingen. De foregående strategiske analyser har ligeledes været med til at danne 

et validt grundlag, for at kunne opstille forudsætningerne for dette afsnit. Budgetteringen 

er som et enkeltstående element det mest centrale for værdiansættelsen, da det 

budgetteret cash-flow er det, der ligger til grund for selve beregningen af 

værdiansættelsen.  

5.5 Værdiansættelse 
Afslutningsvis vil analysen slutte af med en værdiansættelse baseret på en discounted-

cash-flow model. Modellen er bygget op omkring selskabets fremtidige frie cash-flow 

som tilbagediskonteres med et fastsat afkastkrav. Afkastkravet vil blive fastsat ud fra et 

estimat, og cash-flowet vil blive tilbagediskonteret ved at bruge WACC9.   

Værdiansættelsen vil blive analyseret i forhold til følsomhed overfor ændringer i 

forudsætningerne for modellen, ligeledes vil den også blive sammenholdt med Price-to-

earnings ratio samt den officielle kurs.  

6. Kritik af modeller 

I kommende afsnit vil alle de modeller som benyttes igennem rapporten blive beskrevet 

og vurderet. 

6.1 Kritik af PESTEL 
PESTEL-analysen har alene til formål at undersøge elementer i Vestas’ omverden. 

Elementerne kan have indflydelse på hvilke muligheder og trusler, der florere udenfor 

Vestas egen indflydelsesrate. Der er alene tale om eksterne forhold som påvirker 

markedet, og heraf Vestas’ strategiprocesser. Resultatet af denne analyse er i høj grad 

påvirket af de data som man har valgt at anvende. Det er derfor vigtigt at forholde sig 

kritisk i forhold til dataene. PESTEL er baseret på historiske tal og trends, hvorfor den ofte 

har været kritiseret for ikke at kunne forholde sig konkret til nutiden eller fremtiden10. Vi 

vurderer at tidligere års trend og nutidens data er et forholdsvis solidt grundlag til at 

forudse fremtiden gang. Hvorfor forudsætningerne som udledes af vores PESTEL analyse 

vil anvendes i budgetteringsfasen.   

                                                      
9 ”Weighted average cost of capital” – vejet gennemsnitlige kapitalomkostninger – de gennemsnitlige 
omkostninger selskabet har forbundet med at fremskaffe kapital, hvor der er taget højde for både ejer og 
långivers afkastkrav. 
 
10 http://betabox.dk/2016/08/03/pest-analyse/ 

http://betabox.dk/2016/08/03/pest-analyse/
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6.2 Kritik af Porters 5 Forces 
Modellen anvendes for tegne et billede af konkurrencesituationen og intensiteten i 

branchen, som i vores afhandling er vindmøllebranchen. Modellen er dog i sig selv relativ 

statisk og tegner derfor kun et øjebliksbillede af branchen, hvorfor man kan argumentere 

for at branchen og konkurrencen, generelt udvikler sig hele tiden. På denne baggrund, 

kan man diskutere hvor relevant denne model er i forhold til værdiansættelsen, som jo 

bygger på fremtiden og fremskrevet data. Ligeledes forholder modellen sig også 

neutralt, i forhold til en vurdering af, hvor stor indflydelse hver af de faktorer har for 

konkurrencen, da alle 5 faktorer vægtes lige højt11. 

På trods af ovenstående vurderer vi dog stadig at denne model bedst beskriver 

konkurrencen i branchen, som vi mener er et meget centralt element i den strategiske 

analyse. 

6.3 Kritik af Porters værdikædeanalyse 
Modellen anvendes i afhandlingen, for at identificere hvilke af Vestas’ aktiviteter og 

kompetencer der skaber mest værdi for deres kunder, samt giver dem 

konkurrencemæssige fordele i branchen. Ligesom det var tilfældet med Porters Five 

Forces, giver værdikædeanalysen ligeledes et meget statisk her og nu billede, af 

selskabets værditilførsel i de forskellige led, men behandler i sin relative simple form ikke 

disse kompetencer i et fremtidsmæssigt perspektiv. 

6.4 Kritik af Porters generiske strategier 
Modellen ligger op til, at der skal vælges en strategi hvor selskabet klart definere 

hvorvidt man har tænkt sig at positionere sig i markedet, via lave omkostninger eller et 

unikt produkt samt hvorledes ens målgruppe er hele markedet eller kun delsegmenter. 

Forfatteren Michael Porter påstår, at man ikke kan kombinere flere af de generiske 

strategier, da man i givet fald vil tabe strategisk fokus og i stedet være ”stuck in the 

middle”12. Dog er der en række eksempler, hvor selskaber rent faktisk har slået fint 

kapital af at kombinere flere elementer fra modellen.   

 

6.5 Kritik af Ansoffs vækstmatrice 
Ansoffs vækstmatrice ligger ligesom Porters generiske strategier, op til at der tages et 

ultimativt valgt omkring hvilken af de 4 vækstrategier der skal fokuseres på og håndterer 

således ikke at et selskab i praksis sagtens kan udøve et mix af disse. 

                                                      
11 http://betabox.dk/2016/08/04/porters-five-forces/ 
12 http://www.strategylab.dk/portal/nyheder/2015/08/4748/  

http://betabox.dk/2016/08/04/porters-five-forces/
http://www.strategylab.dk/portal/nyheder/2015/08/4748/
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6.5 SWOT-analyse  
SWOT-analysen er et godt værktøj til at indramme resultaterne vi er nået frem til i de 

tidligere udarbejdede interne og eksterne analyser, og på denne måde opstille og 

opsummere del konklusionerne. Dog er modellen i sig selv ikke særlig løsningsorienteret, 

da den alene opdeler en række punkter ud fra de 4 kategorier, Styrker, Svagheder og 

Muligheder og Trusler. 

7. Kildekritik 

Vores afhandling vil både bestå af både kvantitative og kvalitative data.    

Igennem vores afhandling vil der, specielt i området med strategi, blive anvendt 

anerkendte teorier og modeller i form af kvalitative data som har indgået i blandet 

andet undervisningen på CBS samt anden relevant litteratur såsom artikler, tidsskrifter 

mm., til brug for at analysere diverse problemstillinger. Ligeledes vil der også være søgt 

en del information fra internettet, hvor kilderne vil variere i forhold til troværdighed og 

validitet, dog vil vi have foretaget en individuel vurdering af kilderne.   

De kvantitative data der anvendes igennem afhandlingen, vil i høj grad bestå af data, 

tal og lignende indsamlet fra diverse årsrapporter mv. Disse sekundære data, vil i sig selv 

underbygge vores roller som eksterne analytikere samt medvirke til en objektiv 

besvarelse af vores centrale problemstilling. Informationerne indhentet fra disse 

årsrapporter må betegnes til at være relativt valide i form til taldelen, da disse skal 

være korrekte og opfylde en del krav. Dog skal det pointeres, at årsrapporten aflægges 

af ledelsen og derfor udarbejdes efter deres ønsker indenfor lovens rammer, ud fra den 

information som de har stillet til rådighed. På denne baggrund vurderer vi, at information 

indhentet fra årsrapporterne igennem perioden kan anvendes i vores afhandling og 

medvirke til en objektiv behandling af problemstillingen.  

  



Mads Bækgaard Lynge 
Jonas Daugaard Løvenkrands 

HD(R) Afhandling 2019 CBS  
1. august 2019 

   
 

Side 18 af 100 
 

8.0 Strategisk analyse 

8.1 Ekstern analyse 

Som beskrevet i det indledende afsnit omkring opbygningen, vil vores strategiske analyse 

starte med at behandle forhold og faktorer i omverdenen som både har og kan påvirke 

Vestas’ forretning. Analysen vil starte på et makroøkonomisk-niveau ved hjælp af en 

PESTEL-analyse, hvorefter Vindmøllebranchen vil blive behandlet på det mirkoøkonomiske 

niveau ved hjælpe af Porters Five Forces. På denne måde kortlægges det både, hvilke 

faktorer Vestas som selskab kan influere, men også hvilke de som udgangspunkt ikke kan, 

og dermed må tilpasse sige efter. 

 

* Model 1 Modellen herover viser de interne og eksterne faktorer, som har indflydelse 

påvirker situationen for Vestas. 

8.1.1 PESTEL-analyse 

Vestas er, ligesom som alle andre selskaber, og måske i særpræget grad, som en del af 

vindmølleindustrien, ekstremt afhængige af hvordan omverdenen og den globale industri 

udvikler sig. Det skyldes, blandet andet at det ikke er alle lande der globalt støtter lige 

godt op omkring klima-og miljøtiltag.  
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8.1.1.1 Politiske-, miljømæssige- og lovgivningsmæssige forhold 
På globalt plan har vi i mange år, oplevet et kraftigt stigende elforbrug- og behov. Det 

sker helt naturligt da verdensbefolkningen hele tiden er stigende, hvilket i sig selv har 

givet et forøget behov. Samtidig har den generelle økonomiske vækst og den 

dertilhørende industrielle- og teknologiske fremgang, som først i senere tid, har haft et 

øget fokus på at være energibesparende, ligeledes haft indflydelse på at energibehovet 

er steget markant. 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 8- ØKO. VÆKST VS. VÆKST I CO213 

 

Kombinationen af ovenstående har medført at fremtidsudsigterne indikere at vi på et 

tidspunkt vil løbe tør for fossile brændstoffer, men ligeledes har denne udvikling også 

betydet en kraftig forøgelse af den samlede CO2 udledningen og drivhuseffekten 

heraf14 . Selvom det dog anfægtes, i visse kredse, at der skulle være nogen 

sammenhæng mellem co2 udledning og klimaforandringer er det den gængse opfattelse i 

verdensopinionen at der er en klar sammenhæng. 

  

                                                      
13 https://www.information.dk/udland/2018/12/vaeksten-driver-verdens-co2-udledning-nye-hoejder 
14 https://illvid.dk/naturen/klimaforandringer/hvad-er-drivhuseffekten-og-hvordan-opstaar-den 

https://www.information.dk/udland/2018/12/vaeksten-driver-verdens-co2-udledning-nye-hoejder
https://illvid.dk/naturen/klimaforandringer/hvad-er-drivhuseffekten-og-hvordan-opstaar-den
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Internationale Klimaaftaler 

Den stigende forurening og de hertil hørende klimforandring har uden tvivl skabt stor 

bekymring hos den samlede verdensbefolkning og de forskellige landes regeringer.   

I 1988 valgte FN15 og WMO16 at danne et klimapanel, IPCC17 hvis formål var at give et 

overblik over klimaforandringerne, og hvilke potentielle miljømæssige og socioøkonomiske 

konsekvenser der var af disse, samt komme med anbefalinger til hvilke strategier og 

eventuelle tiltag man kunne lave for at undvære disse konsekvenser. I 1990 frigiver IPCC 

deres første undersøgelsesrapport som klart konkluderede at menneskelig co2 udledning 

havde forøget atmosfærens bestanddel af drivhusgasser. Rapporten understregede 

ligeledes vigtigheden af, at man skabte et internationalt samarbejde til at håndtere 

udfordringen og konsekvenserne heraf.  

I 1992 vedtages FN’s rammekonvention om klimaforandringer (UNFCCC) Agenda 2118 

og underskrives på ”The Earth Summit”19 hvor 108 forskellige landes ledelsesorganer 

deltager. Den internationale konvention omhandler at man i et samarbejde, vil reducere 

den globale opvarmning, og for første gang vedtages et bindende reduceringsmål for de 

industrialiserede lande20 som skal træde i kraft fra 1994. Det vedtages ligeledes at der 

en gang årligt skal afholdes COP21, hvor udviklingen og tiltagene revurderes. COP1 

afholdes i Berlin 199522, og allerede her bliver man bevidst om at vedtagende tiltag og 

forpligtelser er utilstrækkelige. Hermed ligges grundstenene til den skælsættende traktat 

og tillæg til Agenda 21, Kyoto-protokol som vedtages i 1997. Traktaten var den første af 

sin slags som satte måltal på, hvorledes og hvor meget udledning af drivhusgasser skulle 

reduceres. Således blev besluttet at de industrialiserede lande skulle reducere deres 

udledning af 623 forskellige drivhusgasser med minimum 5 % i perioden 2008-2012, i 

forhold til udledningsniveauet i 199024. Traktaten er dog stykket sådan sammen, at 

deltagerlandene kan opfylde deres forpligtelser på anden led, end at reducere 

                                                      
15 United Nations Environment Programme (UNEP) 
16 World Meteorological Organization 
17 Intergovernmental Panel on Climate Change 
18 https://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html 
19 https://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html 
20 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=71613 
21 “Conference of the parties” - https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-
parties-cop?page=0%2C0%2C0%2C1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0  
22 http://www.blue-
growth.org/Events_Blue_Growth/United_Nations_Climate_Change_Conferences/COP_1_1995_UN_Climat
e_Change_Conferences_Berlin.htm 
23 kuldioxid, methan, nitrogenoxider, hydrofluorcarboner, perfluorcarboner og svovlhexafluorid 
24 https://www.globalis.dk/view/content/2812/full/1/1958 
 

https://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
https://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=71613
https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop?page=0%2C0%2C0%2C1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0
https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop?page=0%2C0%2C0%2C1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0
http://www.blue-growth.org/Events_Blue_Growth/United_Nations_Climate_Change_Conferences/COP_1_1995_UN_Climate_Change_Conferences_Berlin.htm
http://www.blue-growth.org/Events_Blue_Growth/United_Nations_Climate_Change_Conferences/COP_1_1995_UN_Climate_Change_Conferences_Berlin.htm
http://www.blue-growth.org/Events_Blue_Growth/United_Nations_Climate_Change_Conferences/COP_1_1995_UN_Climate_Change_Conferences_Berlin.htm
https://www.globalis.dk/view/content/2812/full/1/1958
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udslippet. Landene imellem kunne også handle, såkaldte udledningskvoter, med 

hinanden25. 

Ydermere kan et land betale for et andet lands reducerings-foranstaltninger, og derved 

overtage retten til at udlede den tilsvarende ekstramængde26. Dette medfører i sig selv 

en skepsis omkring, hvorvidt det samlede udslip reduceres, hvis de store industrilande blot 

flytter deres forurening til de fattigere lande.  

En af de store kritikpunkter ved kyotoaftalen har været ambitionsniveauet, i forhold til 

reduceringsmålene, der har været for små og for kortsigtede til at gøre en forskel for 

miljøet.  I 2002 besluttede EU at hæve målet for reduceringen til 8 % for de EU-lande 

der indgik i traktaten27.  Ligeledes har kritikken gået på skævvridning af reduceringen, i 

forhold til målestokken, som er fastsat for udledningen i 1990, hvor nogle lande havde 

kraftigt udledning af co2, mens andre lande allerede havde lavet nævneværdige tiltag 

imod at mindske udslippet.  

Ydermere er protokollen blevet kritiseret for at hverken Indien, Brasilien eller Kina er 

forpligtet af aftalen. Hvilket skyldes at da protokollen blev udarbejdet i 1997 var de 3 

lande anset som Udviklingslande, men som det fremgår af figur 9 har de 3 landes 

industrier udviklet sig meget hurtigt, og de er således nogle af de store syndere i forhold 

til verdens samlede co2 udledning i perioden som protokollen vedrører.   

 

FIGUR 9 - CO2 UDLEDNING 2011 

                                                      
25 https://www.globalis.dk/view/content/2812/full/1/1958 
26 https://www.globalis.dk/view/content/2812/full/1/1958 
27https://www.eu.dk/da/leksikon/Kyotoprotokollen  

https://www.globalis.dk/view/content/2812/full/1/1958
https://www.globalis.dk/view/content/2812/full/1/1958
https://www.eu.dk/da/leksikon/Kyotoprotokollen
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Ovenstående er blandt andet en af grundende til at USA, under ledelse af George W. 

Bush, i 2001 valgte at trække sig fra aftalen, da de heraf mente, at klimabyrden kun er 

pålagt de lande som anset som I-lande og aftalen derfor er struktureret på et forkert og 

misvisende grundlag28. USA vælger ikke at negligere problemet, og iværksætter derfor 

deres egne tiltag for at reducere deres påvirkning af klimaet dog med meget stor fokus 

på at foranstaltninger ikke skal være til økonomisk belastning for landet. At USA melder 

sig ud af samarbejdet og at Kina ikke er omfattet af reduceringsmålene, gør at aftalen 

bland mange ses som mislykket. Idet USA og Kina co2 udledning tilsammen er så markant 

en del af den samlede globale udledning.  

 

Kyoto-aftalen var oprindeligt sat til udløb i 2012, men under COP18, som blev afholdt i 

Doha 2012, besluttes det at forlænge aftalen for anden forpligtelsesperiode til 2020, 

for de af landende som acceptere at ratificere aftalen, herunder blev der ligeledes 

tilføjet nye reduceringsmål29 for perioden 2013-2020. Ratificeringen af aftalen gør dog 

ikke den store forskel for udledningen, da denne kun forpligter en række EU-lande samt 

Australien, hvis samlede udledning er svarende til 14 % af den samlede globale 

udledning. Således er hverken USA, Rusland, Canada, Kina, Japan samt alle landene 

anset som Ulande, en del af aftalen.  

I de følgende år arbejdes der ihærdigt på at udarbejde en aftale, som favner bredere. 

Ligeledes diskuteres der muligheder for at fremskynde indsatsen frem mod år 2020. 

Blandt andet var der ved COP19 i Warsawa stor fokus på den indvirkning, 

globalopvarmningen har på særligt de fattigere udviklingslande, som ikke nødvendigvis 

har den nødvendige finansielle kapacitet til at satse på grøn energi. Det blev derfor 

besluttet, at intensivere de implementeringstiltag man allerede havde iværksat, herunder 

klimafinansiering30. Ligeledes blev det også besluttet at rapporterne omkring udledningen 

skulle have mere gennemsigtighed.  

 

  

                                                      
28 https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/06/20010611-2.html 
29 http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-559475-Doha-Agreement-Kyoto-Protocol-FINAL.pdf  
30 https://efkm.dk/klima-og-vejr/klimafinansiering/  

https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/06/20010611-2.html
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-559475-Doha-Agreement-Kyoto-Protocol-FINAL.pdf
https://efkm.dk/klima-og-vejr/klimafinansiering/
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I Paris, under COP21 i 2015, vedtages Paris-aftalen31. Ligesom Kyotoaftalen var 

skælsættende for klimaaftalerne, er Paris-aftalen ligeså. Aftalen er den første universelle 

og lovligt bindene inden for globale klimaaftaler. Den forpligter således de 196 lande 

medlemsland i UNFCCC, juridisk svarende til 95 % af verdens samlede udledning af 

drivhusgasser. Til sammenligning dækkede Kyoto-aftalen, som tidligere nævnt kun ca. 

14%.  

Paris-aftalen bygger på, at globale temperaturstigninger skal holdes på et minimum, 

helst 1,5 grader, og klart under 2 grader som den langsigtede målsætning32. Ligeledes 

er planen at udledningen skal toppe hurtigst muligt, således at man efter år 2050 kan 

mindske udledningen.  

Der vedtages ydermere et regelsæt, som skal sikre gennemsigtighed i forhold til de 

enkelte landes klimaindsats. I-landende forpligter sig med aftalen om klimafinansiering til 

at give et samlet bidrag til u-landende på 100 mia. USD33.   

Yderligere indgår der en såkaldt ambitionsmekanisme34 i aftalen.  Mekanismen bygger 

på at indsatsen mod globalopvarmning løbende skal øges, således skal medlemsparterne 

hvert femte år vurdere processen, hvorefter det vurderes, hvorvidt der er brug for nye 

reduktionsmål. I år 2017 vælger USA’s præsident, Donald Trump at trække USA ud af 

klimaaftalen da han mener den ikke tilgodeser USA’s interesser. Det var som selvfølge et 

stort tilbageslag i sig selv da USA er et af verdens største udleder af drivhusgasser. 

 

  

    

 

  

                                                      
31 https://efkm.dk/klima-og-vejr/klimaforhandlinger/parisaftalen-2015/ 
32https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement 
33 https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement 
34https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement  

FIGUR 10 - DE 9 STØRSTE CO2-UDLEDERE 

https://efkm.dk/klima-og-vejr/klimaforhandlinger/parisaftalen-2015/
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/what-is-the-paris-agreement
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Subsidieordning og skattemæssige fordele 

Vestas er som virksomhed ekstrem afhængig af politisk støtte i form af tilskudsordninger 

og andre lignende tiltag, for at kunne konkurrere med substituerende og konventionelle 

energiformer der som udgangspunktet er en del billigere. Globalt har de forskellige 

regeringer grebet emnet meget forskelligt an. I Europa har man igennem mange år ydet 

en masse tilskud, således at det var rentabelt for både producenter og kunder at benytte 

vindmølleproduceret energi. For eksempel har man ydet energiselskaberne tilskud, 

såfremt de valgte at levere grøn energi, herunder vindenergi, fremfor el udvundet af 

fossile brændstoffer og lignende.  

Danmark har især bemærket sig med at yde en masse tilskud gennem årene, herunder 

også tilskud til private vindmøller, hvor staten opkøbte den overskydende energi fra 

vindmølleejerne til en favorabel pris35. Dette vil dog ændre sig nævneværdigt i 

fremtiden, siden man i år 2018 vedtog den nye energiaftale, ergistrategi36”￼37 blandt 

andet har betydet at man har begrænset subsidierne nævneværdigt og helt afskaffet 

tilskud for private landvindmøller opført efter år 2020. Aftalen er dog lavet på 

baggrund af, at man efterhånden har fået skåret driftsomkostninger for større 

vindmølleparker så meget ned, at tilskud ikke længere er nødvendige for at gøre driften 

rentabel￼38   

Dette tiltag skal ikke anses som, at Danmark ikke længere har tænkt sig at fokusere på 

grøn energi, tværtimod satser den danske regering i udpræget grad på vedvarende 

energi. Således er målet, at man i år 2020 har reduceret anvendelsen af fossile 

brændstoffer med 33 % i forhold til andelen i år 2009 og udskiftet denne til vedvarende 

energi. Samtidig satses der på at energiforbruget vil blive sænket med ca. 6 %, ved 

hjælp af et markant øget fokus på energieffektivisering39. Yderligere er målet at man i 

                                                      
35 https://www.fyens.dk/indland/Energiaftale-betyder-stop-for-stoette-til-vindmoeller-i-
baghaven/artikel/3267538 
 

37 http://www.stm.dk/multimedia/Energistrategi_2050.pdf 
38 https://www.fyens.dk/indland/Energiaftale-betyder-stop-for-stoette-til-vindmoeller-i-
baghaven/artikel/3267538 
39 http://www.stm.dk/multimedia/Energistrategi_2050.pdf 
 

https://www.fyens.dk/indland/Energiaftale-betyder-stop-for-stoette-til-vindmoeller-i-baghaven/artikel/3267538
https://www.fyens.dk/indland/Energiaftale-betyder-stop-for-stoette-til-vindmoeller-i-baghaven/artikel/3267538
http://www.stm.dk/multimedia/Energistrategi_2050.pdf
https://www.fyens.dk/indland/Energiaftale-betyder-stop-for-stoette-til-vindmoeller-i-baghaven/artikel/3267538
https://www.fyens.dk/indland/Energiaftale-betyder-stop-for-stoette-til-vindmoeller-i-baghaven/artikel/3267538
http://www.stm.dk/multimedia/Energistrategi_2050.pdf
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år 2050 er 100 % uafhængige er fossilebrændstoffer, hvilket er i overensstemmelse med 

EU’s målsætning om en CO2 udledningen på nul i 205040. 

 I USA har man fremfor en subsidieordning anvendt en ordning kaldet, PTC41, hvis formål 

var at gøre det attraktivt for investorer at investere kapital i vindenergi, som på 

daværende tidspunkt ikke var specielt lønsomt. Ordningen fungeret ved at give investorer 

i vindmølleparker en skatterabat per produceret megawatttime i de første 10 år af 

vindmøllens levetid42. Kredit-ordningen blev første gang lanceret i 1992 og løb til og 

med 1999. Herefter har ordningen været igennem en meget omskiftelig cyklus, hvor den 

skiftevis er udløbet, for derefter at blive forlænget for kortvarige, 1-2 årige perioder43.  

Den store politiske usikkerhed har selvsagt været med til at skabe et uroligt og 

omskifteligt selskabsmiljø, Inden for vindenergisektoren. Dette har periodevist været med 

til at begrænse vækstmulighederne, hvilket også kan aflæses af figur 11, hvor det 

fremgår at investeringerne har varieret meget fra år til år. Den har dykket specielt meget 

i de år, hvor PTC-ordningen ikke har været forlænget som f.eks. 2013. I 2015 besluttede 

de amerikanske myndigheder at forlænge PTC ordningen til 2020, dog med den 5-årige 

                                                      
40 https://borsen.dk/nyheder/ritzau/artikel/3/2362329/eu_vil_vare_co2-neutral_i_2050.html 
41 Production Tax Credit 
42 https://energiwatch.dk/Energinyt/Renewables/article7878675.ece 
43 https://www.awea.org/policy-and-issues/tax-policy 
 

https://borsen.dk/nyheder/ritzau/artikel/3/2362329/eu_vil_vare_co2-neutral_i_2050.html
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periode som en udfasningsperiode, hvor skattekreditten nedsættes årligt44.  

 

FIGUR 11 - WINDENERGI INVESTERINGER I USA 

  

Vestas er meget afhængige af det amerikanske marked og den politiske udvikling i USA. 

Det amerikanske marked udgør omkring 40 % af den samlede omsætning. Derfor har 

Vestas også været indirekte afhængige af PTC-ordningen da de indtil 2018 var den 

største vinmølleproducent på det amerikanske marked, med en markedsandel på 35 % i 

201745. i 2018 er GE Renewables blevet den nye markedsleder med 40 %, på trods af 

at Vestas også har vækstet til 38 % i markedsandele46. 

 

Derfor er det også i nogen grad, kritisk for Vestas at Donald Trump har overtaget som 

Præsident for USA, da hans politik tilgodeser atomværker og kulindustri fremfor 

vedvarende energi, med påskud om at sikrer flest mulige amerikanske arbejdspladser. 

                                                      
44 https://www.wind-watch.org/wiki/Production_tax_credit 
45 
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/361479/vestas_toppede_i_usa_i_2017_med_marked
sandel_paa_over_35_pct.html 
46https://www.metal-supply.dk/article/view/644148/vestas_ikke_laengere_storst_i_usa 
 

https://www.wind-watch.org/wiki/Production_tax_credit
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/361479/vestas_toppede_i_usa_i_2017_med_markedsandel_paa_over_35_pct.html
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/361479/vestas_toppede_i_usa_i_2017_med_markedsandel_paa_over_35_pct.html
https://www.metal-supply.dk/article/view/644148/vestas_ikke_laengere_storst_i_usa
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Således har Donald Trump tilbagerullet en lang række af de tiltag som eksempelvis 

Barrack Obama havde iværksat, herunder Clean Power Plan som omhandlede at de 

amerikanske kraftværker skulle nedsætte udledningen af drivhusgasser med 32 % i 

forhold til 2005-niveauet inden 203047. 

Uagtet Donald Trumps og republikanernes klarer politiske favorisering af kulindustrien, er 

USA’s omstilling til grøn energi i fuld gang. Den fremadstormende grønne udvikling 

skyldes at, mange stater i USA ikke deler Donald Trumps forkærlighed for kul o. lign. 

Således har en række stater skiftet kul-energi ud med gas, som også er et fossilt 

brændstof men langt mindre skadeligt for miljøet og desuden også langt billigere end 

kul48. Ydermere har produktionen af vedvarende energi vist sig at skabe en masse 

arbejdspladser, og beskæftiger således over dobbelt så mange som i kul-, olie- og 

gasindustrien49. 

Endvidere er der mange af de større stater som prioriterer både at have et grønt image, 

men også at markere deres modstand mod Donald Trump som præsident.  Derfor 

vurderes der stadigvæk at være rigtig gode betingelser for Vestas på det amerikanske 

marked, selvom den nuværende regering ikke nødvendigvis er med til at skabe et 

attraktivt selskabsmiljø for virksomheder inden for grøn energi.  

 

FIGUR 12-VESTAS OMSÆTNING 

                                                      
47 https://www.nrdc.org/stories/how-clean-power-plan-works-and-why-it-matters 
48 https://www.zetland.dk/historie/semEVxGA-aOMNamWw-512ec 
49 https://www.zetland.dk/historie/semEVxGA-aOMNamWw-512ec 
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Vestas havde i 2018 en samlet omsætning på 10.134 mio. EUR. hvoraf det amerikanske 

marked udgjorde cirka 44 %50 (4.444 mio. EUR.)  mod 42 %51 (4.194 mio. EUR) i 2017, 

hvilket vidner om at Vestas har vækstet i perioden efter Donald Trump kom til magten på 

trods af hans politik. Dog er USA’s politiske linje noget der skal iagttages nøje fra Vestas’ 

side, da det på sigt vil kunne skabe så stor usikkerhed på markedet, at det vil kunne 

tvinge selskabet til at tænke i alternative baner. Det er dog yderst tvivlsomt hvorvidt 

Præsident Trump vil blive valgt til at sidde endnu en periode, hvorfor det må formodes, 

at USA på den længere bane vil omlægge deres politik, til at være mere ”grøn”.        

 

8.1.1.2 Økonomiske forhold 
Vestas er ligesom alle andre selskaber, uafhængigt af branche og produkt, ekstremt 

påvirket af den globale økonomiske udvikling.  

Vindmøllerprojekter må anses som værende en større investering, og vil derfor også ofte 

andrage en anseelig projektsum. Projekter som disse er derfor følsomme overfor den 

økonomiske udvikling i samfundet, herunder konjunkturudsving og udviklingen af vilkårene 

på det finansielle marked, herunder både renten og krydskurser mellem valuta. 

Renteniveauet 

Investeringer af sådanne størrelser, som vindmølleprojekter vil oftest være finansieret, 

hvor en stor del er fremmedkapital og dermed er rentabiliteten typisk præget af en hvis 

rentefølsomhed. I tider som nu med en historisk lav rente52, er det som udgangspunkt 

lettere for entreprenørerne og bygherrerne at skaffe finansieringen, hvorfor der oftest er 

større udbud på projekterne.  

Ligeledes har renteniveauet også stor indflydelse på hvorledes kunderne anser en mulig 

investering som rentabel, da det oftest vil være nødvendigt for dem at skaffe 

fremmedkapital til investeringen.  

Ydermere har renten også en direkte betydning for Vestas og deres finansiering som 

vindmølleproducenten. Virksomheder med en høj finansiel gearing, som et selskab med 

                                                      
50 
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2018/q4/1902
07_03_annualreport2018.pdf 
51 
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2018/q4/1902
07_03_annualreport2018.pdf 
52 https://www.mybanker.dk/artikler/historisk-lave-renter-varer-det-ved/ 

https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2018/q4/190207_03_annualreport2018.pdf
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2018/q4/190207_03_annualreport2018.pdf
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2018/q4/190207_03_annualreport2018.pdf
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2018/q4/190207_03_annualreport2018.pdf
https://www.mybanker.dk/artikler/historisk-lave-renter-varer-det-ved/
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Vestas’ profil typisk vil være, vil som udgangspunkt være ekstremt følsomme for udsving i 

renten.    

 

FIGUR 13 - VESTAS NET WORKING CAPITAL 

Som det fremgår af figur 13, som viser Vestas’ Net Working Capital53, er denne negativ 

hvilket fortæller os at forpligtelserne(kortsigtede) vedrørende driften, i høj grad 

overstiger tilgodehavender(kortsigtede) i perioden fra 2014 – 2018. Dette hænger fint 

sammen med den nye strategi54 direktionen fastlagde i 2012/2013, som netop gik ud på 

at man skulle frigøre de bundne kapitaler vedrørende driften og i stedet finansiere store 

dele af driftsapparatet via leverandørgæld og forudbetalinger fra kunder55.  

Denne overvægt i gæld er ikke rentebærende gæld, således er den eneste 

rentebærende gæld i Vestas, udstedte Green Corporate Eurobonds56 med en 

regnskabsmæssig værdi på 498 mio. EUR pr. 31. december 2018 med en fast rente på 

2,75 %57. Den rentebærende gæld for Vestas, udgør således mindre end 6 % af de 

                                                      
53 Arbejdskapital -Den kapital der er bundet i debitorer, kreditorer, igangværende arbejder og lager. 
54 https://ugebrev.dk/flashnews/finans-flashnews/vestas-vinder-spillet-om-arbejdskapitalen/ 
55 https://www.energy-supply.dk/article/view/597915/underleverandorer_betaler_for_vestas_succes 
56 https://www.investopedia.com/terms/g/green-bond.asp 
57 
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2018/q4/2018
_governance.pdf - side 33 
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samlede gældforpligtelser, hvilket må sige at være meget lavt. Ligeledes håndtere de 

risiciene ved at have tegnet renteswapforpligtelse58. 

Som tidligere nævnt har vi en historik lav rente59, men den afledte effekt hos Vestas er 

lille da kapitalstrukturen er som den er. Det må dog vurderes at Vestas, ved behov får 

yderligere investeringer, vil kunne optage yderligere rentebærende gæld til brug for 

finansieringen, uden er der vil påhvile dem en overvældende risiko. De vil i princippet 

kunne tjene penge på fremmed kapital, da deres afkastningsgrad er højere end renten.  

En afledt effekt af renteniveauet er dog, som tidligere beskrevet, at kunderne som regel 

vil være nødsaget til at finansiere vindmølleprojekter gennem fremmedfinansiering, og 

det vil alt andet lige være nemmere for disse at finde finansieringskilder så længe renten 

er så lav som den er. Omvendt vil en stigning i renten have den modsatte effekt.  

Ydermere har renteniveauet også en afledt effekt, på investeringsvilligheden på 

markedet for potentielle investorer. Dette skyldes at den lave markedsrente medfører at 

det er knap så attraktivt at binde sin kapital i obligationer O. Lign. mens der for langt de 

fleste ikke er noget nævneværdigt afkast ved at have pengene stående banken, da 

indlånsrenten for langt de fleste er tæt ved 0 eller negativ60. Dette skaber incitament for 

alternative investeringer i f.eks. vindmølleprojekter som historisk set har givet et rigtigt 

godt og stabilt afkast61.         

 

Valutakurser 

Da Vestas opererer på globalt plan og derfor er i samhandel med andre lande, er der 

også en vis risiko vedrørende kursudsving i handelsvalutaen. Risikoen for 

valutakursudsving udspringer primært fra indkøb af dele og materialer, salg af vind 

turbiner og service, hvor handlen ikke er foretaget i lokalvaluta. Risikoen er dog primært 

forbeholdt til handel udenfor eurozonen da Danmark har en fastkurspolitik med euroen, 

ERM262.  

I Vestas’ årsrapport for 2018 er omsætningen i Europa en del af gruppen Europe, 

Middle-East and Africa, hvorfor det ikke specifikt er opgjort hvor stor en del der alene 

                                                      
58 
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2018/q4/1902
07_03_annualreport2018.pdf side 78 
59 https://finansdanmark.dk/nyheder/2019/virksomhederne-sparede-milliarder-paa-lave-renter-i-2018/  
60 https://www.danskeinvest.dk/w/show_download.hent_fra_arkiv?p_vId=didkdk_03-
2017_nyt_fra_danske_invest.pdf 
61 https://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/171487/artikel.html 
62 http://www.nationalbanken.dk/da/pengepolitik/fastkursERM2/Sider/Default.aspx 

https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2018/q4/190207_03_annualreport2018.pdf
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2018/q4/190207_03_annualreport2018.pdf
https://finansdanmark.dk/nyheder/2019/virksomhederne-sparede-milliarder-paa-lave-renter-i-2018/
https://www.danskeinvest.dk/w/show_download.hent_fra_arkiv?p_vId=didkdk_03-2017_nyt_fra_danske_invest.pdf
https://www.danskeinvest.dk/w/show_download.hent_fra_arkiv?p_vId=didkdk_03-2017_nyt_fra_danske_invest.pdf
https://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/171487/artikel.html
http://www.nationalbanken.dk/da/pengepolitik/fastkursERM2/Sider/Default.aspx
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vedrører Europa, men den samlede blok udgjorde ca. 42 %, hvorfor de resterende 58 % 

i en vis grad må være påvirket af kursudsving. Vestas har håndteret denne kursrisiko ved 

at tegne Currency forward contracts og Currency swaps.  

Currency forward contracts fungere ved at to parter, i dette tilfælde Vestas og 

pengeinstitut, har indgået en aftale om at handle en vilkårlig sum i fremtiden (typisk 

indenfor 3 – 12 måneder) af en given valuta til en fastlåst kurs63. Ved at gøre dette 

elimineres risikoelementet vedrørende kursudsving, da dette er fastlåst og man kan 

dermed lave et præcist estimat for projektet. 

Samtidig forsøger man at håndtere kursrisikoen ved at etablere sig i de forskellige lande, 

således at handlen (indkøb og salg) på det lokale marked forgår i den samme valuta, og 

man har således elimineret kurs-udsving.     

I årsrapporten for 2018 side 82, er der udarbejdet en følsomhedsanalyse for de mest 

væsentlige valutaer64. Analysen er udarbejdet ud fra forudsætningen om at den givne 

valutakurs stiger med 10 % overfor EUR.  Her fremgår det at de største risici vedrører US 

dollar (97 mio. EUR), Svenske Kroner (134 mio. EUR) og Norske Kroner (106 mio. EUR).       

 

Danmarks økonomiske udvikling 

 I tider med økonomisk vækst investeres der generelt mere i alle brancher, og specielt 

vindmølleindustrien som er kendetegnet ved store investeringssummer, er meget præget 

af konjunkturen.  Nedenstående figurer 14 og 15 viser kursudviklingen for Vestas aktien 

og konjunkturudviklingen inden for industri og byg og anlæg i det danske erhvervsliv. 

 

 

                                                      
63 Finance for executives, Gabriel Hawawini og Claude Viallet, 2016, 5 udgave – side 551 
64 USD, SEK, NOK, CAD, CNY 
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FIGUR 14 – VESTAS KURSUDVIKLING65 

 

FIGUR 15 - KONJUNKTURUDVIKLING I INDUSTRI OG BYG OG ANLÆG, DK 2000 - 2018 

 

Ud fra begge figurer kan det udledes at både kursen og konjunkturen har taget et stort 

dyk omkring år 2008, hvilket alt andet lige er et resultat af finanskrisen. I perioden efter 

ses det at konjunkturen for branchen er opadgående og arbejder sig roligt tilbage mod 

niveauet før krisen, mens Vestas aktien stort set er i frit land. 

I 2013 er konjunkturudviklingen positiv igen for første gang siden finanskrisen, ligeledes 

er det på samme tidspunkt at Vestas aktien begynder at stige i kurs. Den afledte effekt 

af konjunkturen aflæses således umiddelbart først i kursdannelse for Vestas efter 3-4 år. 

                                                      
65 
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=CSE3258&name=Vestas%20Wind%20Syst
ems&ISIN=DK0010268606 

http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=CSE3258&name=Vestas%20Wind%20Systems&ISIN=DK0010268606
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=CSE3258&name=Vestas%20Wind%20Systems&ISIN=DK0010268606
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Dette skyldes alt andet lige at man efter en periode med lavkonjunktur, holder lidt igen 

med det generelle forbrug indtil der er sikkerhed for at udviklingen har vendt.  

 

FIGUR 16- BNP OG BESKÆFTIGELSE I DANMARK66 

 

I ovenstående figur 16, ses udviklingen for antal personer beskæftiget på danske 

arbejdsmarked, samt udviklingen i Danmarks BNP.  Udviklingen i det samlede BNP er stort 

set identisk med udviklingen i figur 15, hvilket kan indikere at udviklingen i branchen har 

fulgt den generelle udvikling i Danmarks erhvervsliv.  

 

Ligesom vi tidligere kunne udlede, at effekten af konjunkturen havde en forsinket effekt 

fors Vestas’ kursdannelse, er det samme historie med sammenhængen for BNP og 

beskæftigelse. Effekten af den økonomiske fremgang fra 2009 kan således først aflæses 

på arbejdsmarkedet 3-4 år efter, hvor beskæftigelsen igen begynder at stige.  

Grunden til dette er på mange måder, det samme som ved kursdannelse, da selskaber 

typisk efter en periode med lavkonjunktur, vil forsøge at håndtere aktivitetsstigningen 

med den bemanding man allerede har, indtil man har sikret sig at fremgangen er 

                                                      
66 https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2018/2/hojeste-vakst-i-danskernes-forbrug-i-12-ar/ 

https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2018/2/hojeste-vakst-i-danskernes-forbrug-i-12-ar/
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kontinuerlig. Derimod er der meget stor korrelation mellem udviklingen i beskæftigelsen 

og aktiekursen, som stort set har fulgt hinanden kronologisk i perioden. 

 

Den globale økonomiske vækst 

Som bekendt er Vestas en global producent af vindmøller, hvorfor de langtfra kun er 

afhængige og påvirket af den økonomiske udvikling i Danmark og må derfor tilpasse sig 

udviklingen på globalt plan. 

Figur 17 viser real vækst i BNP for 4 landegrupper som primært dækker Vestas’ 3 største 

kunde segmenter (Europe, Asia Pacific og Americas). I Årsrapporten for 2018, fremgår 

det at Americas segmentet dækker ca. 44 % af omsætningen, Asia Pacific ca. 14 % og 

Europa segmentet dækker 42 %. 

 

FIGUR 17- VÆKST I BNP 

Det amerikanske segment 

Af figur 17 kan vi se at væksten i Americas segmentet (North America og South America), 

har været præget af en meget svingende vækst i Sydamerika, hvor den stiger meget 

voldsomt, op til ca. 7 %, de første år efter finanskrisen, hvorefter den falder ligeså 

voldsomt og er negativ helt frem til 2016/17. Her vender det, lige så stille, og der er 

igen positiv vækst. Prognosen viser at der forventes en stigning i væksten de kommende 

år, som vil ligge på et niveau på omkring 3 %. 



Mads Bækgaard Lynge 
Jonas Daugaard Løvenkrands 

HD(R) Afhandling 2019 CBS  
1. august 2019 

   
 

Side 35 af 100 
 

Ud fra figuren kan vi også se at udviklingen i væksten for Nordamerika er mere stabil, 

med op- og nedsving i perioden, hvor den ligger på et niveau på ca. 2-3 %. Prognosen 

viser endvidere at væksten vil falde en smule de kommende år.  

Som sagt udgør det amerikanske segment lige under en halvdel, hvorfor det tegner godt 

for fremtiden med en stabil udvikling i den Nordamerikanske region. Det kan endvidere 

konkluderes, at der kan være vækstpotentiale for Vestas, da den Sydamerikanske 

regions vækst forventes at stige. 

Det Asiatiske segment 

Væksten i Asien, har ligesom resten af verden været påvirket af finanskrisen. Således 

faldt væksten i BNP fra ca. 8 %, til under 5 % i finanskrisen. Væksten kommer dog 

relativt hurtigt op på samme niveau i de første år efter krisen, hvorefter den falder lidt 

igen og har stabiliseret sig på cirka. 5-6 %. Det forventes ifølge prognosen at ligge på 

dette niveau i fremtiden.  

Det asiatiske segment udgør som tidligere benævnt kun cirka 14 % af den samlede 

omsætning for Vestas, dette selvom et land som Kina satser stort på Vindenergi og man 

forventer at de Asiatiske markeder vil vækste kraftigt det kommende årti67. Derfor ligger 

der et enormt vækstpotentiale for Vestas i Asien, som de bliver nød til at forsøge at 

udnytte, da de ellers hurtigt kan blive sat til vægs af de nærmeste konkurrenter, herunder 

Siemens Gamesa.  

 

FIGUR 18-TOP 1O PRODUCENTER AF ONSHORE VINDENERGI I GW, 2018 

 

                                                      
67 https://ing.dk/artikel/kina-stod-45-pct-al-ny-vindkraft-2018-224267 

https://ing.dk/artikel/kina-stod-45-pct-al-ny-vindkraft-2018-224267


Mads Bækgaard Lynge 
Jonas Daugaard Løvenkrands 

HD(R) Afhandling 2019 CBS  
1. august 2019 

   
 

Side 36 af 100 
 

Af figur 18 fremgår det, at en stor del af den Vindenergi som havde størst volumen på 

installeringer for onshore vindturbiner, var aktører på det Asiatiske marked, hvilket 

illustrerer væksten af vindenergi i Asien. Det er iøjnefaldende at konkurrenten, Siemens 

Gamesa, har et meget diversificeret mix af markeder sammenholdt med eksempelvis 

Vestas. 

8.1.1.3 Sociokulturelle forhold 
Vestas har som aktør på vindenergimarkedet også nogle sociale og kulturelle forhold som 

de er nødsaget til at forholde sig til. 

”Grønt” Image 

Vindenergimarkedet er specielt kendetegnet, ved at differentiere sig markant fra andre 

substituerende produkter på markedet, ved at være en vedvarende energikilde som 

samtidig ikke er skadeligt for miljøet. Heraf til stor kontrast til alternativet, fossile 

brændstoffer, som ikke er en vedvarende kilde og samtidigt er skadende for miljøet.  

Kul og Olie er stadig den mest udbredte energikilde i verden, men vedvarende energi 

vinder terræn år efter år. Dette skyldes blandet at det bliver mere og mere 

konkurrencedygtigt på prisen68, men også at den brede mening hos verdensbefolkningen, 

støtter op omkring vedvarende energi og om at vi skal værne om miljøet. Således 

fremgår det af figur 19, som er en spørgeundersøgelse foretaget blandt 26.000 

mennesker i 13 forskellige lande, at 82 % af de adspurgte mener at det vigtigt at vi 

skaber en verden, der udelukkende kører på grøn energi i fremtiden.  

Dette får Vestas’ produkter til at fremstå rigtig godt, da Vestas’ produkt er i tråd med 

denne grønne tankegang. Derfor er det vigtigt at Vestas formår at promovere 

deres ”grønne” image, herunder deres vision om at være den førende globale leverandør 

                                                      
68 https://csr.dk/ny-unders%C3%B8gelse-viser-stor-global-st%C3%B8tte-til-gr%C3%B8n-energi 

FIGUR 19- GRØN ENERGI BAROMETER 

https://csr.dk/ny-unders%C3%B8gelse-viser-stor-global-st%C3%B8tte-til-gr%C3%B8n-energi
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indenfor vedvarende energi og visionen om at levere energiløsninger som er ”best in 

class”69. 

 

Befolkningstilvækst 

Verdensbefolkningen vokser eksponentielt, og har gjort det i mange år. Jo flere 

mennesker vi er på jorden, desto højere vil energiefterspørgslen alt andet lige være.  

 

Det der især kendetegner befolkningstilvæksten i fremtiden, er at langt de fleste 

industrialiserede landes befolkning, i Europa og Amerika vil have en meget lav tilvækst, 

mens de afrikanske og asiatiske lande vil have meget stor tilvækst, som det fremgår af 

figur 21. Dette er med til at forstærke incitamentet for Vestas, til at satse stort på både 

det asiatiske og afrikanske marked. 

                                                      
69 https://www.vestas.com/da/investor/financial_reports/2018/i_shareholderinfo 
 

FIGUR 20 - BEFOLKNINGSTILVÆKST PROGNOSE  

https://www.vestas.com/da/investor/financial_reports/2018/i_shareholderinfo
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FIGUR 21 - BEFOLKNINGSTILVÆKST PR REGION70  

8.1.1.4 Teknologiske forhold  
For at Vestas kan bevarer deres position, som en af de ledende aktører på markedet, er 

det meget vigtigt at der løbende udvikles på produkterne, således at de hele tiden er på 

forkant med den teknologiske udvikling og ikke taber terræn i forhold til konkurrenterne. 

Et marked hvor der generelt hersker stor konkurrence, især øget prispres71 er med til hele 

tiden at skærpe fokus på at holde omkostningerne på et så lavt niveau som muligt, for at 

fastholde rentabiliteten. Heraf spiller især ny teknologi, en stor rolle72. 

Vestas’ kapitalstrategi er bundet op omkring dette, hvor organisk vækst er den klarer 

prioritet, således blev der allokeret kapital svarende til 603 mio. EUR til investeringer og 

R&D73 74. Mest bemærkelsesværdigt for 2018, er at Vestas har udviklet en vindmølle som 

er fastholdt af kabler, specielt udviklet til lavvind sites75, da der ikke sættes 

begrænsninger for installationshøjden ved hjælp af de fastmonterede kabler. 

Dette er en umiddelbart klar konkurrencefordel da, da Vestas med denne type vindmøller 

kan udbyde på en række produkter, de måske ikke kunne før grundet vindforhold. 

 

                                                      
70 
hhttps://samfundsfagsportalen.gyldendal.dk/a_niveau/tema/verdensmaalene/kap_2/kapitler/en_voksen
de_verdensbefolkning 
71 
 https://jyllands-posten.dk/premium/erhverv/ECE11206855/vestasaktien-er-attraktiv-men-prispres-paa-
landmoeller-kan-drille/ 
72 
 https://energiwatch.dk/Energinyt/Renewables/article11068546.ece 
73 
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2018/q4/1902
07_03_annualreport2018.pdf - side 11 
74 http://www.vestas.dk/vindmoller#! 
75 https://www.windpowermonthly.com/article/1426444/vestas-installs-new-tower-concept-cable-support 
 

https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2018/q4/190207_03_annualreport2018.pdf
https://samfundsfagsportalen.gyldendal.dk/a_niveau/tema/verdensmaalene/kap_2/kapitler/en_voksende_verdensbefolkning
https://samfundsfagsportalen.gyldendal.dk/a_niveau/tema/verdensmaalene/kap_2/kapitler/en_voksende_verdensbefolkning
https://jyllands-posten.dk/premium/erhverv/ECE11206855/vestasaktien-er-attraktiv-men-prispres-paa-landmoeller-kan-drille/
https://jyllands-posten.dk/premium/erhverv/ECE11206855/vestasaktien-er-attraktiv-men-prispres-paa-landmoeller-kan-drille/
https://energiwatch.dk/Energinyt/Renewables/article11068546.ece
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2018/q4/190207_03_annualreport2018.pdf
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2018/q4/190207_03_annualreport2018.pdf
http://www.vestas.dk/vindmoller#!
https://www.windpowermonthly.com/article/1426444/vestas-installs-new-tower-concept-cable-support
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Vestas vindmølleportefølje består af to forskellige platforme, den ældre model 2MW og 

den nyere 4 MW, hvor begge fås i en række variationer som tilpasset, til blandt andet 

vindforholdene. 

Ligeledes er Vestas blevet færdige med projektet EnVentus, som er en ny modulopbygget 

platform og som af dem selv anses for værende den ” nye generation” inden for 

vindmølleteknologi. Platformen differentierer sig ved lavere belastning af komponenterne, 

samtidig med mere effektiv energiproduktion ved lave vindhastigheder, således kan 

møllen producere op til 26 % mere end sin forgænger76.  

Ovenstående understreger blot, at investeringerne i R&D er rentabel i det lange løb, og 

er noget Vestas bliver nød til fortsat at have stor fokus på for at fastholde en favorabel 

position på markedet. 

8.1.2 Porter Five Forces analyse  

8.1.2.1 Truslen fra substituerende produkter 
Vindmølle energi er pt. den billigste form for vedvarende energi på markedet og Vestas 

har derfor en stærk position overfor andre vedvarende energi produkter, i det de først 

og fremmest kan slå dem på prisen. Samtidig har Vestas en enorm knowhow i 

vedvarende energi og kan af den grund tilbyde produkter med lang levetid samt stor 

produktionskapacitet af strøm til f.eks. at understøtte et helt lands strømforbrug. Kigger 

man mod olieindustrien, hvor benzin og olie er substituerende former for råvarer til at 

producere strøm osv. Her er prisen billigere på olie og benzin, samtidig med at dette har 

været lettere tilgængeligt for størstedelen af verden.  

Dermed er Olieindustrien være en stor konkurrent for Vestas, når Vestas vil forsøge at 

indtrænge på et nyt marked, som Vestas ikke har været på før, så som lande i Asien og 

Afrika, hvor Vestas endnu ikke har etablerede vindmøller.  

Udover olieindustrien, er en anden trussel det nærmere alternativ til vindmøller, solceller 

som samtidig er et produkt inden for vedvarende energi. Med det politiske fokus samt 

befolkningens øgede ønske om vedvarende energi, må solceller alt andet lige antages at 

kunne blive et stor trussel på den lange bane.  

Forskellen på disse to produkter er at solceller skaber energien fra solen og vindmøller 

skaber energien af vinden. En kombination af disse to produkter ville måske derfor være 

at fortrække, da man dermed ville kunne generere grøn energi både i vejr, hvor solen 

skinner og hvor det blæser. Du vil heraf kunne anvende vedvarende energi i et større 

                                                      
76 https://ing.dk/artikel/vestas-modulopbyggede-vindmoeller-skal-sikre-billigere-vindstroem-223484 

https://ing.dk/artikel/vestas-modulopbyggede-vindmoeller-skal-sikre-billigere-vindstroem-223484
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omfang end hvis man kun benytter sig af en af mulighederne. Dog må det antages at så 

længe prisniveauet for solceller og vindmøller er i den størrelsesorden som det er, kan det 

være vanskeligt for mange at anskaffe begge, som det er i dag.  

 

8.1.2.2 Truslen fra nye indtrængere på markedet 
 I Top10 for vindmøllerproducenter af møller installeret på land i 2018, som vises i 

nedenstående model, er Vestas den klart største udbyder af vindmøller på markedet. I 

2018 omsatte Vestas således for 10,1 milliard Euro svarnde til 22,2 % af den samlede 

branche, mens konkurrenten Siemens Gamesa omsatte for 9,1 milliarder euro, svarende til 

9% af markedet i 2018.  

 

FIGUR 22 - LANDMØLLEPRDOCUENTER TOP 1077 

Ud fra denne model indikeres det at potentielle indtrænger på markedet, som 

udgangspunkt ikke vil udgøre en særlig trussel mod Vestas. Konkurrencen vil alt andet lige 

først og fremmest blive skærpet for de mindre udbydere ved en potentiel indtrænger. 

Det vil kræve et enormt kapitalapparat for at en ny indtrænger vil kunne blive en 

væsentlig aktør på markedet. 

                                                      
77 https://energiwatch.dk/Energinyt/Renewables/article11192263.ece 
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Samtidig kræver det et bredt videns-felt, fra udvikling af teknologi, produktion af 

vindmøller til Salg og distribution af vindmøller. En indtrænger som ikke behersker hele 

værdikæden må alt andet lige antages at ende med at blive en form for 

underleverandør eller anden samarbejdspartner for en af de allerede etableret 

udbydere.  

 

8.1.2.3 Kundernes forhandlingsstyrke  
Et øget fokus på miljøet og grøn energi, samtidig med stor debat, klimatopmøder – og 

aftaler fra politisk side, er med til at øge efterspørgslen på vedvarende energi og heraf 

vindmøller. Mulighederne for kunderne er relativt få i forhold til udbydere af vindmøller. 

Udover Vestas Wind System er Goldwin, Generel Electric, Siemens Gamesa og Envision 

store spiller på markedet for vindmølleenergi, derudover er der mindre udbydere, som 

må antages ikke at kunne håndtere opgaver af samme størrelse som førnævnte selskaber. 

Der er få store udbydere og enkelte små, som giver kunden mulighed for at kunne vælge 

imellem alternativer, men alt andet lige på et begrænset niveau, da opgavens størrelse 

og krav til ressourcer kan have indflydelse på kunden valgmuligheder. Vi ser dog 

eksempler på hvor Generel Electric bl.a. vinder ordrer overfor Vestas på det kinesiske 

marked og omvendt Vestas der vinder ordrer fra både Generel Electric på det 

Amerikanske marked. Eksempelvis har Siemens Gamesa indhentet en stor ordrer i det 

sydlige Skotland, på hele 239MW78, mens Generel Electric blev valgt frem for Vestas til 

levering af 200MW i Kansas, USA79 og Vestas vandt en ordrer i Australien på 

228MW80. Det må dermed siges at Kunderne har en grad af forhandlingsstyrke idet de i 

et vist omfang har valgmuligheder mellem udbydere.  

Måden som Vestas driver sin drift på er helt særlig. En stor del af driften finansieres 

således via Vestas’ gæld til leverandører og forudbetalinger fra kunder. At kunne have 

sådan en position overfor sine kunder og leverandører, må anses for være udtryk for at 

Vestas har den stærk position i forhandlingerne med sine kunder.  

Samtidig er det et udtryk for at Vestas fremstår som ekstremt troværdige og 

pligtopfyldende, idet kunder vil gå med til at betale for driften i Vestas.  

 

                                                      
78 https://npinvestor.dk/nyheder/vind-gamesa-lander-største-ordre-siden-2012  
79 https://npinvestor.dk/nyheder/ge-valgt-som-mølleleverandør-til-200-mw-projekt-i-usa  
80 
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/364462/vestas_vinder_ordre_paa_228_mw_i_austral
ien.html  

https://npinvestor.dk/nyheder/vind-gamesa-lander-største-ordre-siden-2012
https://npinvestor.dk/nyheder/ge-valgt-som-mølleleverandør-til-200-mw-projekt-i-usa
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/364462/vestas_vinder_ordre_paa_228_mw_i_australien.html
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/364462/vestas_vinder_ordre_paa_228_mw_i_australien.html
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8.1.2.4 Leverandørernes forhandlingsstyrke 
Som nævnt i forrige afsnit driver Vestas driften med gælden til leverandørerne og 

kunderne. Samtidig benytter Vestas sine underleverandører til at producere de 

komponenter som er af mindre kompleksitet og af mere generelle funktioner, hvorimod 

Vestas selv håndtere produktionen af de mere centrale komponenter og heri kan præge 

produktionen med deres særlige knowhow, viden og teknologi og på den måde 

differentiere sig fra konkurrenterne. Dette mindsker helt klart forhandlingsstyrken for 

Vestas leverandører, i det det vil være nemmere for Vestas at finde andre 

underleverandører, som vil have salget. Vestas har samtidig en position i markedet, hvor 

de er kendt for at være troværdige og en sikker indtægtskilde for leverandørerne, 

hvilket igen positionere Vestas stærkere overfor deres leverandører.  

 

8.1.2.5 Konkurrencesituationen 
Der sker store ændringer i konkurrence på den lange bane i markeder for vedvarende 

energi. Vindenergi startede ud med at være en niche, hvor konkurrence har været meget 

vag og med få udbydere på markedet, til at blive mainstream marked, hvor der er 

kommet mere og mere fokus, både fra politisk side og forbrugerens side. Dette medfører 

øget konkurrence på markedet for vedvarende energi. Der kommer nye udbydere på 

banen, både med lignende og alternative produkter. I dag står vind energi dog som den 

billigste kilde til strøm og Vestas står i dag med en leverance på 100GW årligt på 

verdensplan. Med større og større fokus på miljøet og vedvarende energi, tyder 

fremtiden for Vestas på en øgede konkurrence, som vil presse prisen nedad og øge 

hastighedskravet på udvikling af nye teknologier. 

8.2 Intern analyse 

Da vi nu har analyseret de eksterne faktorer der har indflydelse på Vesta, er det nu 

nødvendigt at analysere på de interne forhold som er afgørende for at udnytte de 

omskiftelige eksterne forhold. Afsnittet vil indledningsvist analysere på Vestas’ 

værdikæde, herefter følger en behandling af Vestas’ vækst og konkurrencestrategier. 

Den strategiske analyse vil herefter runde med en SWOT-analyse.  
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8.2.1 Værdikæde-analyse   

Vestas har delt sin værdikæde op i 3 kategorier, som reelt set dækker over hele 

værdikæden. Fra forskning og udvikling på et laboratorium, til produktionen, til salg og 

efterfølgende service af vindmøller. Kort og godt sidder Vestas selv på hele 

værdikæden, som man siger i Ecco “Fra Ko Til Sko”.   

Vestas’ tre hovedområder er Power Solution, hvor der forskes og udvikles i vedvarende 

energi samt produceres vindmøller. Herfra transportere produkterne ud til lokationerne 

hvor de skal installeres af installatører ansat i Vestas. Herfra tager Servicedelen over. 

Service står for at vedligeholde installerede vindmøller og tilbyder samtidig 

optimeringsmuligheder af de solgte vindmøller, f.eks. systemopdatering som giver en 

forbedret ydeevne og dermed mere strøm for samme mængde vind. 

Vestas’ Serviceafdeling håndterer og udbyder samtidig service på andre vindmøller, som 

ikke er opsat eller produceret af Vestas, men derimod en konkurrenternes vindmøller.  

Som tredje område har Vestas deres Offshore enhed, som varetager alt fra produktion til 

installation og Service på vindmøller der ligger i vandet rundt om i verden81. 

 

8.2.1.1Primære aktiviteter   
Indgående logistik  

I de seneste år er Vestas overgået til at være en ordrer-producerende virksomhed kontra 

tidligere hvor man var lagerproducerende. Det vil sige at Vestas indkøber råvarer i 

forhold til hvad der skal bruges til produktionen af de enkelte ordrer der er modtaget fra 

kunderne. Dette medfører at Vestas stort set kun har de råvarer, komponenter og 

færdigvarer på lager som allerede er afsat. Vestas har samtidig fokus på at opnå 

stordriftsfordele og hele fokusere på mulighederne for at reducere omkostningerne ved 

indkøb og transport heraf.   

Vestas har størstedelen af produktionen i egen kæde, men nogle komponenter, som er 

mindre kompliceret, bliver produceret af underleverandører. Herefter blive de 

transporterede til Vestas egne faciliteter og samlet med resten af komponenterne.  

Her viser en undersøgelse Finans har foretaget, at Vestas i særlig grad har været gode 

til at presse underleverandørerne på prisen og opnå bedre leveringsvilkår82.  

                                                      
81 Vestas Wind System – Annual report 2018 
82 https://www.energy-supply.dk/article/view/597915/underleverandorer_betaler_for_vestas_succes 

https://www.energy-supply.dk/article/view/597915/underleverandorer_betaler_for_vestas_succes
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Produktion 

Vestas' produktion, som er en del af Power Solution enheden, er opdelt i flere 

specialiseret facilitetsled. Vestas har således en produktionsafdeling for hver af de store 

produktionsdele der indgår i produktionen af vindmøller. Jf. Årsrapporten 2018 beskriver 

Vestas 5 adskilte produktionsafdelinger. Fremstilling af Power Converters, samlested for 

nacelle, som er er hovedet på vindmøllen, hvor generator, gearkasse osv. befinder sig og 

hvor servicemanden kan komme til via tårnet. Som tredje afdeling har Vestas Fremstilling 

af bladene/vingerne som kører rundt og skaber strømmen. Derudover er der en afdeling 

til Fremstilling af tårnet, som holder nacelle og rotoren oppe i luften, så vindmøllen kan 

fange vinden. Sidst har Vestas en separat afdeling for forskning og udvikling83.   

Disse faciliteter er placeret på samtlige verdensdele på nær Antarktisk. Nordamerika er 

det største anlæg målt på omsætning og volumen af strøm leveret. Europa er det 

næststørste for Vestas og Asien det mindste, målt på omsætning og volumen af leveret 

strøm.  

Ved udgangen af 2018, havde Vestas således kun installeret vindmøller i 6 lande i Asien, 

10 i Nord- og Sydamerika og 23 lande i Europa. Heraf udgør specielt USA, Canada og 

Brasilien en stor del af Vestas samlet markedsandele84.  

De 3 største lande på verdensplan for Vestas volumenmæssigt er USA, Tyskland og Kina. 

Mens et andet stort land som eksempelvis Rusland, samt størstedelen af Østeuropa er 

markeder, hvor Vestas har haft det særdeles svært85. Derudover er Saudi Arabien, 

Grønland og stort set hele Afrika steder hvor Vestas ingen vindmøller har installeret.  

 Vestas har som tidligere nævnt lagt en del af produktionen af mindre specialfremstillede 

varer og komponenter samt samling af vindmøller ud til underleverandører.   

  

Udgående logistik  

Først når en ordrer modtages og Vestas kender til omfanget af denne, hvad der skal 

bruges af ressourcer og materiale, sættes der gang i første led af værdikæden, 

bestillingen af råvarer og komponenter fra underleverandører samt påbegyndelse af 

egen produktion. Når produktionen af vindmøllerne er færdig, transporteres disse til 

                                                      
83 Vestas årsrapport 2018 – side 16 
84 Vestas årsrapport 2018 – side 16 
85 Vestas årsrapport 2018 – side 17 
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aftalte leveringssteder, hvor Vestas herefter opsætter og installerer vindmøllerne. Når 

Vindmøllerne anses for at være fuldt funktionsdygtige og klar til at køre, anses en ordrer 

for leveret70.   

Vestas har til levering af vindmøller etableret adskillige produktionscentre rundt om i 

verden og har i 2018 produktionscentre i følgende lande, USA, Brasilien, Italien, Portugal, 

Spanien, Danmark, Tyskland, Rusland, Kina og Indien. 

Marketing og salg  

Vestas har i dag opbygget et utroligt stærkt globalt brand. Vestas er blevet synonym 

med vedvarende energi, og fremstår som verdens frontløber for området og hele tiden at 

have den bedste og nyeste teknologi inden for området. Hver eneste gang Vestas 

færdiggører en vindmøllepark viser man omverden at der kan installere vindmøller 

overalt i verden og dermed også tilbyde vedvarende energi til alle og alle steder. I 

2017 færdiggjorde Vestas deres største vindmølleprojekt nogensinde i Afrika, på 365 

vindmøller. Dette viste endnu en gang omverdenen, at Vestas har kompetencerne, viljen 

og styrken til at kunne installere vindmøller overalt på kloden.   

Vestas har størstedelen af deres salgs- og servicekontorer etableret i Nordamerika, 

Sydamerika og Europa mens man er underrepræsenteret i Afrika, Asien og Oceanien.  

Den geografiske fordeling af salgs- og servicekontorer er placeret er primært 

koncentreret omkring Europa. Samtidig er der kun ca. en tredjedel af salgs- og 

servicekontorer i Nord- og Sydamerika i forhold til Europa. Dette hænger sandsynligvis 

sammen med at Vestas i Europa yder service overfor ca. 35 lande kontra Nord- og 

Sydamerika hvor Vestas yder service overfor ca. 17 lande.   

Salg- og servicekontorerne skaber kontakten til potentielle kunder og er samtidig her 

samarbejdsaftalen udarbejdes, herunder pris antal vindmøller og placering.   

 

Som der vil blive beskrevet nærmere om i afsnittet om Service efter salg kan Vestas yde 

service på vindmøller produceret af andre vindmølleudbydere. Dette er samtidig også en 

god strategi for at skabe kontakt mellem salgsafdelingen og potentielt nye kunder, 

såfremt disse kunder skulle have brug for flere vindmøller eller har andre projekter.   

Det er ligeledes på servicedelen at Europa er Vestas’ største geografiske segmentgruppe 

i forhold til omsætningen. I Europa, Mellemøsten og Afrika, som er det største segment for 
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Vestas’ Serviceområde var omsætningen mio.EUR 956, hvilket svarede til en relativ andel 

af samlede omsætning på 22 % for segmentet.  

I Nord- og Sydamerika var omsætningen på Serviceområdet mio.EUR 541, svarende til 

cirka 12% af den samlede omsætning for det amerikanske segment. I det tredje segment 

Asien, var omsætningen for serviceområdet mio.EUR 17, hvilket svarer til 12% af den 

samlede omsætning i Asien. Service udgør dermed en lige stor del i Asien, som i 

Amerika86. (se Årsrapporten 2018 side 21).   

 

Service efter salg  

Udover at Vestas producere, udvikler, distribuere og installere vindmøller, beskæftiger 

Vestas samtidig en stor Service afdeling, som tilbyder alle former for vedligeholdelse, 

optimeringer af etableret vindmøllers, reparationer samt digitale løsninger til forbedring 

og analyser af vedvarende energi. Dette giver kunderne mulighed for at skabe 

yderligere tryghed ved køb af Vindmøller hos Vestas, ved at vide at Vestas står til 

rådighed for eventuelle fremtidige udfordringer, forbedringer af vindmøllerne og nye 

teknologier som kan implementeres i allerede installerede vindmøller. Ved køb af en 

vindmølle, er kunden dermed ikke truet af at vindmøllen skulle blive forældet få år efter 

købet og installeringen af vindmøllen, men derimod har man muligheden for hele tiden at 

kunne optimere til den nyeste teknologi af vindenergi i de allerede etablerede 

vindmøller.   

Ser man på megawatt under service, er Europa, Mellemøsten og Afrika segmentet, klart 

det største marked for Vestas’ Service. Således er volumen på 44.201MW hvilket er 

11.652 MW mere end Amerika segmentet, som i 2018 havde en volume på 32.549MW. 

Derudover har Vestas Service ydet service i 39 lande i Europa, Mellemøsten og Afrika, 

hvilket er flere end Amerika og Asien tilsammen.   

Udover service og optimeringer på egne Vindmøller udbyder Vestas samtidig service og 

reparationer på vindmøller som er produceret af andre udbydere på markedet, som 

f.eks. Siemens Gamesa. Dette øger værdien for service hos Vestas, og betyder at de kan 

tilbyde deres service overalt i verden, uanset hvilken vindmølle der er tale om uanset hvor 

den er produceret.   

                                                      
86 Vestas årsrapport 2018 – side 21 
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Vestas’ Serviceprodukt er generelt steget for hele perioden som behandles i 

afhandlingen. Siden 2014 er omsætningen for Vestas’ Serviceområde steget med 73%, 

samtidig med at EBIT-marginen er steget fra ca. 17% i 2014 til 25% i 201873, .   

  

8.2.1.2 Støtte aktiviteter  
Infrastruktur  

I Vestas er organisationen først og fremmest delt op i 3 områder, Power Solutions, Service 

og så har de i partnerskab med MHI Offshore området.  

Power Solutions er området hvor Vestas har deres udviklingsafdeling, hvor de her har 

mulighed for at udvikle teknologien og optimere produktionen.  

Dernæst har de selve produktionen, hvor de producere komponenter til vindmøller, for 

derefter at transporterer den ud til leveringsstedet, hvor den samles og installeres som 

sidste led i Power Solution området.  

 

Servicedelen varetager al efterfølgende service og vedligeholdelse på vindmøllerne samt 

eventuelle opgraderinger og optimeringer af vindmøllerne til nyeste og mest effektive 

systemer. Dette yder Servicedelen både på Vestas egne vindmøller mens også på andre 

vindmøller, som er leveret og installeret af andre udbydere på markedet.  

Som et særskilt område har Vestas deres Offshore Wind afdeling, som varetager 

udvikling, fremstilling, installering af Havvindmøller samt service på alle havvindmøller der 

er installeret i vand eller lignende. Offshore Wind eller havvindmøller er et særligt 

område, som kræver ekspertise og viden om at arbejde og montere objekter, så som 

møller, i vand frem for fastland. Fordelene er at der er mere vind på åbent vand og at 

man samtidig ikke optager plads som fastlandet, som nogle steder kan være tæt med 

pladsen allerede. Dog er det væsentlig dyrere at opstille havvindmøller i vandet. Udover 

de allerede eksisterende omkostninger der er på land, skal der skibe til at sejle 

havvindmøllerne ud til installationsstedet. Ligeledes skal der etableres maskineri der kan 

installere disse havvindmøller og der skal bygges fundament som vindmøllen kan stå på.  

Alt i alt betyder dette at strømmen fra havvindmøller, som det er i dag, er ca. 30% 

dyrere end strøm produceret fra Landvindmøller87.  

 

                                                      
87 http://www.videnomvind.dk/faq/havvindmoeller.aspx  

http://www.videnomvind.dk/faq/havvindmoeller.aspx
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I nedenstående model ses omkostninger ved de forskellige grønenergi muligheder der er i 

dag.  

 

FIGUR 23 - OMKOSTNINGER VED GRØN ENERGI 

 

Menneskelige ressourcer   

De menneskelige ressourcer er en utrolig vigtig ressource for Vestas og de anses for at 

være det vigtigste aktiv for selskabet. Dette gælder igennem hele værdikæden. Det er 

vigtigt at medarbejderne er bedst muligt uddannet og opdateret inden for de nyeste 

teknologier til vindmølleproduktion og har verdens bedste optimeringsmuligheder til at 

udnytte vindmøller og heraf skaber mest muligt vedvarende energi. Dette er samtidig et 

af Vestas’ nøgleord, at levere Best-in class vedvarende energi løsninger74 og dette 

kræver en organisation blandt de mest kompetente medarbejder inden for deres område, 

for at kunne levere Best-in class. Vestas 24.648 ansatte er derfor en meget væsentlig 

menneskelige ressourcer for Vestas i arbejdet for hele tiden at optimere produktionen og 

værdikæden.  

Vestas har samtidig stor fokus på sikkerhed og godt arbejdsmiljø for de ansatte. Vestas 

har i den forbindelse oplevet store reduceringer i antallet er ulykker/skader på 
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medarbejdere. I 2014 var der 12 skader/ulykker pr. 1 million arbejdstimer, hvorimod 

antallet af skader i 2018 var ca. 4 skader/ulykker pr. 1 million arbejdstimer og har 

samtidig været faldende fra år til år siden 2014. Ydermere har Vestas registrering af 

mulige skader og hændelse der kunne resultere i fatale ulykker for medarbejderne, for 

dermed hele tiden at kunne værne sig imod nyopstået skadesmuligheder samt at 

formindske risikoen ved nuværende arbejdsgange.   

Vestas har adfærdsprogrammer til at sikre en høj sikkerhed på arbejdspladsen, hvilket er 

implementeret globalt.   

  

Teknologiske ressourcer   

Vestas har stor fokus på at skabe vedvarende energiløsninger og forpligter sig til at 

anerkende de har en vigtig rolle i samarbejde med sine kunder og underleverandører. 

Vestas ønsker konstant at forbedre deres miljømæssige påvirkning ved at kunne tilbyde 

produkter, som er mest muligt miljøvenlige. Til brug for dette, er de teknologiske 

undersøgelser en afgørende faktor for at Vestas kan opnå og dermed kunne tilbyde 

omverdenen. Vestas’ afdeling for forskning og udvikling spiller derfor en essentiel rolle i 

forhold til at Vestas hele tiden anvender de bedst mulige teknologier indenfor mindske 

CO2 udslip ved produktion og ved vindmøllens udslip gennem dens levetid. Vestas 

teknologi er siden man målte en vindmølles kulstofaftryk over dens levetid for første gang 

i 2010, blevet væsentligt reduceret og det nuværende mål er at reducere 

kulstofaftrykket yderligere med 10% frem til 2020. Vigtigheden for Vestas i at bevare 

en teknologisk frontposition på markedet, er derfor en væsentlig faktor i forhold til at 

kunne levere Best-in class vindmøller og service. 

 

Indkøbsfunktionen  

Vestas har en forudsætning om at vækste mere end markedet og budgettere herefter. 

Samtidig har Vestas langsigtede ambitioner om en EBIT-margin på over 10%, mens de i 

2019 forventer en EBIT-margin på mellem 8-10%.  

Vestas har til dels opnået dette mål de foregående 5 regnskabsperioder, da disser er 

endt ud med en EBIT-margin på over 10% for året. Kun i 2014 og 2018 er de under 

10% for året.  
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For at Vestas kan opnå deres ønskede EBIT-margin kræver det bl.a. at de ikke får købt 

deres komponenter og råvarer for dyrt ind, da det produktionsomkostningerne der udgør 

størstedelen af Vestas omkostninger. I de sidste 5 regnskabsperioder har 

produktionsomkostninger i gennemsnit udgjort 81,7 % af omsætningen. Selvom Vestas får 

sine kunder og underleverandører til at betale på forskud, er det vigtigt at de sikre sig at 

indkøbspriserne på de bestilte komponenter ikke bliver for høje. Da Vestas ikke køber ind 

til lager, men derimod kun køber ind til hvad de har af ordrer, er har indkøbsfunktionen 

alt andet lige en stærk forhandlingsposition overfor leverandørerne og priserne må 

antages ikke at kunne forhandles væsentligere ned end de allerede gør i dag. 

8.2.2 Vækststrategier 

Nærværende afsnit vil belyse hvorvidt Vestas gør brug af den, eller de mest optimale 

vækststrategier til fremme væksten for selskabet. Til brug for dette anvendes modellen 

Ansoffs vækstmatrice.   

Figur 24: Ansoffs vækstmatrice 

 

Vestas’ bevæger sig som udgangspunkt lidt imellem alle boksene, hvilket ikke er unormalt 

for et selskab af deres størrelse, da den strategi bestemt ikke udelukker den anden.  

Hovedstrategien må dog vurderes at være et mix mellem salgs- og produktudvikling. 

Vestas har et intensivt fokus på deres produktudvikling, og arbejder således på at 

effektivisere og forbedre deres Vindmøller, så man konstant er de førende, på et marked 

med en stigende konkurrenceintensitet. Det aflæses også tydeligt af regnskabstallene, 

som udviser mange omkostninger vedrørende forskning og udvikling. Ligeledes har Vestas 

et konstant fokus på at øge markedsandelene for allerede eksisterende produkter. Dette 

gøres blandet andet ved at udnytte en af deres helt store kernekompetencer, Service. 

Markedsudvikling er ikke umiddelbart et parameter, da de rent geografisk er over hele 

verdenen. 
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Diversifikation er et af de punkter som Vestas kan søge at udnytte i de kommende år. Vi 

vurderer at markedet for solenergi ligeledes vil vokse i de kommende år, med grundlag i 

det øgede fokus på vedvarende energi, hvorfor Vestas skal have stort fokus herpå. 

Vestas arbejder intensivt på at udvide produktporteføljen med hybridanlæg88. På denne 

måde eliminerer man en trussel fra et substituerende produkt. 

8.2.3 Porter generiske strategier  

Til at fastlægge hvilken strategi Vestas anvender for at skabe og udnytte 

konkurrencemæssige fordele, har vi valgt 

at benytte Porters generiske strategier. 

Som vi har beskrevet tidligere i opgaven, 

befinder Vestas sig praktisk talt på hele 

verdensmarkedet, og har således ikke delt 

markedet op i segmenter.  

Vestas oplever ligesom resten af branchen et stigende prispres, hvorfor de ligesom alle 

andre aktører på markedet, har et fokus på at holde omkostningerne så lave som muligt. 

Blandt andet ved hjælp af at udnytte stordriftsfordelene, som et selskab af deres 

størrelse kan. Det er dog relativ svært for Vestas at differentiere sig nævneværdigt fra 

konkurrenterne, ved udelukkende at have fokus på at holde omkostningerne nede. Derfor 

ligger deres fokus ligeledes på at differentiere sig via et unikt produkt, sammenholdt med 

konkurrenternes. Dette gøres ved at have fokus på at levere en så høj kvalitet som muligt, 

samt tilpasse produkterne til den enkelte kundes behov.  

Vi vurderer på baggrund af ovenstående af Vestas anvender et mix mellem 

omkostningsleder og differentiering, dog med hovedvægt på differentiering da det efter 

vores vurdering, er her man har den største konkurrencemæssige fordel, i forhold til 

konkurrenterne.  

8.3 SWOT-Model 

Nedenstående SWOT-model har alene til formål at skematisere og opsummere 

hovedpunkterne fra de foregående strategiske interne og eksterne analyser, og 

behandler derfor ikke punkterne yderligere. 

  

                                                      
88 https://ing.dk/artikel/vestas-flytter-fokus-vindkraft-hybridvaerker-212864 

https://ing.dk/artikel/vestas-flytter-fokus-vindkraft-hybridvaerker-212864
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Model 2 – SWOT 

SWOT 
Interne forhold 

Styrker Svagheder 
Brand     Snæver produktportfølje 
Markedsleder   Snæver målgruppe      
Stærk produktudvikling         
Høj kvalitet         
Stort kapitalberedskab 
Driftsfinansiering         

Eksterne forhold 
Muligheder Trusler 

Store adgangsbarrierer   Politisk "modstand"   
Teknologisk udvikling   Udfasning af subsidieordninger 
"Grøn" tankegang   Lavkonjunktur   
Solenergi/Hybrid   Valutakursudsving   
Det Asiatiske marked   Substituerende produkter 
Det Afrikanske marked         

 Øge fokus på offshore 

 

9.0 Regnskabsanalyse  

Som det blev beskrevet i den strategiske analyse, har Vestas aktien været meget 

påvirket af konjunkturudsvingene igennem tiden, hvilket også tydeligt er afspejlet når 

man kigger på regnskabstallene. 2012 var et skælsættende år for Vestas både 

strategisk, hvor man ændrede ledelsen og drifts- og kapitalstrukturen, men også finansielt 

hvor man stadig led af eftervirkningerne fra finanskrisen og realiserede et kæmpe 

koncernmæssigt underskud på 963 mio. EUR, hvilket ligeledes reflekterede sig i 

aktiekursen som i løbet af året var helt nede i kurs 24,07. Siden da har tingene dog 

vendt sig markant, og Vestas har realiseret store overskud de følgende år.  

I den følgende regnskabsanalyse vil der i første afsnit af kapitlet blive analyseret på 

udviklingen i regnskabstallene hos Vestas for de seneste 5 år. Efter en grundig 

gennemgang af Vestas regnskabsmæssige udvikling, vil der for de seneste 2 år, 2017 og 

2018, sammenlignes med resultaterne hos Siemens Gamesa. Der sammenlignes med 

Siemens Gamesa, da denne spanske vindmølleproducent, minder meget om Vestas’ 

globale positionering og fokusområder. F.eks. har de begge forudsætninger om at 

vækste mere end markedet og samtidig have større fokus på deres Serviceafdeling og 

ønsket om at være den globale leder inden for vindmølleindustrien.  
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MODEL 3 - VESTAS RESULTATOPGØRELSE 2014-2018 

 

Vestas har fra 2014 til 2018 haft en stigning i omsætningen på 46,66%, således er 

omsætningen steget fra 6.910 i 2014 til 10.134 mio. EUR 2018. Det fremgår dog også 

af ovenstående figur, at omsætningen havde et mindre fald fra 2016 til 2017. 

Årets resultat (EAT) udgjorde dog kun 1,7 procentpoint mere af den samlede omsætning i 

2018 i forhold til 2014. Hvilket indikerer at der samtidig har været en forholdsvis stor 

stigning i omkostningerne i 2018 sammenlignet med 2014.  

Undervejs i analyseperioden har der været et enkelt fald i omsætningen i 2017, hvor den 

falder med 2,77% i forhold til året før. Dog falder de variable omkostninger samtidig i 

2017 og det er dermed det næstbedste år set på årets resultat, som udgør 8,98% af 

omsætningen, kun overgået af 2016 hvor 9,43% af omsætningen ender på bundlinjen. 

Så trods næsthøjeste omsætning i 2018 er det ud fra bundresultatet det næst dårligste 

resultat med kun 7,11% af omsætningen, som ender på bundlinjen.  

income statement 2014 - 2018

Mio. EUR 2014 2015 2016 2017 2018

Revenue 6.910 8.423 10.237 9.953 10.134

Production costs -5.732 -6.918 -8.111 -7.990 -8.503

Gross Profit 1.178 1.505 2.126 1.963 1.631

R&D Costs -213 -211 -227 -235 -229

Distribution costs -158 -186 -190 -229 -189

Administation costs -248 -248 -288 -269 -254

EBIT/ Operating profit before special items 559 860 1.421 1.230 959

Special items 48 46 0 0 -38

EBIT / Operating profit 607 906 1.421 1.230 921

Income/loss from invest. in joint ventures/ass. -31 34 -101 -40 40

Financial income 50 61 56 45 17

Financial costs -103 -76 -89 -43 -68

Profit before tax 523 925 1.287 1.192 910

Income tax -131 -240 -322 -298 -227

Profit for the year 392 685 965 894 683

Vestas Wind Systems A/S
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Dette skyldes bl.a. at Vestas har den laveste dækningsgrad i 2018 i for hele perioden. 

I 2018 ender Vestas ud med en EBIT-margin på 9,5%, hvilket er et acceptabelt niveau 

for Vestas i forhold til deres målsætning om en EBIT-margin før særlige poster på mellem 

9-11 %. Omsætningen blev realiseret til 10,1 mia. Euro hvilket svarer til bundfraktilen af 

deres forventninger, som lå mellem 10,0 og 11,0 mia. Euro. Selvom Vestas holder sig 

inden for forventningerne i forhold til omsætning og EBIT-margin, er den frie pengestrøm 

for Vestas i 2018 en smule højere end hvad der var fremlagt af forventninger. Den 

realiserede frie pengestrøm løber ud i 418 mio. Euro, hvilket er 18 mio. Euro over den 

forventede frie pengestrøm. Samtidig blev Vesta’ totale investeringer højere end forud 

antaget, med mio. EUR 100 mere end forventninger anbragt i årsrapporten 2017. 

I 2017 var de totale investeringer på mio. EUR 407 mens man realiserede en EBIT-margin 

på 12,4%, svarende til 2,9% procentpoint højere end i 2018.  

En nedadgående EBIT-margin sammenholdt med øgede omkostninger er årsagen til at 

Vestas trods stigende omsætning ender med et ringere performance i 2018 sammenholdt 

med de foregående år.  

Som nævnt i indledningen af afsnittet viser regnskabstallene sammenhæng mellem 

Konjunkturen og udviklingen i Vestas og markedet de befinder sig i. Det ses tydeligt at 

finanskrisen satte sine spor og Vestas ramte sit absolutte lavpunkt i 2012, som vist i 

forrige kapitel. Samtidig ses det at eftereffekten ved at konjunkturen går opad igen, er 

en enorm stigning i salget hos Vestas, som derved opnår deres højeste omsætning i 2016 

nogensinde på mio. EUR 10.237. Hvilket er en smule højere end i 2018.  
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Vestas har primært 2 overordnet afdelinger, hvoraf salget fordeler sig. Power Solution 

og Service. Som beskrevet i afsnittet om værdikæden er Service aktiviteten her alle 

opfølgende opgaver sker og hvor samarbejdet holdes ved lige ved bl.a. services, 

reparationer og opdateringer af vindmøllerne.  

Som grafen viser ovenfor, er det klart Power solutions, hvor Vestas henter størstedelen af 

sin omsætning. Dog ser vi at Vestas i 2018 opnår den højeste EBIT-margin på 

Serviceområdet nogensinde, nemlig 25,22%. Dette er samtidig en væsentlig højere 

margin end hvad Vestas har på Power solutionsområder, som er på 8,90%89.  

På trods af en væsentlige mindre omsætning på Serviceområdet sammenholdt med Power 

solution, er Serviceområdet essentielt ofr Vestas’ indtjening, indtjening pr. omsat krone.  

Som det kan udledes af udviklingen af de sidste 5 år hos Vestas, skete der et niveau 

skifte fra 2016, hvor salget når nye højder, dog med et mindre fald i 2017.  

Til gengæld ses det i 2018, at trods vækst i salget er indtjeningen faldende og Vestas 

tjener mindre i 2018 sammenlignet med de 2 foregående år. Dette skyldes at 

Vindmølleindustrien har været og er under stort prispres, hvilket også udtrykker sig ved at 

Vindenergiindustrien netop er den billigste energiform i mange markeder90. Omvendt 

danner dette samtidig en øget efterspørgsel på markedet, som giver anledning til flere 

ordrer, hvilket ses i første kvartal 2018 hos Vestas, hvor ordrebeholdningen var større 

end nogensinde før. Ved udgangen af marts havde Vestas således en ordrebeholdning 

på 21,6 milliarder euro91. Dog truer eksterne faktorer markedet, eksisterende og 

potentielle afgifter og lign. skaber forsat usikkerhed i markedet92.   

 

9.1 Finansielle nøgletal  
I følgende analyse af Vestas finansielle nøgletal, vil der kigges nærmere på udviklingen 

af de enkelte nøgletal samt vurdere niveauet af disse. Som benchmarking er der kigget 

på niveauet hos Siemens Games. Både Siemens Gamesa og Vestas er stærkt positioneret 

i Asien-, Amerika- og Europa gruppesegmentet.  

I nedenstående figur ses de sidste 2 regnskabsår, 2017 og 2018 sammenholdt med 

Siemens Gamesas regnskabsnøgletal for årene. Yderst til højre i figuren er de steder hvor 

Vestas præsterer dårligere end Siemens Gamesa, præsenteret som røde tal. 

                                                      
89 Annual report 2018 – se side 13 
90 https://www.electronic-supply.dk/article/view/614774/vestas_saelger_mere_og_tjener_mindre 
91 https://www.fyens.dk/erhverv/Haardt-prispres-rammer-Vestas-i-foerste-kvartal/artikel/3252943 
92 https://www.electronic-supply.dk/article/view/614774/vestas_saelger_mere_og_tjener_mindre  

https://www.electronic-supply.dk/article/view/614774/vestas_saelger_mere_og_tjener_mindre
https://www.fyens.dk/erhverv/Haardt-prispres-rammer-Vestas-i-foerste-kvartal/artikel/3252943
https://www.electronic-supply.dk/article/view/614774/vestas_saelger_mere_og_tjener_mindre
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Det skal bemærkes at Offshore (MHI Vestas Offshore Wind) afdelingen er en særskilt 

afdeling, da denne er et joint-venture mellem Vestas og Mitsubishi Heavy Industries og 

indgår derfor ikke som en del af de øvrige præsenteret tal. Omvendt skal det bemærkes 

at der for Siemens Gamesas vedkommende indregnes Offshore i den samlede 

omsætning.  

  Vestas Wind System Siemens Gamesa  Difference 

in mill EUR 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Group revenue 

       

9.953      

           

10.134      

     

10.964      

       

9.122      

-      

1.011      

            

1.012      

Gross profit 

       

1.963      

             

1.631      

       

1.308      

       

1.233      

           

655      

               

398      

Gross profit margin 19,70% 16,10% 11,90% 13,50% 7,80% 2,60% 

EBIT 

           

923      

                 

719      

           

774      

           

693      

           

149      

                  

26      

EBIT margin 12,40% 9,50% 7,10% 7,60% 5,30% 1,90% 

Departments:             

onshore revenue 

       

8.431      

             

8.465      

       

6.563      

       

4.876      

       

1.868      

            

3.589      

Service revenue 

       

1.522      

             

1.669      

       

1.198      

       

1.275      

           

324      

               

394      

Service margin 20,10% 25,22% 18,50% 23,60% 1,60% 1,62% 

Stand alone basis:             

offshore revenue 

       

1.151      

             

1.112      

       

3.203      

       

2.971      

-      

2.052      

-          

1.859      

Model 4 – regnskabstal sammenligning med konkurrent  

Omsætningen 

I 2017 hvor Vestas tog et fald i omsætningen, var det omvendt for Siemens Gamesa og 

Vestas endte dermed at ligge mio. EUR 1.011 mindre i omsætning end konkurrenten. Det 

formodes at årsagen skyldes at Vestas i perioden taber nogle ordrer til Siemens Gamesa 

og dermed ikke opnår samme omsætning. Allerede året efter i 2018 er situationen vendt 

og Vestas napper ordrerne tilbage og ender ud med en omsætning på 1.012 mio. EUR 

mere end Siemens Gamesa.  
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Gross profit margin 

I 2018 rammer Vestas sit absolutte lavpunkt i overskudsgraden inden for de sidste 5 år. 

2018 ender med en overskudsgrad på 16,1%, hvilket er 0,9% procentpoint laver end 

næstlaveste inden for de sidste 5 regnskabsperioder, som var i 2014. Højeste niveau var 

i 2016, som indtil videre har været Vestas absolutte bedste regnskabsår set på tallene, 

her endte Vestas ud med en overskudsgrad på 20,8%. Til trods for at Vestas kommer ud 

med deres laveste overskudsgrad i 2018 inden for de seneste 5 år, er det sammenholdt 

med konkurrenter, stadig et forholdsvis højt niveau. Kigger man på Siemens Gamesa, 

endte de med en overskudsgrad på 13,5% i 201893. Endvidere har Siemens Gamesa 

forbedret deres overskudsgrad fra 2017 til 2018, så en normal nedgang i markedet kan 

ikke forklare årsagen til Vestas forringet overskudsgrad.  

EBIT-margin 

Vestas driftsresultat før, renter, finansielle poster og skat, har været faldende siden 

2016, hvor de ramte deres absolutte højeste niveau i 5 år. I 2018 endte Vestas ud med 

en EBIT-margin, på 9,1%, hvilket er et fald i marginen på 3,3% procentpoint i forhold til 

året før og et fald på 4,8% procentpoint i forhold til 2016. Sammenligner man med 

Siemens Gamesa lå konkurrentens EBIT-margin på 7,6% i 2018 og dermed må det siges 

at trods en relativ stor nedgang i marginen, holder Vestas sig over niveauet i Siemens 

Gamesa.  

Resultat fordelt på afdelinger 

Vestas overgår Siemens Gamesa på både sin Onshore (Power Solution) afdeling og på 

Serviceafdelingen. I 2017 hvor Vestas præsterede dårligere på den samlede omsætning, 

leverede de 22,16% højere omsætning end Siemens på Onshore delen og i 2018 var det 

hele 42,4% højere. Samtidig leverede Vestas i 2017 21,29% og i 2018 23,61% højere 

omsætning på Servicedelen. Derudover opnåede Vestas samlet set en lille stigning fra 

2017 til 2018 i de 2 afdelingen på 181 mio. EUR, hvorimod Siemens Gamesa oplevede 

et væsentligt fald i omsætningen på 1.610 mio. EUR.  

Ser man på evnen til at tjene penge i Serviceafdelingen, er Vestas en smule bedre end 

Siemens Gamesa og leverede således en 1,6 procentpoint bedre dækningsgrad i 2017 

og 1,62 procentpoint bedre i 2018. Svaret det til at Vestas tjener godt og vel 155 mio. 

                                                      
93 https://www.siemensgamesa.com/en-int/-/media/siemensgamesa/downloads/en/investors-and-
shareholders/audited-annual-accounts/2018/consolidated-financial-statements_sgre_2018.pdf  

https://www.siemensgamesa.com/en-int/-/media/siemensgamesa/downloads/en/investors-and-shareholders/audited-annual-accounts/2018/consolidated-financial-statements_sgre_2018.pdf
https://www.siemensgamesa.com/en-int/-/media/siemensgamesa/downloads/en/investors-and-shareholders/audited-annual-accounts/2018/consolidated-financial-statements_sgre_2018.pdf
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DKK mere 2018, på den samme absolutte omsætning som Siemens Gamesa leverede i 

2018 i Serviceafdelingen. 

1.275 𝑚𝑖𝑜 𝐸𝑈𝑅 ∗ 1,62% = 20,71 𝑚𝑖𝑜 𝐸𝑈𝑅 ∗ 7,5(𝐸𝑈𝑅 𝑘𝑢𝑟𝑠) = 155,36 𝑚𝑖𝑜 𝐷𝐾𝐾  

Ser man på offshore delen, havvindmøller, er Siemens Gamesa 3 gange større på 

omsætningen og dominerer på dette delmarked, i forhold til MHI Vestas Offshore Wind. 

Til fælles for disse selskaber er at Havvindmølle markedet stadig er en lille del af deres 

samlet forretning.  

 

Model 5 – installeret gigawatt sammenligning  

 

9.2 Rentabilitet 
I følgende afsnit ses der nærmere på forrentningen i Vestas, det vil sige  hvordan 

pengene er investeret og hvor stort et afkast den investerede kapital giver.  

Som benchmarking vil der igen bliver sammenlignet med Siemens Gamesa, hvor 

nøgletallene består af bedst muligt indhentet information fra Siemens Gamesa 

årsrapport94.  

 

Model 6 – Vestas nøgletal 

 

 

model 7 – Siemens Gamesa nøgletal 

                                                      
94 https://www.siemensgamesa.com/investors-and-shareholders/financial-information/annual-reports 
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ROE (Return on equity in %) 

Vestas har siden 2012 haft fremgang i afkastet af egen investerede kapital. I mesteråret 

år 2016 præsterer Vestas et afkast på 31,7% pr. Egen investerede kapital. Efter en 

håndfuld år med ren forbedring i ROCE fra år til år, har den i 2017 og 2018 taget en 

dyk og niveauet slutter på 22% i 2018. Kigger vi på Siemens Gamesa som samtidig 

havde et mindre fald i ROE endte de med en afkast på 11,68% på egenkapitalen. Heraf 

vurderes ROE at ligge på et flot niveau hos Vestas.  

 

ROIC (Return on invested capital) 

Fuldstændig samme udvikling ser vi når vi kigger på afkastet på den investerede kapital. 

Ud fra de 2 skemaer, ses det at niveauet ligger væsentligt højere for Vestas i forhold til 

Siemens Gamesa. En forskel i 2018 på 16% procentpoint er et tydelige eksempel på 

forskellen på måden Vestas og Siemens Gamesa finansierer driften på. Som vi vil komme 

til at se senere i afsnittet om Working capital Requirement, har Vestas ændret måden de 

finansierer driften og dette kommer til udtryk i afkastet af den investerede kapital.  

I 2017, er det iøjnefaldende, at nøgletallet er meget negativt. Dette skyldes at den netto 

investerede kapital er negativ, da man alene finansiere den øgede drift via driftsgæld.    

 

Turnover on net assets  

Samtidig ser vi den omvendte udvikling når vi ser på aktivernes omsætningshastighed.   

Vestas har væsentligt færre anlægsaktiver i forhold til Siemens Gamesa og formår 

dermed at omsætte den samme krone forholdsvis mange flere gange. Dette hænger bl.a. 

sammen med at Vestas har bundet stort set hele sin finansiering til driften op på 

fremmedkapitalen.  

 

Alt i alt har det for Vestas været fremgang på stort set samtlige parameter frem til 

2016, hvor Vestas her opnår sine hidtil bedste resultater. Både på omsætning, 

overskudsgrad og driftsresultat, er dette det bedste Vestas har præsteret de sidste 5 år. 

Efter 2016 tog Vestas et dyk i omsætningen, samtidig med at produktionsomkostningerne 

er steget. Vestas har derfor tjent mindre pr omsatte krone siden 2016.  
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Vestas har formået at holde arbejdskapitalen nede og i visse perioden negativ, hvilket 

har resulteret ikke har skulle investere yderligere kapital for at øge driften, da denne 

alene har været finansieret gennem leverandører og forudbetalinger fra.  

Tendensen har efter dykket fra 2016 til 2017, vist positive takter, og tyder på fremgang 

i omsætningen, højere Overskudsgrad og bedre driftsresultat i 2019. 

 

9.3 Working Capital Requirement 
I dette afsnit vil vi kigge nærmere på Vestas’ bundne arbejdskapital. Som vi vil komme til 

at se er der noget helt særligt over Vestas måde at anskaffe kapital til at drive sin drift 

på.  

Tilbage i 2012 foretog Vestas en stor ændring i deres måde at binde kapitalen på, 

Working Capital Requirement (herefter WCR), som udspringer sig tydeligt i 

nedenstående figur. Vestas har formået at ændre hele deres driftskapital fra at består i 

store bindinger i driftsaktiver, til i dag at bestå af endnu større grad af 

driftsforpligtelser, end driftsaktiver. Hermed drives driften i Vestas i stor grad af 

fremmedkapital. Denne fremmedkapital består både af forudbetalinger fra kunder og 

kreditter fra leverandører. Dette betyder at Vestas til en vist grad ikke er tvunget til at 

investere ekstra kapital og binde likvider i varelagre og lignende, for at modtage ordre 

og udvide driften.  

 

Model 8 – Working Capital requirment 

 

Som det ses i ovenstående model er den totale arbejdskapital (WCR) gået fra -2.466 i 

2014 til 5.355 i 2018, hvilket er et udtryk for at Vestas driftsaktiver -og forpligtelser i 

væsentlig større grad består af fremmedkapital fra kunder og leverandører og der 

derfor ikke er et behov for at investere yderligere kapital for at opretholde driften. 

Udviklingen har været konstant (større og større minus) og som det yderligere kan ses af 

modellen består driftskapitalen primært af kontraktforpligteler og skyldig 

leverandørgæld i forbindelse med igangværende projekter.  
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Dette betyder at Vestas befinder sig i en position, hvor deres kunder er villige til at 

betale forud før projektet er sat i gang og forud for leveringen er sket. Derudover viser 

det sig at Vestas’ leverandører er villige til at give kredittider til Vestas, og dermed skal 

Vestas ikke selv skaffe den nødvendige kapital til at igangsætte deres 

vindmølleprojekter, men derimod drives projekterne ved betaling af Vestas kunder og 

leverandører.  

Fordelen ved denne konstruktion for Vestas er at de har en relativ lille debitormasse 

(sammenholdt med aktivitetsniveauet) og dermed en lille risiko ved tab på debitorer. 

Samtidig giver de lange kredittider, end generelt forbedret likviditet. Derudover formår 

Vestas at holde deres varelager på et minimum, da produktion og bestillinger af 

komponenter først igangsættes når et projekt er bestilt og betalt af kunden. Dermed 

undgår Vestas lagerophobning og minimere sådan udgifterne hertil ifm. Lagerplads og 

opbevaring af varer.  

 

10. Budgettering 

Som en central del af grundlaget for værdiansættelse, har vi udarbejdet budgetter 

således, at vi kan estimere vores fremtidige frie cash-flows. Vi har derfor udarbejdet 

budgetter for en 5-årig periode, som underbygges af de faktorer og tendenser vi har 

identificeret i vores strategiske- og regnskabsmæssige analyser, samt hvad Vestas selv 

har fremlagt af forventninger til fremtiden. Dette har vi sammenholdt med de historiske 

tal, usikkerheden i markedet og dannet et overblik over den gennemsnitlige vækst i en 

længere periode samtidig med en vækst fra år til år i procent.  

Til brugen for at fremskrive den fremtidige udvikling har vi identificeret hvad vi syntes er 

de mest centrale områder for Vestas’ fremtidige drift og værdi, såkaldte value drivers95.  

Det har medført følgende væsentlige poster: Omsætning, omkostninger og Binding af 

kapital.  

 

11.1 Omsætning 
Vestas har et langsigtet mål at om omsætningen skal vækste højere end markedet og at 

de samtidig skal være markedsleder på omsætningen.  

                                                      
95 https://www.beierholm.dk/ydelser/raadgivning/oekonomisk-raadgivning/value-drivers/ 

https://www.beierholm.dk/ydelser/raadgivning/oekonomisk-raadgivning/value-drivers/
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Omsætningen ramte i 2016 et højere niveau end hidtil set. Fra 2016 - 2018 er niveauet 

stort set stagneret. Gennemsnitsvæksten siden 2016 har været en vækst fra år til år på 

kun –2,6% hvilket er et fald i omsætning fra 2016 til 2018 på 103 mio. euro. 

 

Model 9 – Historisk omsætning  

 

Model 10 – budgetterer omsætning  

 

Som budgetterne viser ses der en vækst de kommende år i omsætningen for Vestas. Hvis 

man deler de historiske tal op i perioden 2013-2015 og perioden 2016-2018 tog 

Vestas et stort spring i omsætningen, det forventes ikke at niveauet stige i samme høje 

grad de først kommende år. F.eks. forventer Vestas i 2019 en omsætning på mellem 

10,75 – 12,25 mia. EUR, hvilket for det første er et meget bredt spænd i budgetteringen 

på ca. 14% i spredningen, men derudover heller ikke langt fra omsætningen i 2018 på 

mio. EUR 10.134. det er ligeledes en vækst på mellem 6-20% fra 2018 til 2019, selvom 

det første kvartal ikke antyder en tendens for vækst. I første kvartal 2019 leverede 

Vestas den samme omsætning som i 1. kvartal. I 2018. En vækst i den samlet omsætning 

på 6-20% i 2019, virker umiddelbart til at være en anelse urealistisk, når man kigger på 

tendensen for de seneste par år. Vestas har uden tvivl vokset sig større, men omsætninger 

har ikke haft den store vækst. Dog skal man have for øje at der ligger et stort vækst- 
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potentiale i den del asiatiske lande, et marked hvor man ikke er særligt repræsenteret og 

hvor der forventes stabil høj økonomisk vækst jf. PESTEL-analysen 

Kigger man på udviklingen siden 2012, kan man se at efter omstruktureringen af 

arbejdskapitalen, tog omsætningen et dyk i 2013, og derefter er den vokset 

eksponentielt frem til 2016, hvor omsætningen når sit højeste. Dette er er stærk indikation 

af, at en af de hovedsagelige årsager til denne store vækst, skyldes beslutningen og 

arbejdet i at løsrive Vestas fra store kapitalbindinger i driften.  

Dykker men ned og adskiller de enkelte hovedområder i Vestas, ser den fremtidig vækst 

således ud: 

Power Solution, som klart definerer omsætningen med ca. 8 mia. euro der kommer 

herfra. Vækstpotentialet ser ikke så positivt ud for Power Solutions, som kan virke til at 

være et mættet marked grundet antallet af udbydere. Væksten er forholdsvis 

stagnerende og det forventes ikke at vi kommer til at se et stort opsving som i 2016, 

inden for de nærmeste par år. Det er dog stadig er det det vigtigste område for Vestas i 

forhold til at holde position og kunne tage markedsandele fra konkurrenterne. 

I 2019 tyder meget på at holde en lav vækst i forhold til 2018 og generelt tyder 

markedet på at rette fokus på havvindmøller, hvorfor markedet for Power Solution virker 

til at være forholdsvis stagnerende vækst de kommende år. Indtil nu har området haft en 

gennemsnitlig vækst på 5,8%, dog skal man holde for øje at 2016 på virker 

gennemsnittet i høj grad. Vi vurderer på denne baggrund at væksten vil ligge i 

underkanten af 1 %.  

 

Service havde derimod sit bedste år nogensinde i 2018 med en dækningsgrad på 25%. 

Samtidig er dette et område som kontant har været i vækst, med en gennemsnitlig vækst 

på 10,4 % siden 2012 og forventes herfra kun at forsætte med høj vækst de kommende 

år. Derudover er Serviceforretningen steget med 16% i omsætningen i det første kvartal 

201996 og forventes at stige med 10 – 12% i 2019.   

Med et voksende marked for havvindmøller (Offshore), forventes den afledte effekt på 

Service at den hæve den gennemsnitlige vækst for de kommende år. Som budgettet viser, 

forventes det at omsætningen stiger til mio. EUR 1.869 i 2019 og herefter støt stige frem 

til 2023, hvor omsætningen vil være fordoblet i forhold til omsætningen 2019. En vækst i 

                                                      
96 https://www.vestas.com/en/investor/financial_reports#!grid_0_content_0_Container 

https://www.vestas.com/en/investor/financial_reports#!grid_0_content_0_Container
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niveauet 12-13% fra år til år. Det er et marked med potentiale og mulighed for 

rentabilitet.  

Offshore: Vi ser i udpræget grad et voksende marked for havvindmøller, Vestas 

Offshore område i samarbejde med MHI. Området har indtil nu været af ubetydelig 

størrelse samlet set for Vestas, men der er klare tendenser for at netop dette marked vil 

blive større i fremtiden. Dette underbygges i takt med at omkostningerne for at installere 

vindmøller i hav er faldende samtidig med at elektriciteten er væsentligt billiger pr 

Kilowatt.  

Et voksende marked på havvindmøller vil samtidig have direkte indflydelse på Service 

området, da Vestas heraf bør kunne sælge yderligere serviceaftaler. Dog er ulempen 

stadig at det er væsentlige mere om bekosteligt at producere havvindmølle.  

11.2 Budgetterede omkostninger 
Vestas har opstillet et mål om at de som minimum levere en overskudsgrad på 10% pr. 

År. Omkostningerne vil som udgangspunkt, dog med en relativt lavere del end 

omsætningen, stige i takt med omsætningen da vi vurdere at en stor del af disse har en 

høj grad variabilitet. 

I 2019 forventes det at overskudsgraden vil ligge mellem 8-10 %, hvor den i de 

efterfølgende år vil opnå de langsigtede forventninger og endda forbedres og ligge en 

smule over de 10%i 2023. 

Særligt på Serviceforretningen, hvor der forventes gode resultater i 2019, forventes det 

at omkostningerne vil forsætte med at ligge på samme eller lavere niveau end hidtil, som 

udviklingen viste i 2018 og kun stige i takt med at omsætningen stiger. 

I nedenstående tabel ses en oversigt over fordelingen af omkostninger i forhold til 

omsætningen.  

  

Model 11 - budgetforudsætninger 



Mads Bækgaard Lynge 
Jonas Daugaard Løvenkrands 

HD(R) Afhandling 2019 CBS  
1. august 2019 

   
 

Side 65 af 100 
 

Forsknings- og udviklingsomkostningerne har haft en meget volatil udvikling igennem 

årene. Denne tendens formoder vi vil forsætte og kan i perioder med udviklingsprojekter 

på nye produkter og markeder godt øge omkostningsdelen yderligere for forsknings- og 

udviklingsområdet. Som konkurrencen skærpes især på Onshore forretningsområdet, vil 

dette alt andet lige tvinge Vestas ud i at investere i produktudvikling og skabe nye bedre 

land vindmøller, hertil er Vests f.eks. i gang med at udvikle vindmøller der kan stå 

længere inde på land og i områder med mindre vind, ved at bygge dem højere, så de 

fanger vinden højere op i luften, hvor det blæser mere end nede på jorden. Samtidig har 

tendensen været økonomisk positiv for administrationsomkostningerne, som har udgjort en 

mindre og mindre del af de samlede omkostninger. Heraf kan vi udlede at det alt andet 

lige, kan give mere plads til investeringer i produkt- og forskningsudviklingen. Da Vestas 

selv står for transporten af vindmøller fra produktion til leveringssted, formoder vi at 

forskningsprojekter bl.a. handler om at nedbringe og sikre transporten af vindmøller. 

Investeringer heri kan derfor være en effekt af lavere distributionsomkostninger. 

EBIT endte under 10% i 2018, men formodes at kommer over igen i 2019. Den 

gennemsnitlige EBIT-margin har de sidste 5 år været 10,8% og de sidste 3 år været 

11,9%. Det tyder på at Vestas efter omstruktureringen har opnået et højere niveau på 

deres EBIT-margin, og vi formoder at Vestas i de kommende år, vil formå at levere 

samme gennemsnitlige niveau på driftsresultatet på lidt over 10%.  

 

11.3 Budgettering af Arbejdskapitalen (WCR) 

Fremtiden får Vestas omtalte Arbejdskapital, vil stadig være et udtryk af den 

omstrukturering de foretog i 2012. Som Vestas vækster og salget stiger, vil det udtrykkes 

i arbejdskapitalen af at den nuværende, negative WCR, vil stige (blive mere negativ) 

yderligere eftersom forudbetalinger og leverandørgæld vil stige i takt med en øget 

omsætning og større projekter.   

 

Model 12 - Budgettering 

Den historiske udvikling i arbejdskapitalen fortæller om væsentlige udsving og betydelige 

ændringer. I 2012 var den mio.EUR 233 mens den i 2018 var på mio.EUR  –2.040.  
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Udviklingen skyldes som tidligere omtalt, en strategi vedrørende ændring af den bundne 

kapital som har vendt arbejdskapitalen til at være negativ. Således har Vestas kunne 

finansiere den daglige drift via gæld, da de kortsigtede driftsforpligtelser har oversteget 

de kortsigtede driftsaktiver. Man har altså været i stand til at øge driften uden at skulle 

investere 1 ekstra krone, da man i stedet har ladet leverandører og kunder betale. 

I fremtiden forventes det at arbejdskapitalen vil stige (blive mere negativ) i takt med at 

omsætningen stiger da vi stadig forventer at Vestas er i stand til at øge aktiviteten via 

gælden uden behov for yderligere væsentlige investeringer. I 2023 vil arbejdskapitalen 

dermed ligge på omkring mio.EUR –2.464.  

 

11.4 Frie pengestrømme (FCF) 

Den frie pengestrøm giver Vestas det nødvendige overblik indbetalinger og udbetalinger 

i selskabet og samtidig danner modellen overblik over hvordan pengene bevæger sig i 

organisationen, og hvilke dele af driften der skaber likviditet og omvendt. Vestas har 

udtalt at deres forventninger til Cash Flowet, fremadrettet skal være positivt jf. 

Årsrapporten 2018.  

Nedenstående model viser den historiske udvikling i Vestas Free Cash Flow (herefter FCF), 

tilbage fra 2012 og frem til 2018, og herfra viser modellen en budgettering af 

pengestrømmen frem til år 2023. Den budgetteret pengestrøm er et resultat af de 

forventninger der ligger, til de kommende års driftsoverskud, samt ændringer der heraf 

vil være af Vestas samlede Nettodriftsaktiver.  

Når FCF er negativ for året, er det et udtryk for at ændringen i Nettodriftsaktiverne er 

større end driftsoverskuddet, hvilket vil sige at der er for perioden er bundet flere penge 

i selskabet aktiver end der er genereret likvider fra driften. Den bunde kapital kan bl.a. 

bestå af øgede varelagre eller investeringer i bygninger, selskaber eller lign. 

 

Model 13 – proforma regnskab  
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Som Vestas har meldt ud, ønsker de et positivt FCF, hvilket er et udtryk for at likviditeten 

fra driftsoverskuddet skal være større end ændringen i Nettodriftsaktiverne. En afledt 

effekt er at de fremstår betalingsdygtige overfor leverandører mm. 

I 2012 havde Vestas et negativt FCF på mio.EUR 3.492, som udtryk af et dårligt 

driftsresultat og at der blev bundet væsentlig større kapitaler i driftsaktiverne. Det er i 

2012 Vestas foretager sin kapital ændring i organisationen, og man kan i de 

efterfølgende år, klart se betydningen af dette.  

I 2013 og frem til og med 2017 er FCF positiv. Som først og fremmest tyder på at være 

en klar effekt af frigivelsen af kapital i WCR. I 2018 som er et omkostningstungt år for 

Vestas har de for første gang siden omorganiseringen en negativ FCF. Dette skyldes at 

Vestas i 2018 har meget høje omkostninger i driften og tjener dermed mindre på salget 

ligeledes bindes en del af kapitalen i aktiver samtidig med men anvender en stor på 

finansieringsaktivitet i forbindelse med tilbagekøb af udstedte aktier. 

Forventningerne for fremtiden tyder på et positivt cashflow. Vestas vil formå at tjene flere 

penge end de binder op på driftsaktiviteterne. Dog skal det understreges at der er 

usikkerhed i niveauet af det fremtidige FCF, da investeringerne ikke er medtaget i 

beregningerne, og der derfor kan forekomme store ændringer Nettodriftsaktiverne i et 

år. Udmelding fra Vestas siger at de forventer investeringer for ca. 700 mio. euro i 2019, 

men hvilke konkrete investeringer og hvad de vedrører, fremgår ikke.  

I årene, hvor Vestas ikke har store investeringer, vil størstedelen af FCF blive udbetalt til 

aktionærerne i form af udbytte og tilbagekøb af aktier97.  

13. Værdiansættelse 

På baggrund af de udarbejdede budgetter samt tilhørende proforma regnskaber for 

perioden 2019-2023 vil nærværende afsnit bearbejde værdiansættelse af Vestas pr .31 

december 2018. Afsnittet er essentielt i forhold til at behandle afhandlingens 

hovedspørgsmål, omkring hvorvidt den officielle aktiekurs pr. 31. december 2018 er 

retvisende og vil sammenholde børskursen med en beregnet værdi på baggrund af en 

Discounted Cash-Flow model. DCF-modellen er bygget op omkring en 5-årig 

budgetperiode samt terminalperioden, som er den ”uendelige” periode udover 

budgetperioden.  

                                                      
97 Vestas Annual report 2018 – side 11 
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For at kunne beregne værdien i DCF-modellen er det nødvendigt at udregne Vestas’ 

vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, WACC. WACC’en anvendes til at 

tilbagediskontere de budgetterede fremtidige pengestrømme til nutidsværdien. 

13.1 Weighted Average Cost of Capital (WACC)  

Som nævnt i introduktionen til afsnittet er det nødvendigt at udregne WACC for at kunne 

tilbagediskontere de fremtidige cash-flows i DCF-modellen. 

WACC udtrykker de gennemsnitlige omkostninger selskabet har forbundet med at 

anskaffe yderligere kapital til virksomheden. Den udtrykker således både omkostninger 

der er forbundet med at fremskaffe kapital gennem egenkapital og fremmedkapital og 

sammenhængen mellem disse. Den relative andel af totalgælden anvendes til den 

vægtede omkostning.  

WACC udtrykkes via følgende formel = 
𝑉

0𝐸

𝑉
0𝐸𝑉

 x re + 𝑉0𝑁𝐹𝐹𝑉0𝐸𝑉 x rg 

Hvor følgende udledes: 

 V0
E  = Markedsværdi af egenkapitalen 

V0
NFF  = Markedsværdi af Netto finansielle forpligtelser 

Vo
EV   = Markedsværdi af virksomheden 

re = Ejernes afkastkrav 

rg = Långivers afkastningskrav 

  

13.1.1 Kapitalomkostninger forbundet med finansiering gennem egenkapital 
Det første led i formlen omhandler de omkostninger der er forbundet med at finansierer 

kapitalen gennem egenkapital, og beregnes således: 
𝑉

0𝐸

𝑉
0𝐸𝑉

 x re. Hvor første del af leddet 

beregner egenkapitalens relative del af den samlede kapitalstruktur. Den sidste del af 

leddet afspejler ejernes afkastkrav, re og beregnes efter følgende formel: 

re  = rf + β[E(rm ) - rf] 

hvor følgende udledes:  

rf  = Risikofri rente 

β = beta/risiko 
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E(rm )-rf = Markedets risikopræmie 

Den risikofrie rente 

Den risikofrie rente, udtrykker det renteafkast investorerne ville kunne opnå gennem 

en ”risikofri” alternativ investering. Her har vi valgt at anvende den effektive rente for en 

10-årig dansk statsobligation. Grunden til at vi har valgt at anvende en 10-årig fremfor 

en 30-årig, bunder i at en 30-årig obligation er relativ illikvid, og derfor ikke er nær så 

brugbar til at matche pengestrømmene. Den effektive rente for en 10-årig dansk 

statsobligation er pr. 31. december 2018 på 0,21%98. 

Beta 

Betaværdien anvendes til at afspejle, hvor volatil den pågældende aktie er sammenholdt 

med det generelle aktiemarked. Hvor 1 afspejler en volatilitet på niveau med markedet, 

afspejler <1 en mere stabil aktie end det generelle marked, mens >1 afspejler aktie 

med større udsving end det generelle marked.  Dette medfører at, en usikker aktie med 

store udsving vil have en beta på > 1, da investorerne vil have et større afkastkrav da 

investeringen vil være behæftet med større usikkerhed end lignende investeringer.   

Vestas Aktien har historisk set haft stor volatillitet, sammenholdt med resten af markedet, 

hvilket også fremgår af figur 1(Vestas kursudvikling), hvorfor det generelt set har været 

en risikofyldt aktie, som har ladet sig påvirke meget af markedsudsving og konjunktur. 

Dette har vi også konstateret tidligere i afhandlingen under vores PESTEL analyse.    

 

Til brug for WACC har vi valgt at anvende en beta på 1.13, som vi mener afspejler 

ovenstående risiko. Betaværdien er indhentet fra Reuters99. 

Markedets risikopræmie 

Risikopræmien afspejler det ekstratillæg og merafkast investorerne kræver til deres 

investering i en markedsportefølje af aktier i forhold til den risikofrie rente ved 

investering i statsobligationer eller lignende. Vi har valgt at tage udgangspunkt i Price 

Waterhouse Coopers publikation ”Værdiansættelse af virksomheder: Sådan fastlægges 

afkastkravet i praksis”. Her omtales det, at langt de fleste investorer anvender en 

risikopræmie på mellem 5% og 6%100. Dette sammenholdt med at vi jf. tidligere omtale 

                                                      
98Danmarks statistik – www.dst.dk 
99 https://www.reuters.com/finance/stocks/overview/VWS.CO  
100https://www.pwc.dk/da/publikationer/2016/prisfastsaettelse-paa-aktiemarkedet.pdf  

https://www.reuters.com/finance/stocks/overview/VWS.CO
https://www.pwc.dk/da/publikationer/2016/prisfastsaettelse-paa-aktiemarkedet.pdf
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anser Vestas aktien for at være relativ risikofyldt, har vi valgt at anvende en 

risikopræmie på 6% til brug for nærværende værdiansættelse. 

Ejernes afkastkrav 

Ejernes afkastkrav kan nu beregnes som følgende: 

 

0,21+(1,13 x 0,06) = 6,99% 

 

13.1.2 Kapitalomkostninger forbundet med Finansiering gennem fremmedkapital  
Det sidste led i WACC-formlen omhandler de omkostninger der er forbundet med at 

finansierer kapitalen gennem fremmedkapital, og beregnes således  
𝑉

0𝑁𝐹𝐹

𝑉
0𝐸𝑉

 x rg. Ligesom 

ved beregningen af kapitalomkostningerne forbundet med egenkapitals finansiering, 

beregner den første del af leddet den relative del af den samlede kapitalstruktur. Den 

sidste del af leddet afspejler långivers afkastkrav, rg og beregnes efter følgende formel: 

 

rg  = (rfa + rs)(1-ts) 

Hvor følgende udledes: 

rfa = Den risikofrie rente 

rs = Selskabsspecifikt tillæg til risikoen 

ts = Selskabsskat i % 

 

Risikofri rente 

Vi har valgt at sidestille afkastkravet med en alternativ risikofri investering for långiver. 

Her har vi valgt at anvende renten for en 10-årig dansk statsobligation, ligesom tilfældet 

også var ved egenkapitals-finansieringen. Den effektive rente for en 10-årig dansk 

statsobligation er pr. 31. december 2018 på 0,21 %101. 

 

Selskabsspecifikt tillæg til risikoen 

                                                      
101Danmarks statistik – www.dst.dk 
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Ved selskabet som bevæger sig inden for en branche som anses for at være mere 

risikofyldt end det generelle marked, kan man vælge at tillægge en ekstra risiko til 

markedsrisikoen, for således at have en ekstra sikkerhed såfremt låntager ikke kan 

afvikle gælden som aftalt.  

Som fastslået har Vestas aktien historisk set været præget af kursudsving. Det må dog 

også konkluderes at forventningerne jf. PESTEL-analysen er, at omverden på sigt vil 

omstille sig til anvende en større andel Vinderenergi og lignende. Der hersker dog stadig 

usikkerhed om tilbagerulningen af den før omtalte skattekreditordning, som også kan 

have en indflydelse på den fremtidige udvikling. Vi har på baggrund af disse faktorer 

fastsat risikoen til at være minimalt højere for Vestas aktien end det generelle marked 

(6%). Tillægget fastsættes til 6,05%. 

Selskabsskat      

Den nuværende selskabsskat er på 22 %, og der er pt. ikke nogen tegn på at den 

danske selskabsskat vil ændre sig de kommende år, på trods af mange politiske disputter 

omkring det. 

Långivers afkastkrav 

Långiverskrav kan nu beregnes ud fra følgende: 

rg  = (0,0021 + 0,0605) x (1- 0,22) = 4,88% 

13.1.2 Kapitalstruktur  
Det sidste der mangler for at kunne beregne WACC’en, er at fastsætte den relative del 

af den samlede gæld for henholdsvis egenkapitalen og fremmedfinansiering. For at 

kunne fastlægge dette er det nødvendigt, at definere markedsværdien af både 

egenkapitalen og fremmedfinansieringen.  

I den officielle årsrapport for 2018 er den bogførte egenkapital pr. 31. december 2018 

opgjort til mio. EUR. 3.104, mens den samlede balancesum udgør mio. EUR 11.899.  

Dog er de bogførte værdier ikke egnet til anvendelse i værdiansættelsen, da disse ikke 

afspejler den reelle dagsværdi af selskabet102. Til dette formål er det nødvendigt at 

omdanne passivsiden til markedsværdi, ved at opgøre Market Value Added, som afspejler 

den residualværdien mellem den bogførte værdi og markedsværdien.     

 

 

                                                      
102 Finance for executives, Gabriel Hawawini og Claude Viallet, side 428 
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Opgørelse af 

markedsværdi pr. 31. 

december 2018 

        

  
  Stykantal Kurs 

Markedsværdi i 

EUR 

Aktier   205.696.003 65,90 13.555.366.598 

I alt   205.696.003 65,90 13.555.366.598 

Model 14 - markedsværdi  

Som det fremgår af ovenstående tabel, består Vestas’ aktiekapital af 205.696.004 

aktier med en kurs på 65,90 EUR./stk., hvilket medfører en samlet egenkapital med en 

markedsværdi på mio. EUR 13.555. 

Market Value added (MVA) kan da opgøres som forskellen mellem den bogførte 

egenkapitals værdi på mio. EUR 3.104 og markedsværdien på mio. EUR 13.555. Dette 

giver en MVA på mio. EUR 10.451. 

Ved at have opgjort MVA kan vi nu også estimere fremmedkapitalens samlede 

markedsværdi. Dette gøres ved at tillægge MVA til balancesummen. 

 

Fordeling jf. MVA       

Aktiver Passiver 

        

Bogført værdi          11.899  Bogført værdi                       3.104  

MVA          10.451  MVA                     10.451  

    EK                    13.555  

    Gæld, estimat.                       8.795  

        

Markedsværdi          22.350                        22.350  

Model 15 – Markedsværdi  

Det fremgår af ovenstående værdi af vores nye markedsværdi for balancesummen nu 

udgør mio. EUR 22.350, hvorfor vi nu kan beregne fremmedkapitalen, ved at trække 

egenkapitalen fra den samlede balancesum, da passivsiden består af egenkapitalen + 

fremmedkapitalen. Dette medfører en markedsværdi for fremmedkapitalen på mio. EUR 

8.795. 
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Ud fra den nye markedsværdi for balancesummerne kan vi opgøre den relative andel af 

gælden for både egen- og fremmedkapital. Fordelingen er som vist i nedenstående tabel 

på 60,65% egenkapital og 39,35% fremmedkapital.  

Ved at sætte denne fordeling ind i vores beregning ender vi med en endelig WACC på 

6,16%, til brug for vores tilbagediskontering af de fremtidige pengestrømme.  

Model 16 – Weighted average Cost of Capital  

13.2 Discounted Cash-Flow 

Da vi nu har beregnet de fremtidige pengestrømme via budgetteringen samt de 

gennemsnitlige omkostninger ved fremskaffelse af kapital, har vi nu alle faktorerne til 

brug for vores værdiansættelse. Beregningen kan nu foretages ud fra følgende formel: 

𝑣0
𝐸 = ∑ 𝑥

𝑇

𝑡=1

𝐹𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡
+

𝐹𝐶𝐹𝑡+1

(𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔)(1 + 𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑇
− 𝑁𝐹𝐹0 

 

Hvor følgende kan udledes: 

V0
E  = Virksomhedens kapitalværdi 

FCFt = Det frie cash-flow  

rWACC = Gennemsnitlige kapitalomkostninger 

g = Vækst i terminalperioden 

t  = Terminalperioden 

T = Terminalværdien 

NFF0 = Netto finansielle forpligtelser 

 

Modellen kan deles op i to separate dele. Den Første del af formlen: 
𝐹𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡, 

Beregner en nutidsværdi af det forventede frie cash flow i budgetperioden. De frie 

pengestrømme tilbagediskonteres med den beregnede WACC.  

Kapitalstruktur Vægt Afkastkrav Bidrag til WACC 

Egenkapital 60,65%  6,99%  4,24% 

Gæld 39,35%  4,88%  1,92% 

WACC     6,16% 
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Den anden af formlen 
𝐹𝐶𝐹𝑡+1

(𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶−𝑔)(1+𝑟𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑇, beregner en nutidsværdi af det forventede 

frie cash flow i terminalperioden, ved ligeledes at tilbagediskontere med den beregnede 

WACC her fratrækker med dog en budgetteret vækst for hele terminalperioden. Denne 

vækst har vi fastsat til at være på 2,15%.   

Herefter fratrækkes de netto finansielle forpligtelser for at finde den endelige værdi 

egenkapitalen.  

Som det fremgår af bilag 13, udgør de frie pengestrømme for budgetperioden 2019-

2023 t.EUR 4.299.414. Ved brug af tilbagediskonteringen, har cash flowet en 

nutidsværdi på t.EUR 3.530.707. 

Ligeledes fremgår det at Terminalværdien er på t.EUR 28.460.448, som medfører en 

tilbagediskonteret nutidsværdi på t.EUR 19.881.853.  

Sammenlagt udgør nutidsværdien t.EUR 24.412.560 som er Vestas’ markedsværdi. For at 

finde værdien af egenkapitalen, fratrækkes herefter de finansielle forpligtelser som blev 

fastlagt til t.EUR 8.795.000 jf. fordelingen via Market Value Added samt en estimeret 

værdi af minoriteter på t.EUR 410.747.  Dette medfører en endelige samlet 

markedsværdi for egenkapitalen på t.EUR 14.295.813.  

Jf. Vestas’ årsrapport 2018, er selskabets aktiekapital fordelt på 205.696.003 aktier 

som markedsværdien fordeles ud på, hvilket medfører en stykværdi på 69,07 EUR., 

omregnet til 515,77 DKK ved kurs EUR/DKK 7,4673.              

 

Vestas aktien lukkede pr. 31 december 2018 med en børsværdi på DKK 492,10, hvilket 

antyder at markedet undervurderer værdien af Vestas aktien med kr. 23,67 pr. aktie, 

svarende til en samlet værdi på t.kr. 4.868.824. Det vurderes til at være en rimelig 

afvigelse markedet taget i betragtning, samt at aktien i løbet af 2019 konstant har haft 

en højere kurs103. 

 

13.2.1 Værdiansættelsens følsomhed 
Generelt er værdiansættelsen bygget op omkring en række forudsætninger som konstant 

er i forandring, grundet en omskiftende omverden. Forudsætninger der ligger til grund for 

de udarbejdede pengestrømme, er udarbejdet på antagelser i fremtiden, som let kan 

ændre sig inden for en kortere periode. F.eks. vil en periode med recession have en stor 

                                                      
103 https://www.vestas.com/da/investor/share#!share-performance 

https://www.vestas.com/da/investor/share#!share-performance
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indvirkning på værdien, da væksten i verdensøkonomien historisk set har vist sig at have 

en meget stor indvirkning på driften i selskabet.    

Derfor har vi valgt at teste værdiansættelsen for en ændring i WACC, som typisk vil ske 

da markedet vil være mere risikofyldt under recession og der derfor vil blive pålagt en 

ændret risikopræmie og Beta, samt i hvilken grad en ændring af væksten i 

terminalperioden vil påvirke værdien med.     

 

Ved en ændring i WACC på +/- 0,25% udledes følgende aktie værdier: 

WACC på 5,91%  = Markedsværdi t.EUR 15.828.406 – > 76,95 EUR/aktie (574,61 

kr.) 

WACC på 6,41% = Markedsværdi T.EUR 12.777.020 - > 62,12 EUR/aktie (463,84 

kr.) 

 

Vækst i t på 1,90%  = Markedsværdi t.EUR 13.060.720 -> 63,50 EUR/aktie (474,14 

kr.) 

Vækst i t på 2,40% = Markedsværdi t.EUR 15.505.280 -> 75,38 EUR/aktie (562,88 

kr.) 
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14. Konklusion 
Måden Vestas har lykkedes med at omdanne kapitalstrukturen og dermed finansiere sin 

drift via fremmedkapital, giver Vestas en stærk position overfor konkurrenterne. Det 

afspejler sig samtidig i et stærkt brand, at kunder og leverandører på det globale 

marked udviser stor tillid til Vestas, ved at indgå disse kontrakter med selskabet. Vestas 

er stadig svagt præsenteret i Asien, hvor der er store vækstmuligheder. Dog vil de 

kulturelle forskelle og politiske interesse i Asien, især Kina, kunne modarbejde Vestas 

indtræden på det asiatiske marked, da de som udgangspunkt vil foretrække deres egne 

selskaber. Dette kan udnyttes med en forsat stærk produkt- og teknologiskudvikling og 

ved at øge fokusset på Offshore Vindmøller. Ligeledes vinder substituerende produkter 

som solenergi terræn, hvorfor man burde overveje rette fokus mod dette marked. 

En snæver produktportefølje kan på længere sigt ende med ikke at være tilstrækkeligt 

og Vestas skal derfor være opmærksom på eventuelle nye grønne produkter på 

markedet, så de således ikke laver en såkaldt Ericsson telefoner og glemmer at følge med 

tiden.  

Vestas geografiske placering gør det nemmere tilgængeligt end nogle af deres 

konkurrenter at favne over hele det globale marked. Samtidig er Vestas de eneste, 

sammen med Siemens Gamesa, som er repræsenteret i Amerika, Asien og 

Europa/Afrika/Mellemøsten. Dette vil i den nærmeste fremtid, give Vestas 

konkurrencemæssige fordele i forhold til at indtage yderligere markedsandele fra 

konkurrenterne, da de har en hurtigere og lettere adgang til markedet, indtil 

konkurrenterne har fået etableret sig ordentligt, hvilket giver Vestas en forspring, på den 

korte bane. Derudover vil der være store fordele i at komme først ud på markedet med 

nye og bedre produkter, heraf f.eks. Vestas vindmøller der kan installeres i områder med 

svag vind, da modellen er højere og dermed fanger vinden højt oppe i luften, hvor det 

blæser mere end tættere på jorden.  

Vestas vil ligesom stort set alle andre selskaber altid være truet af udsving i konjunkturen, 

som vi har set bliver Vestas hårdt ramt af dette og derudover også valutakursudsving, 

idet det er svært at vide om det er bedst at handle til kursen på dagen eller at sikre 

kursen med en kontrakt.  Substituerende produkter såsom, solenergi og fossile 

brændstoffer udgør og vil også fremover udgøre en stigende trussel for Vestas. Især 

Solenergi vinder terræn og det forventes at en store del af den vedvarende energi i 

fremtidende vil produceres via dette. Derfor er det nødvendigt for Vestas at reagere på 
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truslen, dette har de bland andet også gjort ved at udvikle hybridanlæg som producere 

el både fra vind og sol.   

Den strategiske beslutning om at formindske arbejdskapitalen har haft stor indflydelse på 

Vestas positive udvikling siden år 2012. Vestas har formået at holde deres Working 

Capital Requirement på et negativt niveau siden 2013 og forventes også at kunne dette 

fremover. Dette fortæller om at Vestas ikke er eller har været nødsaget til at investere 

yderligere kapital i driftsapparatet, da driften finansieres igennem gæld og 

forudbetalinger i stedet, hvorfor man er i stand til at disponere frit over cash flowet. 

’Der har været stor vækst i omsætningen frem til 2016, og fra 2019 og fremefter 

forventes det at væksten vil foresætte, dog med en relativt mindre vækst, til endnu højere 

niveauer. Vi budgetterer med at Vestas er pr. 31/12-19 og gennem den resterende 

budgetperiode vil være markedsleder på omsætningen og samtidigt have et bedre 

indtjeningsbidrag end Siemens Gamesa. 

Selve værdiansættelsen for Vestas har vist sig at være rimelig følsom. Historisk har det 

været en meget volatil aktiekurs, som bunder i at de befinder sig på et marked som er 

meget omskifteligt og præget af både vejrforhold og især den politiske agenda. Derfor 

er fastsættelsen for WACC’en og omsætningsvæksten behæftet men en relativ stor 

usikkerhed. En test af usikkerheden har vist at ved en ændring i WACC’en på +/- 0,25% 

vil værdiansættelsen op-og nedjusteres til henholdsvis 62,12 og 76,95 EUR. Pr. aktie. 

Mens en ændring i væksten for terminalperioden på +/-0,25%, med medfører en værdi 

på henholdsvis 75,38 og 63,50 EUR. Pr. aktie.     
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https://energiwatch.dk/Energinyt/Renewables/article11192263.ece
https://energiwatch.dk/Energinyt/Renewables/article11068546.ece
https://energiwatch.dk/Energinyt/Renewables/article7878675.ece
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/364462/vestas_vinder_ordre_paa_228_mw_i_australien.html
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/364462/vestas_vinder_ordre_paa_228_mw_i_australien.html
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/374942/vestas_runder_milepael_100_gigawatt_installeret.html
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/374942/vestas_runder_milepael_100_gigawatt_installeret.html
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/361479/vestas_toppede_i_usa_i_2017_med_markedsandel_paa_over_35_pct.html
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/361479/vestas_toppede_i_usa_i_2017_med_markedsandel_paa_over_35_pct.html
https://borsen.dk/nyheder/ritzau/artikel/3/2362329/eu_vil_vare_co2-neutral_i_2050.html
https://borsen.dk/nyheder/ritzau/artikel/3/2362329/eu_vil_vare_co2-neutral_i_2050.html
https://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/171487/artikel.html
https://ing.dk/artikel/kina-stod-45-pct-al-ny-vindkraft-2018-224267
https://www.fyens.dk/indland/Energiaftale-betyder-stop-for-stoette-til-vindmoeller-i-baghaven/artikel/3267538
https://www.fyens.dk/indland/Energiaftale-betyder-stop-for-stoette-til-vindmoeller-i-baghaven/artikel/3267538
http://betabox.dk/2016/08/04/porters-five-forces/
http://betabox.dk/2016/08/03/pest-analyse/
http://www.strategylab.dk/portal/nyheder/2015/08/4748/
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- Af e-conomic.dk, set den 16. april 2019 
o https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/vaerdikaede  

- Af ugebrev.dk, 24.sug. 2016 https://ugebrev.dk/flashnews/finans-flashnews/vestas-vinder-
spillet-om-arbejdskapitalen/ 
 
 
 

- Af Viden om Vind, om Havvindmøller (officiel hjemmeside) 
o http://www.videnomvind.dk/faq/havvindmoeller.aspx  

- Af David Weston, 7. marts 2017 
o https://www.windpowermonthly.com/article/1426444/vestas-installs-new-tower-

concept-cable-support 

 

Artikler om valuta, renter og aktiekurser: 

- Af Nasdaq, set den 1. maj 2019 
o http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=CSE3258&name

=Vestas%20Wind%20Systems&ISIN=DK0010268606 
o http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=CSE3258&name

=Vestas%20Wind%20Systems&ISIN=DK0010268606 
 

- Af Reuters, set den 1. maj 2019 
o https://www.reuters.com/finance/stocks/overview/VWS.CO  

- Af Peter Lundgreen, 24. feb. 2019 
o https://jyllands-posten.dk/premium/erhverv/ECE11206855/vestasaktien-er-

attraktiv-men-prispres-paa-landmoeller-kan-drille/ 
- Af Carsten Brink, 6. feb. 2019 

o https://finansdanmark.dk/nyheder/2019/virksomhederne-sparede-milliarder-
paa-lave-renter-i-2018/  

- Af Danske Invest Management A/S, 17. marts 2017 
o https://www.danskeinvest.dk/w/show_download.hent_fra_arkiv?p_vId=didkdk_

03-2017_nyt_fra_danske_invest.pdf 
- Af Danmarks Nationalbank, 8. juni 2018 

o http://www.nationalbanken.dk/da/pengepolitik/fastkursERM2/Sider/Default.as
px 

- Af James Chen, 30. marts 2019 
o https://www.investopedia.com/terms/g/green-bond.asp 

- Af My Banker, skrevet af redaktionen, 17. juli 2019 
o https://www.mybanker.dk/artikler/historisk-lave-renter-varer-det-ved/ 

 

Samfunds- og befolkningsartikler  

- Af Samfundsfagsportalen, set den 20. april 2019 
o https://samfundsfagsportalen.gyldendal.dk/a_niveau/tema/verdensmaalene/ka

p_2/kapitler/en_voksende_verdensbefolkning 
- Skrevet af Klaus Rasmussen fra DI, set den 16. april 2019 

o https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2018/2/hojeste-vakst-i-
danskernes-forbrug-i-12-ar/ 

 

Politiske og lovmæssige artikler: 

- Af Globalis, 13.12.2015 
o https://www.globalis.dk/view/content/2812/full/1/1958 

- Af Folketinget EU-oplysningen  

https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/vaerdikaede
https://ugebrev.dk/flashnews/finans-flashnews/vestas-vinder-spillet-om-arbejdskapitalen/
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http://www.videnomvind.dk/faq/havvindmoeller.aspx
https://www.windpowermonthly.com/article/1426444/vestas-installs-new-tower-concept-cable-support
https://www.windpowermonthly.com/article/1426444/vestas-installs-new-tower-concept-cable-support
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=CSE3258&name=Vestas%20Wind%20Systems&ISIN=DK0010268606
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=CSE3258&name=Vestas%20Wind%20Systems&ISIN=DK0010268606
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=CSE3258&name=Vestas%20Wind%20Systems&ISIN=DK0010268606
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=CSE3258&name=Vestas%20Wind%20Systems&ISIN=DK0010268606
https://www.reuters.com/finance/stocks/overview/VWS.CO
https://jyllands-posten.dk/premium/erhverv/ECE11206855/vestasaktien-er-attraktiv-men-prispres-paa-landmoeller-kan-drille/
https://jyllands-posten.dk/premium/erhverv/ECE11206855/vestasaktien-er-attraktiv-men-prispres-paa-landmoeller-kan-drille/
https://finansdanmark.dk/nyheder/2019/virksomhederne-sparede-milliarder-paa-lave-renter-i-2018/
https://finansdanmark.dk/nyheder/2019/virksomhederne-sparede-milliarder-paa-lave-renter-i-2018/
https://www.danskeinvest.dk/w/show_download.hent_fra_arkiv?p_vId=didkdk_03-2017_nyt_fra_danske_invest.pdf
https://www.danskeinvest.dk/w/show_download.hent_fra_arkiv?p_vId=didkdk_03-2017_nyt_fra_danske_invest.pdf
http://www.nationalbanken.dk/da/pengepolitik/fastkursERM2/Sider/Default.aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/pengepolitik/fastkursERM2/Sider/Default.aspx
https://www.investopedia.com/terms/g/green-bond.asp
https://www.mybanker.dk/artikler/historisk-lave-renter-varer-det-ved/
https://samfundsfagsportalen.gyldendal.dk/a_niveau/tema/verdensmaalene/kap_2/kapitler/en_voksende_verdensbefolkning
https://samfundsfagsportalen.gyldendal.dk/a_niveau/tema/verdensmaalene/kap_2/kapitler/en_voksende_verdensbefolkning
https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2018/2/hojeste-vakst-i-danskernes-forbrug-i-12-ar/
https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2018/2/hojeste-vakst-i-danskernes-forbrug-i-12-ar/
https://www.globalis.dk/view/content/2812/full/1/1958
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o https://www.eu.dk/da/leksikon/Kyotoprotokollen 
- Af Earth Summit 23. maj 1997 

o https://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html 
- Af Wind Watch, 28. dec. 2017 

o https://www.wind-watch.org/wiki/Production_tax_credit 
 

- Bekendtgørelse af FN’s rammekonvention af 9. juni 1992 
o https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=71613 

- Af United Nations, Climate Change, set den 15. April 2019 
o “Conference of the parties” - https://unfccc.int/process/bodies/supreme-

bodies/conference-of-the-parties-
cop?page=0%2C0%2C0%2C1%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C
0%2C0 

o 22. Okt. 2018 - https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/what-is-the-
paris-agreement 

- Af Blue growth, Climate Change, set den 15. April 2019 
o http://www.blue-

growth.org/Events_Blue_Growth/United_Nations_Climate_Change_Conferences/
COP_1_1995_UN_Climate_Change_Conferences_Berlin.htm 

- Af Jørgen Steen Nielsen, 6. Dec. 2018 
o https://www.information.dk/udland/2018/12/vaeksten-driver-verdens-co2-

udledning-nye-hoejder 
- TEKST — ANTJE GERD POULSEN &AMP; MARIE LYNG WIUM PUBLICERET D. 24.5.19 

o https://illvid.dk/naturen/klimaforandringer/hvad-er-drivhuseffekten-og-
hvordan-opstaar-den 

- European Parliament, 4 june 2015 
o http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-559475-Doha-Agreement-

Kyoto-Protocol-FINAL.pdf  
- For Immediate Release Office of the Press Secretary, 11. Juni 2001 

o https://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/06/20010611-2.html 

- Af Christina Graaskov Ravn, set den 15. april 2019 
o https://efkm.dk/klima-og-vejr/klimaforhandlinger/parisaftalen-2015/ 

- Af Hans Jakob Eriksen, set d. 15.april 2019 
o https://efkm.dk/klima-og-vejr/klimafinansiering/ 

- Af American Wind Energy Association, set d. 15. April 2019 
o https://www.awea.org/policy-and-issues/tax-policy 

- Af Mads Nyvold, 9. Juni 2017 
o https://www.zetland.dk/historie/semEVxGA-aOMNamWw-512ec 

- Af NRDC, 29. Sep. 2017 
o https://www.nrdc.org/stories/how-clean-power-plan-works-and-why-it-matters 

 
- http://www.stm.dk/multimedia/Energistrategi_2050.pdf 

Interesseorganisationer:  

- United Nations Environment Programme (UNEP) 
- World Meteorological Organization 
- Intergovernmental Panel on Climate Change 
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16.Bilag 

Bilag 1: Officiel Egenkapitalopgørelse Vestas Wind System A/S 
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Bilag 2: Officiel Resultatopgørelse 2012- 2018 Vestas Wind System A/S 
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Bilag 3: Officiel Blanace 2012 – 2018 - Vestas Wind System A/S 
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Bilag 4: Pengestrømsopgørelse - Vestas Wind System A/S  
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Bilag 5: Reformuleret egenkapitalopgørelse - Vestas Wind System A/S 
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Bilag 6: Reformuleret Resultatopgørelse - Vestas Wind System A/S 
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Bilag 7: Reformuleret Blance - Vestas Wind System A/S 
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Bilag 8: Rentabilitetsanalyse - Vestas Wind System A/S 
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Bilag 9: Budget forudsætning - Vestas Wind System A/S 
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Bilag 10: Budgettering til brug for proforma regnskaber - Vestas Wind System A/S 
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Bilag 11: Proforma regnskaber - Vestas Wind System A/S 
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Bilag 12: WACC-beregning - Vestas Wind System A/S 
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Bilag 13: Valuation af Vestas Wind System A/S 
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Bilag 14: Siemens Gamesa fremlagte regnskabstal  
 

 

 

 

 


