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Indledning 

Den 12. december 2015 blev en historisk klimaaftale vedtaget i Paris ved COP21 mellem 195 lande. Aftalen 

omhandler indsatser som skal sikre kloden mod de menneskeskabte klimaforandringer. Indsatserne 

indebærer bl.a. reduktion af CO2-udslip.
1
 I EU er det allerede fastlagt i 2020 skal mindst 30 % af landenes 

energiforbrug bestå af vedvarende energi.  

Danmark har det klare mål at 35 % af energiforbruget skal komme fra vedvarende energi i 2020 og lige knap 

50 % vind i det danske energiforbrug i 2020 ifølge den seneste regeringsaftale underskrevet i 2012.
2
 Dette 

kommer til udtryk gennem en virksomhed der kunne være Danmark repræsentant på området, Vestas A/S. 

Samtidig ses ligeledes klare politiske fortalere i USA, hvor Obama bl.a. har offentliggjort en klimaplan, der 

giver Vestas yderligere muligheder for udvikling i markedet.  

Vestas A/S har udviklet sig fra en lille smedevirksomhed til er en af verdensstørste spillere i forbindelse med 

vedvarende energi og har, som de eneste, udelukkende fokus på denne type energi. Dog er der hård kamp 

på markedet fra bl.a. virksomhederne Siemens, Enercon og kinesiske Goldwind.
3
 

Problemstilling 

På et marked med store muligheder og potentiale, men samtidig stor konkurrence, er det interessant at 

undersøge hvordan netop Vestas A/S fortsat kan være en af de største spillere på markedet.4 

Undren opstår omkring Vestas A/S forretningsmodel, som indebærer udelukkende fokus på vind i 

modsætning til konkurrenterne. Konkurrenterne er store på andre forretningsområder end blot vindenergi 

og har derfor mere risikospredning. Konkurrenterne er herigennem dermed styrket til at klare presset i en 

skærpet konkurrence. Samtidig åbner de vedtagne klimaaftaler i COP21-aftalen samt Barack Obamas 

klimaplan op for muligheder for yderligere vækst, især på det amerikanske marked.  

Problemformulering 

Med udgangspunkt i Vestas A/S foretages en strategisk analyse af virksomheden med henblik på at udlede 

hvordan virksomheden har opnået succes på et marked med stærke konkurrenter. 

Hvordan kan Vestas optimere og udvide deres forretning i USA? 

  

                                                           
1
 http://www.dr.dk/nyheder/udland/her-er-hovedpunkterne-i-klimaaftalen 

2
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/politik/dansk-klima-energipolitik/politiske-aftaler-paa-

energiomraadet/energiaftalen-22-marts-2012/Faktaark%201%20Energiaftalen%20kort%20fortalt.pdf 

3
 http://energiwatch.dk/Energinyt/Renewables/article6552359.ece 

4
 http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/300788/vestas_vaeltet_fra_tronen_som_verdens_stoerste.html  

http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/300788/vestas_vaeltet_fra_tronen_som_verdens_stoerste.html
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Metode 

Valget af metode og struktur i opgaven opbygges ved at følge den overordnede problemformulering. Dette 

er kronologisk struktureret med henblik på at besvare den ovennævnte undren og løse projektets 

problemformulering. Der arbejdes derfor på de tre taksonomiske niveauer i opgaven gennem en 

redegørende-, analyserende- og til slut en vurderende del. Dette gøres for at sikre den røde tråd gennem 

projektets udarbejdelse. Dette skal samtidig sikre en præcis besvarelse af problemformuleringen gennem 

en afsluttende konklusion. 

Alle modeller og teorier i opgaven er valgt med henblik på analyse af virksomheden og optimal besvarelse 

af problemformuleringen. Derfor vil der ved teorier og modeller redegøres for deres berettigelse og 

relevans i projektet.  

Kilderne i opgaven er anvendt ud fra et kildekritisk perspektiv til, at sikre valide og trofærdige informationer 

til brug i de anvendte teorier og modeller. Den primære data- og informationskilde er årsrapporterne, 

udgivet via Vestas egen hjemmeside. Der kan argumenteres for, at denne kilde vil give subjektive 

formidlinger i projektet pga. at informationerne er fremkommet af Vestas selv. Dog vurderes det, at disse 

informationer er troværdige, eftersom rapporterne er gennemset af førende revisorer målrettet kritiske 

investorer og omverden.  

Projektet indledes med en virksomhedsbeskrivelse af Vestas A/S, hvilken opgaven tager udgangspunkt i. 

Vestas A/S er valgt eftersom denne danske virksomhed formår, at kunne konkurrere med de største 

virksomheder i verden, på trods af deres forretningsmodel, som fokuserer udelukkende på vindenergi og 

komplementære produkter hertil. Samtidig, hvordan Vestas fortsat vil kunne udvikle sig indenfor deres 

forretningsområde, især på det amerikanske marked, der har fortsat udviklende potentiale.  

Projektet udformes til at søge en diskussion og konklusion, på Vestas handlemuligheder, for at optimere og 

udvide deres forretning i USA og dermed deres nuværende økonomiske situation. Derfor er det relevant at 

tage udgangspunkt i en strategisk analyse af Vestas. Den strategiske analyse vil blive anvendt for at kunne 

identificere Vestas styrker, svagheder, muligheder og trusler, hvorfor den bliver afsluttet med en SWOT, 

der vil kunne danne grundlag for videre analyse og udarbejdelse af løsningsforslag til besvarelse af 

problemformuleringen. Projektets analyserende del, til fremfund af de relevante udfald, i forhold til 

problemformuleringen, opbygges derfor på baggrund af en strategisk analyse af Vestas.  

Først analyseres den nuværende økonomiske situation og udvikling via en regnskabsanalyse af 

koncernregnskabet, som giver et indblik i hele Vestas organisationen på verdensplan. Denne analyse 

opsamles gennem anvendelse af Lars F-modellen, som udover opsamling på den økonomiske analyse også 

belyser faresignaler i den økonomiske udvikling.  Lars F indeholder analysen af Vestas Likviditet, Aktivitet, 

Rentabilitet, Soliditet og Faresignaler, dog er Aktivitet ikke anvendt. I den økonomiske analyse anvendes 

dataanalytiske værktøjer til, at udarbejde en benchmarking af Vestas kontra Siemens økonomiske situation 

og tendenser på udviklingen.  

Efterfølgende fortsætter strategianalysen i en analyse af Vestas værdikæde, hvor der her anvendes Michael 

Porters’ værdikæde. Der tages her udgangspunkt i Vestas primære aktiviteter og ikke støtteaktiviteter, som 

nævnes i afgrænsningen nedenfor. Værdikæden analyseres derfor ud fra indgående logistik, 

fremstillingsproces, udgående logistik, markedsføring og salg samt service aktiviteter, som skal anses som 
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udvidelse fra leverandører og udmundes i begyndelsen af kunders værdikæde. Herudfra findes interne 

styrker og svagheder for Vestas til anvendelse i SWOT analysen. 

For at samle op på den strategiske analyse af interne og eksterne forhold, udarbejdes der, som nævnt 

tidligere, en SWOT-analyse. Her afklares de stærke og svage sider samt muligheder og trusler. Denne 

opsamling vil herefter blive anvendt gennem en TOWS-analyse. TOWS anvendes gennem resultatet af hvert 

af de 4 elementer i SWOT-analysen til sammenkobling af interne og eksterne forhold. Dermed vil der blive 

udarbejdet løsningsforslag, som eksempelvis kan løse en evt. svaghed og udnytte eller eliminere en evt. 

trussel.   

Der arbejdes med løsningsforslaget, hvor Vestas skal optimere deres logistiske effektivitet ved at etablere 

en ny fabrik i USA. Udfaldsrummet her er valgt på baggrund af en helhedsbetragtning, men også med 

henblik på løsning af den overordnede problemformulering. 

For at vurdere løsningsforslaget opsættes en investeringskalkule for denne investering i fabrikken. Denne er 

beregnet via den interne rentefod og kapitalværdimetoden til vurdering af lønsomhed og afdragsprofil, 

som efterfølgende muliggør beregning for finansieringen af denne investering. Der er udarbejdet tre 

forskellige finansielle beregninger til sammenligning og vurdering af den mest optimale løsning. Til 

beregningerne er der opstillet forudsætninger samt anvendt fiktive tal. Tallene er opstået med 

udgangspunkt i observationer fra virkeligheden. Beregningerne skal give anledning til at kunne vurdere 

løsningsforslaget. 

I løsningsforslaget diskuteres de forskellige overvejelser man bør have i forbindelse med valg af løsningen. 

Dette gælder generelle overvejelser ved investeringen, heriblandt især risikoen, samt beregning af 

investeringskalkule. Herefter gælder det overvejelserne for potentialet i en investering i forhold til 

fremtidig direkte eller indirekte indtjening.  I opgaven vil der ikke blive taget højde for skat og moms. 

Afgrænsning 

I regnskabsanalysen er der beregnet nøgletal for regnskaberne for koncernregnskabet, i stedet for 

modervirksomheden. Under anvendelse af Lars F er Aktivitet ikke anvendt. Samtidig udarbejdes 

benchmarking analyse i LARS-F for Simens Wind Power moderselskab.  

Vestas sammenlignes med en af deres største konkurrenter, med henblik på vurdering af Vestas 

økonomiske situation. Her afgrænses til sammenligning med blot Siemens, som dog er i top 4 sammen med 

Vestas over største vindmølleproducenter. Siemens vurderes tilnærmelsesvis sammenlignelig med Vestas i 

branchen. 

Sammenligningen af Siemens og Vestas’ regnskab afgrænses for sæsonprægede forskelle som kan 

argumenteres for eksisterer i forhold til aflægningen af hver virksomheds regnskab henholdsvis d 31. 

december for Vestas og d. 30. september for Siemens. Der kan argumenteres for at sæsonændringer 

indvirker på hver virksomheds regnskabsopgørelse.  

I opgaven anvendes Porter Værdikæde til analyse af Vestas værdikædeanalyse. Denne teori er oprindeligt 

opdelt i to aktivitetstyper, de primære og støtte aktiviteter. Støtteaktiviteterne understøtter de primære 

aktiviteter, men i denne opgave er formålet med værdikædeanalysen at analysere aktiviteterne, som 
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differentierer Vestas. Derfor er støtteaktiviteterne, som udgangspunkt, ikke relevant for anvendelsen af 

analysen og er derfor udeladt af opgaven.  

I forbindelse med dette projekt er det ikke muligt at analysere og løse alle de mulige udledninger fra SWOT 

og TOWS analysen. Derfor er projektet afgrænset til at indehold enkelte udledninger relevante for 

opgavens problemformulering, som primært fokuserer på det amerikanske marked. Der beskrives og 

vurderes efterfølgende enkelte udledninger men kun løsningsforslag for ét specifikt udfaldsrum. 

Investeringen er afgrænset til beregning via interne rentefod og kapitalværdimetoden. Metoderne 

anvendes til at kunne beregne lønsomhed og afdragsprofil til vurdering af de videre beregninger af 

finansieringen af investeringen.  

Finansieringskilderne er afgrænset til pengeinstitutter og realkreditinstitutter, ud fra vurdering at disse 

kilder skal anvendes til finansieringen af investeringen i den nye generator fabrik i USA. Hertil beregnes og 

analyseres ikke skat eller forhandling af lånetypen.  

Virksomhedsbeskrivelse 

Vestjysk Staalteknik blev stiftet i 1946, som dog sidenhen er blevet forkortet til Vestas. Vestas startede med 

at producere landbrugsmaskiner, som også var en profitabel branche, i det danske marked på daværende 

tidspunkt. Det hele vendte dog 180 grader, i 1971 da oliekrisen gjorde det svært at være i branchen. Dog 

var Vestas ingeniør Birger Madsen, startet på at udvikle en form for teknologi, der ville kunne transformere 

vindenergi til elektrisk energi. Det var dog en længere varende proces, da det tog 8 år, før de første 

produceret vindmøller var i brug.  Vestas oplevede med det samme, at der var et stort marked for 

vindmøller. I USA eksisterede en skattemæssige fordel for borgerne, hvis der blev investeret i vedvarende 

energi, hvilket betød, at USA var de større aftagere af vindmøller. Det betød at Vestas ekspanderede 

hurtigt, da de hurtigt kom af med deres vindmøller. Dog blev der foretaget en ændring i skattelovgivningen 

i USA i år 1986, som Vestas ikke var klar på, det betød at Vestas gik i betalingsstandsning. Konsekvensen 

betød at vindmølleafdelingen blev frasolgt til investorer under navnet Vestas Wind System A/S, hvilket også 

er navnet vi kender i dag. I år 1988, blev Vestas børsnoteret. Kapitalen Vestas blev brugt til at øge væksten  

i virksomheden.  

I år 2004 bliver Vestas fusioneret med NEG Micon, som medførte at der bliver foretaget en udskiftning i 

ledelsen. Det betød blandet andet at Ditlev Engel med et var direktør for Vestas.  Der blev derfor lagt en 

strategi for at bringe Vestas til tops indenfor vinindustrien, som hed ”The Will to Win”. Strategien gik ud på 

at styrke indtjening og de langsigtede udviklingsmuligheder.5 Vestas holdt strategien og oplevede deraf en 

massiv fremgang, dog blev Vestas ramt af finanskrisen i 2008, som de fleste virksomheder. 6 Vestas 

leverede dog et af virksomhedens bedste resultater i 2008, og derfor blev Vestas først mærket af 

finanskrisen i 2009. Finanskrisen satte sine spor i Vestas, men betød ikke noget for udviklingen af nye 

vindmøller. Vestas forsøgte i 2010 at udvikle et nyt slogan, som fulgte med tiden ”Wind. It means the world 

                                                           

5https://www.vestas.com/~/media/vestas/about/sustainability/pdfs/2005aruk.ashx 
6
 http://www.faktalink.dk/titelliste/kris/hele-faktalinket-om-finanskrisen 
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to us”7 I dette slogan blev der lagt op til en øget fokus på grøn energi, samt at det skulle være med til at 

skabe en øget stolthed blandt de ansatte og øget bevidsthed hvad Vestas stod for.  De næste par år var 

meget udfordrerne for Ditlev Engel, som oplevede underskud i koncernen i 3 år. Der skulle derfor tilpasses 

aktivitet, som blevet gjort ved fyringer af ansatte samt besparelser på udviklingsomkostningerne, hvor der 

ikke blev udviklet nye platforme. Vestas fandt det derfor smart at påbegynde et samarbejde med 

Mitsubishi Heavy Industri Ltd omkring udviklingen. Samarbejdet gik ud på at Vestas skulle komme med 

teknologien, hvorimod Mitsubishi Heavy Industri Ltd skulle komme med likviditeten. 8 I 2013 gik den ikke 

længere for Ditlev Engel, som blev fyret og erstattet med Anders Runevad. 9 Anders Runevad kom med en 

hel ny strategi ” Lønsom vækst for Vestas”. Strategien gik i sin enkelhed ud på at sætte fokus på den 

voksende service forretning, samt nedbringelse af omkostningerne10. Tiltagene har vist sig at være gavnlig, 

som ses via Vestas nu leverer fine overskud.  

  

                                                           
7
 https://www.vestas.com/?nid=126190 

8
 http://ing.dk/artikel/mitsubishi-vestas-joint-venture-gemmer-paa-ny-hydraulik-teknologi-162136 

9
 http://nyheder.tv2.dk/nyheder/article.php/id-70887673%3Aportr/u00e6t-her-er-den-nye-vestastopchef.html 

10
 http://www.business.dk/energi/anders-runevad-er-helt-paa-linje-med-sin-strategi 



Side 8 af 58 

 

Regnskabsanalyse  

I analysen vil der blive lavet en benchmark med Vestas A/S og Siemens Wind Power A/S, som er en af 

Vestas’ største konkurrenter. Dette gøres for at kunne belyse styrker og svagheder mellem de to 

konkurrenter.  Der vil blive analyseret for regnskabsårene 2011-2015, for at der kan give et billede af 

selskabernes nutidige økonomiske situation, samt hvordan udvikling og tendensen har været.     

Data bliver indsamlet via desk research på det interne niveau, idet vi vurdere at, selskabernes egen interne 

økonomifunktioner har det bedste kendskab til udviklingen i selskabet. Data er fra intern kilde, som højst 

sandsynligt vil have en subjektiv holdning til tolkningen af udviklingen grundet ønsket om at vise et godt 

resultat til offentligheden. Regnskaberne og ledelsesberetningen bliver dog godkendt af en ekstern revisor, 

som skal have et objektivt syn på tallene, hvorfor tallene derfor vurderes at være valide. 

Der afgrænses fra eventuelle sæsonpræget forskel, der kan påvirker de to virksomheders regnskaber, da 

Vestas aflægger regnskab pr. 31. december, hvor Siemens aflægger regnskab pr. 30. september.  Derfor er 

det ikke ideelt komparativ analyse af de to årsrapporter.  

 (L)ikviditet:  

Likviditetsgraden belyser virksomhedernes likvide situation i analyse perioden, nøgletallet er illustreret i 

nedenfor graf:  

  

For direktionen og bestyrelsen i alle virksomheder, er likviditeten det højeste punkt på dagsorden ved 

møder. Det skyldes at det er her virksomheder kan blive insolvent, og ikke nødvendigvis ved en negativ 

egenkapital, at virksomheder bliver erklæret konkurs. Det skyldes at der er andre måder end ved 

virksomhedens drift, at der kan skaffes likviditet på. Det kan også ske ved lån i banken eller sælge 

virksomhedens anlægsaktiver, eller længere kredittider. Det er derfor vigtigt at have nøje øje på 

likviditeten, da det er essentielt at kreditorerne kan betales.  

I likviditetsanalysen er likviditetsgraden det primære nøgletal, som er et udtryk for det forhold der er 

mellem det den kortfristede gæld og omsætningsaktiverne. Ved den kortfristede gæld forstås den gæld der 

skal betales indenfor 1 år.  Den kortfristede gæld bliver betalt med virksomhedes omsætningsaktiver, det er 
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derfor også en god grund at undersøge forholdet mellem dem.  Som tommelfingerregel skal 

likviditetsgraden ligge på minimum 100, men har meget med virksomhedens type at gøre, hvor der her 

snakkes om varedebitorers kredittid i dage. 

Ved likviditetsgraden er problemet, at der ikke bliver skelnet mellem hvilken type omsætningsaktiver og 

type gældsforpligtelser, hvor det ikke er alle omsætningsaktiver der er lige likvide. Det samme gør sig 

gældende ved kortfristede gældsforpligtelser. Omsætningsaktiverne kunne f.eks. bestå af tilgodehavende 

til et associeret selskab, hvorimod den kortfristede gældforpligtelse, kunne bestå af gæld til 

realkreditinstituttet. Her kunne likviditetsgraden ligge på omkring 150, hvor de i denne situation ikke ville 

være trygge. Det ikke er sikkert at det associerede selskab, er i stand til at indfri tilgodehavendet, hvor 

realkreditinstituttet vil have sine penge uanset hvad. 

I analyseperioden fra 2011 – 2015, er likviditetsgraden meget svingende, den starter med at være god, i 

2011 og 2012. Men er sidenhen blevet under 100, som ikke er positivt, men hvis der kigges på udviklingen 

ses det at de er i en positiv udvikling, idet den har været stigende fra 2013 til 2015. Udviklingen viser at 

Vestas har lagt en plan på hvordan forretningen skal vendes. I 2015 er likviditetsgraden på 90 %, hvilket 

ikke er optimalt, i forhold tommelfingerreglen. Dog når der kigges på den type virksomhed, som Vestas er, 

ses der at kunderne forudbetaler deres vare inden levering. Det betyder at de igennem udarbejdelsen af 

varen, vil finansiere deres omkostninger med forudbetalte fakturaer med begrænset omkostninger. Det 

vurderes dog at være ok, idet der muligvis kan være nogle debitor, der betaler lige efter status. 11 

Når der kigges på Siemens, har deres likviditetsgrad ligget mere stabilt end Vestas, hvilket også kommer til 

udtryk via R^2, som udtrykker en korrelationskoefficient. Siemens likviditetsgrad ligger muligvis endda for 

højt, idet den i hele analyseperioden er over 100. Siemens kunne derfor vælge at investere mere. Siemens 

har i perioden været bedre til at finansiere deres aktiver til en lavere rente, som giver dem en 

konkurrencemæssig fordel, grundet lavere finansiel belastning.12 

Tendenslinjen giver udtryk for at begge selskabernes likviditetsgrad, er tilfældig, idet korrelationskoefficient 

er langt fra 1, hvor Siemens er mest konstant, idet deres er tættest på 1.  

(R)entabilitet   

I rentabilitetsanalysen anvendes de mest almenkendte nøgletal, såsom afkastningsgraden og 

overskudsgraden.  Disse nøgletal er mest udbredt, da det er de mest basale og fundamentale, der som 

interessent, har væsentlig betydning, da de udtrykker om der tjenes penge eller ej. 

- Aktivernes omsætningshastighed 

- Overskudsgrad 

- Afkastningsgrad 

- Dækningsgrad 

Aktivernes omsætningshastighed 

Aktivernes omsætningshastighed giver et udtryk, for virksomhedens evne til at skabe omsætning af deres 

aktiver.   

                                                           
11

 Årsrapport Vestas 2015 

12
 Årsrapport Siemens 2015 
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I analyse perioden 2011 til 2015, har aktivernes omsætningshastighed været svingende, hvilket også ses på 

tendenslinjen, som giver et udtryk for at udviklingen ikke har nogen tendens. Aktivernes 

omsætningshastighed ligger og svinger med 0,4g, det betyder at der er sammenhæng mellem omsætnings 

udvikling og balancesummen. Dette på trods af, at omsætning er steget i 2014 og 2015, er aktivernes 

omsætningshastighed faldet. Det skyldes simpelt hen at Vestas har valgt at konsolidere sig, det har betydet 

at der blevet lavet en større likvider, hvilket også giver sig til udtryk ved at se på likviditetsgraden.  Det 

vurderes at være positivt at Vestas har valgt at styrke virksomhedens økonomiske situation. Det er relativt 

svært at tilpasse omsætningshastighederne, det er derfor god ledelse at Vestas omsætningshastighed ligger 

relativt stabilt. Siemens omsætningshastighed ligger dog langt bedre end Vestas, deres 

omsætningshastighed ligger i 2015 på 1,38 g, det er ca. 0,4 g bedre end Vestas. Siemens 

omsætningshastighed har også været lidt svingende, som svinger med 0,4g. Det er også her et tegn på god 

ledelse at den ikke svinger mere. 1314 

Overskudsgrad 

Overskudsgraden giver et udtryk for virksomhedens indtjeningsevne, det vil sig hvor meget af overskuddet 

bliver til indtjening. 
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I analyseperioden har Vestas forbedret deres overskudsgrad væsentligt.  Vestas har i 2015 en 

overskudsgrad på 10 %, hvilket er meget i forhold til i 2011, hvor den var negativ. Stigning i 

overskudsgraden skyldes simpelt hen at Vestas har oplevet en stigning i omsætning, og har ikke oplevet 

den tilsvarende stigning i omkostningerne. Siemens har i samme perioden oplevet det modsatte, hvor 

overskudsgraden har været meget svingende. Den er i år 2011 på 7,5 %, og hvor den herefter falder i år 

2012, og herefter stiger igen i år 2013. Den falder dog drastisk i år 2014, til – 9,5 % og stiger igen året efter, 

men dog stadig negativ. Når der kigges på tendenslinjen, udtrykker den at, i Vestas stigning er der en 

sammenhæng, så den kan med stor sandsynlighed også sige næste år.   Når der kigges på Siemens tendens 

giver det ikke samme store sikkerhed for tendensen. 1516 

Afkastningsgrad 

Afkastningsgraden giver et udtryk for selskabets evne til at kunne skabe overskud, ved egen indskudte 

kapital. Afkastningsgraden skal helst være over markedsrenten, idet så ville være mere fordelagtigt at have 

pengene placeret et mere sikkert sted hen.  
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Afkastningsgraden ligner til forveksling overskudsgraden for Vestas, det skyldes, at omsætning og 

aktivsummen i Vestas følges ad.  I analyseperioden er det gået rigtigt godt for Vestas, som har vendt deres 

negative afkastningsgrad i år 2011, til et plus på 10 i pr 2015. Det er en god udvikling Vestas har været i de 

seneste 5 år, tendensen viser også at udviklingen vil vare ved, idet r^2 er på 0,95.  Afkastningsgraden skal 

sammenlignes med markedsrenten, som er på ca. 2-3 %. Det betyder at det er fordelagtigt at have sine 

penge investeret i Vestas, i forhold til at have sine penge placeret et neutralt sted til markedsrente.  

Afkastningsgraden i 2011 – 2013, har været svære år for Vestas, at skaffe likviditet, idet afkastet ville være 

bedre placeret andre steder såsom Siemens, som i samme perioden har haft en afkastningsgrad langt over 

markedsrenten. Siemens afkastningsgrad ligner deres overskudsgrad meget. De har oplevet et voldsomt 

fald i deres afkastningsgrad i perioden 2014 og 2015, de har dog forsøgt at vende skuden i 2015, hvor 

afkastningsgraden er steget. Stigning i afkastningsgraden for Vestas i 2014 og 2015, skyldes en stigende 

omsætning, hvor omkostningerne ikke har oplevet samme stigning i forhold til omsætningen. Der er af har 

betydet et forbedret resultat før renter. 1718 

Dækningsgrad 

Dækningsgraden giver et udtryk for hvor meget af omsætningen, der går til at dække 

kapacitetsomkostningerne, når der er fratrukket de variable omkostninger.  
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Dækningsgraden i Vestas har i analyseperioden lagt relativt stabilt, dog har de formået at opleve en stigning 

i dækningsgraden. Stigningen i dækningsgraden skyldes at Vestas har oplevet en øget omsætning og ikke 

samme stigning i omkostningerne, det skyldes at Vestas har formået at effektiverser sig.  Dækningsgraden 

når der sammenholdelse med fx Siemens ligger den fornuft i 2014 og 2015, hvor den er meget højere end 

Siemens. Dog i 2011 – 2014 ligger Siemens meget over Vestas, hvor Vestas dækningsgrad ikke er god nok. 

Vestas har i de senere år haft fokus på at optimere deres dækningsgraden ved enten at spare, eller 

effektiverser deres drift. Det har ikke været Siemens’ fokus, da deres dækningsgrad allerede lå fornuftigt, 

hvilket har medført at deres dækningsgrad er faldet væsentligt. 1920 

(S)oliditet:  

Ved en soliditetsanalyse er soliditetsgraden det primære nøgletal. Ved soliditetsgraden forstås hvor god en 

virksomhed er til at kunne modstå et tab.  Soliditetsgraden bliver beregnet som forholdet mellem 

balancesummen og egenkapitalen. Det vil sige at soliditetsgraden, viser hvor meget af virksomhedens 

aktiver der er finansieret gennem egenkapitalen.  Ved at opnå en høj soliditetsgrad er der dermed næsten 

ingen fremmed finansiering, som er en dårlig ting, hvis virksomheden tjener penge på at arbejde med gæld. 

Soliditetsgraden skal som tommelfingerregel ligge på 30-40 %, men afhænger meget af branchetypen.  

Soliditetsgraden belyser virksomhedens evne til at modstå større tab. Soliditetsgraden beregnes som 

egenkapital/aktiverne, hvilket vil sige at soliditetsgraden viser, hvor stor en andel af virksomhedens aktiver, 

der er finansieret af egenkapitalen.  
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Vestas soliditetsgrad liggere på et relativt godt niveau i hele analyseperioden, der er dog et fald i 2012, men 

skuden bliver dog hurtigt vendt. Faldet i 2012, hænger sammen med de andre nøgletal som også falder i 

dette år. Siemens soliditetsgrad starter med ligge relativt godt, hvor den så i 2012 falder til 20, som ikke er 

optimalt, Siemens prøver at få vendt skuden, men det lykkes ikke helt. Soliditetsgraden stiger dog i 2013, til 

omkring 24, hvor den herefter falder helt ned til -2, som ikke er tilfredsstillende. Den lave soliditetsgrad og 

tendens, som bliver udtrykt ved r^2, viser at der er en tendens i udviklingen. Det gør at Siemens skal 

fokuser herpå, fordi det er faretruende for selskabets eksistens.   2122 

(F)aresignaler  

Vestas faresignaler tager udgangspunkt i de seneste årsrapporter.  

Der er ikke faresignaler i årsrapporten eller revisionspåtegningen som begge er underskrevet af en 

uafhængig revisor, uden hverken forbehold eller supplerende oplysninger.  

Regnskabspraksis samt indsendelsen har ikke givet anledning til bemærkning, da der ikke er ændret i 

regnskabspraksis, samt regnskabet er blevet sendt til tiden. De regnskabsmæssige skøn har både revisor 

samt ledelsen godkendt, som ikke har givet anledning til bemærkning.  

Vestas har selv defineret nogle faresignaler i deres regnskab. 23 

Reduceret offentlig støtte til vindenergi: 

Der bliver ydet støtte til grønenergi i de fleste lande, dermed er vindenergien støttet af staten, der skal 

bidrage til en øget vækst i vindkraftindustrien. Tilskuddene bliver ydet til ejerne af vindkraftsanlæggene, 

der for dem dermed bliver mere fordelagtigt for at vælge grønenergi. Det er dermed med til at skabe en 

øget konkurrence indenfor grønenergi. Samlet set bidrager dette til en øget omsætning hos Vestas.  
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 Årsrapport Vestas 2015 
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 Årsrapport Siemens 2015 
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Etablering på nye markeder: 

Vestas bliver nødsagt til at have en omsætning på nye markeder, for at kunne bibeholde den ønskede 

vækst fremover. Omsætning forventes at stige på nye markeder i de kommende år. Etablering på nye 

markeder følges samtidig af risicis. Det kunne fx være ind brydnings barriere fra konkurrenter, samt en 

accept af produktet og fra kunderne. Det betyder at også at serviceydelserne skal tilpasses. Vestas kan have 

øget omkostninger ved infrastruktur.  

Delkonklusion 

I analyseperioden har Vestas oplevet en fremgang i de fleste nøgletal, som efter krisen oplevet en massiv 

fremgang i de senere år. Vestas likviditet og soliditet har været forholdsvis stabil i perioden, hvor der dog 

har været mindre nedgang i analyseperioden, disse nøgletal oplever også en fremgang.  

Når der sammenlignes med Siemens, ses det at Siemens har en bedre likviditetsmæssig situation end 

Vestas. Dette kan muligvis skyldes at de ikke har samme regnskabsperiode. Vestas ligger dog over Siemens i 

de andre nøgletal i 2014 og 2015, hvor Vestas har oplevet en stor fremgang, og Siemens har oplevet en 

massiv nedgang.  Fremtiden for Vestas ser positiv ud, hvor tendensen i rentabiliteten for Siemens ser 

negativ ud.  Tendenslinjen udtrykker sammenhæng mellem udviklingen, hvor R^2 udtrykker 

forklaringsgraden. Der er et par nøgletal som har en forudsigelig udvikling i nøgletallene, idet de har været 

tæt på 1, dog kan er der mange forskellige faktorer der spiller ind på udviklingen af nøgletal, som fx 

finanskrise, krig osv.  
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Værdikædeanalyse 

I dette afsnit vil Vestas værdikæde undersøges nærmere på med udgangspunkt i Michael Porter’s 

værdikædemodel. Porter opsplitter virksomhedens aktiviteter i en række delaktiviteter. I figur 1 ses 

grundmodellen for aktiviteternes opdeling. Aktiviteterne er i modellen opdelt i to aktivitetstyper, primære 

aktiviteter og støtte aktiviteter. Støtteaktiviteterne er understøttende for de primære, men som nævnt i 

afgrænsningen, ses der her på de primære aktiviteter, hvilke aktiviteter er forbundet med fremstilling af 

det fysiske produkt samt salget, overdragelsen til kunden og servicen efter salget. 

 

Figur 1 - Michael Porter's Værdikæde
24

 

Figur 1 illustrerer værdiskabelsen i en virksomhed, hvor hele værdiskabelsesprocessen bør ses i forlængelse 

fra leverandørens værdikæde ind i Vestas og her fra ud i aftagerens værdikæde. Aktiviteterne måles i 

forholdet mellem værdi og output heraf margin, som er forskellen mellem aktivitetens værdi og den 

aktivitetsbaserede omkostning. 25 

Michael Porter’s Værdikæde model synliggør de mange aktiviteter i primære- såvel som støtteaktiviteter, 

som virksomheden har mulighed for at differentiere sig på, og det er differentieringen i den enkelte 

aktivitet der i det følgende ses yderligere på.   

I forhold til de logistiske aktiviteter i værdikæden, så måles denne overordnet på aktiviteternes logistiske 

effektivitet. Effektiviteten måles ved forholdet mellem leveringsservicen og de logistiske omkostninger. 

Leveringsservice indeholder leveringssikkerhed, leveringsoverholdelse, lagerservicegrad, leveringstid, 

                                                           
24

 Peter Lynggaard, ”Driftsøkonomi”, side 278 – skitse fra: https://afs1.systime.dk/index.php?id=145  

25
 Peter Lynggard,”Driftsøkonomi”, side 277 

https://afs1.systime.dk/index.php?id=145
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leveringsinformation og leveringsfleksibilitet. Logistikomkostningerne indeholder transport, administrative, 

mangelomkostninger, pakkeomkostninger og lageromkostninger.   

Indgående Logistik  

I første element af værdikædeanalysen ses på den indgående logistik, hvilket indeholder forholdet mellem 

Vestas og deres leverandører. Vestas har siden 2010 med deres ”in the region, for the region” tiltag udført 

store investeringer i forbindelse med outsourcing men også salg af deres fabrikker. Dette påvirker deres 

overordnede leverandørforhold i og med de har været, og vil være, mere afhængige af disse. 

Leverandørerne får mere ansvar og dermed vil Vestas kunne reducere deres totale investeringer, hvilket 

kan være en fordel for både Vestas og deres leverandører, hvor Vestas før påtog sig en stor del 

investeringer og risiko. Vestas mister dog en del af deres kontrol og sikkerhed i forhold til leverandørernes 

leveringer i rette kvalitet og tid, som kan få alvorlige konsekvenser for Vestas leveringsservice og dermed 

kundeforhold. Dog opnår Vestas en større grad af fleksibilitet over for deres kunder. Leverandørerne for 

Vestas er yderst vigtige, da der stilles høje krav til kvalitet, som er en af Vestas produktværdier. For at sikre 

kvaliteten ved brug af leverandører, har Vestas i 2012 indført et evalueringsværktøj.  

For at sikre det tætte leverandørsamarbejde har Vestas indført Six Sigma for at styre og højne det 

professionelle niveau blandt deres leverandører. Dette skal sikre konkurrencedygtig pris og kvalitet fra 

deres leverandører. 26 

Som del af Vestas tre kerneområder, så har de en strategi om forbedret kapacitetsudnyttelse og 

kapitaleffektivitet. Dette er udført via frasalg, hvor de på to år er gået fra 31 til 19 fabrikker uden at indgå 

kompromis i forhold til deres produktionsopsætning. Disse frasalg er foretaget af de regioner med i 

forvejen høj kapacitet eller stagnerende efterspørgsel.  27 

Fremstillingsproces 

Aktiviteten, fremstillingsproces, i værdikædeanalysen vil give indblik i den værdi Vestas tilfører råvarerne 

gennem deres produktionsfaser til vindmøllerne. 

I 2012 indførte Vestas ny forretningsmodel som indeholdte 3 søjler og anvendes via 4 principper. I forhold 

produktion forbindes to af søjlerne her via Avanceret Vindmølleteknologi og Effektiv Produktion af 

Vindmøller. Vestas udvikler og optimere deres højteknologiske vindmøller og har mere end 30 års erfaring 

med dette, hvilket fortsat er deres fokus. Herudover forbedrer Vestas løbende deres høje kvalitetsniveau 

og tilpasser produktionen via efterspørgslen hvorved der gennemføres omkostningsbesparelser. De 4 

principper som anvendes til sikring af de 3 søjler omhandler Skalerbar, Fleksibel, Smidig og Lean. 

- Skalerbar, omfatter evnen til at kunne tilpasse produktionskapaciteten ifølge markedet og dermed 

have høj udnyttelse af deres fabrikker. Dette ses også fra nyere aftaler og regnskaber, bl.a. via 

evnen til at lave tredjepartsaftaler, som beskrives senere.  

- Fleksibel, omfatter den geografiske tilpasning i forhold til regionale ressourcer via en højere 

anvendelse af outsourcing.  
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 Vestas Årsrapport 2012, side 15 og 27 

27
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf%20dk/regnskaber/2013/aarsrapport/ledelsesbe

retning%202013.pdf 
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- Smidig, omfatter reaktionsevnen på skiftende markedsefterspørgsel ved opbremsninger eller 

opsving i markederne. 

- Lean, omfatter omkostningsbesparelse og lavere kapitalbehov. Vestas gennemfører cost out-

initiativer og tilpasser om nødvendigt deres bemanding.  

Alle de 4 principper relateres til hinanden men omfatter hver især et område, der sikre en overordnet evne 

for Vestas til tilpasning og risikostyring af deres produktionsfaciliteter og ikke mindst, forretningsområde. 28 

Markedet for vindmøller ændrer sig grundet markedets infrastruktur og den politiske opbakning i verden, 

hvilket gør at Vestas har en klar strategi om hvad de selv producerer og hvad de har underleverandører til 

at levere. De er tvunget til at kunne tilpasse sig hurtigt hvis markedet ændre sig, hvorfor 

kernekomponenterne fortsat vil produceres af Vestas selv, mens andre dele leveres af en gruppe nøje 

udvalgte underleverandører. Vestas’ kvalitetsstempel i produktionen er en vigtig del af forretningen og 

derfor kan de ikke lade underleverandørerne have for stor indflydelse, på trods af at de ønsker et voksende 

ansvar fra disse, som tidligere nævnt under indgående logistik. 29 

Vestas har stor fokus på deres Research & Development afdeling, da det er vigtigt de altid er 

konkurrencedygtige og innovative i det udviklende marked. Deres R&D budget er derfor fortsat højt med 

211 mio. EUR i 2015 og 213 mio. EUR i 2014.30 

Vestas har indført Lean og Six Sigma tilbage i 2012. Lean indføres til besparelse af omkostninger og lavere 

kapitalbehov. Vestas tætte leverandørsamarbejde har medført en beslutning omkring indførelse af Six 

Sigma, som skal bidrage til at højne det professionelle niveau i leverandørkæden for at sikre at den rette 

kvalitet leveres til tiden til konkurrencedygtig pris. Six Sigma implementeres som det centrale værktøj til 

forbedring af kvalitet på Vestas’ fabrikker og leverandører. Sammen med Lean sikres ensartethed i 

produktionen ved udveksling af information, best-practice erfaring og synergieffekter mellem alle 

fabrikkerne til udarbejdelse af forbedringsinitiativer. 31 

Udover et øget fokus på forretning via øget servicering af vindmøller, som beskrives efterfølgende, så har 

Vestas besluttet at tilbyde produktion for tredjeparter. Vestas har evnen til at skalere i deres produktion 

som følge af efterspørgslens ændringer. Derfor underskrev de i 2013 en ordre på produktion af tårne til en 

række ikke-Vestas vindmølle projekter over de næste to år, hvilket sikre Vestas bedre udnyttelse af 

eksisterende produktionskapacitet.  Dette omfatter bl.a. fabrikken i Colorado, som er verdens største 

tårnfabrik. Denne fabrik opnår i 2014 fuld kapacitetsudnyttelse, hvilket sikrer en høj 

omkostningseffektivitet. 32 33 

 

                                                           
28

 https://www.vestas.com/da/investor/~/media/00328927600145718869a92a72f9efd7.ashx 
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 Vestas Årsrapoort – side 43 

30
 Vestas Årsrapport – side 24 

31
 Vestas Årsrapport 2012, side 15 og 27 
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  https://www.vestas.com/da/investor/~/media/374b63391955492ea32ffafebc60da52.ashx 
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https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf%20dk/regnskaber/2013/aarsrapport/produktion

%20og%20indk%C3%B8b%202013.pdf 



Side 19 af 58 

 

Udgående Logistik 

Vestas leverede i 2015 til 34 lande i hele verden og har de senest 5 år arbejdet på at mindske deres 

eksterne transportomkostninger markant, eftersom denne tidligere var en dyr post hos koncernen. Vestas 

har årligt over 200.000 leveringer fra over 250 varehuse til omkring 700 destinationer i 55 lande. 34Derfor 

lavede de en satsning omkring lokal repræsentation med deres statement, ”In the region, for the region”. 

Vestas har udbygget deres distributionsnetværk bl.a. med over 250 varelagre for at tilbyd mere lokal 

distribution og dermed mindske afstanden ud til deres kunder og dermed deres leveringstid.  

I 2010 udgjorde deres transportomkostninger 287 mio. EUR og i årsrapporten for 2015, offentliggjort 

februar 2016, kunne de præsentere en reduktion i transportomkostningerne til 186 mio. EUR. Dette var 

dog en stigning på 28 mio. EUR fra 158 mio. EUR i 2014, som dog skyldtes et øget antal leveringer til deres 

kunder.35 Dermed er deres satsning fra 2010 med fokus på de udgående transportomkostninger lykkedes, 

set i forhold til Vestas samtidig har øget deres antal af levering.  

Markedsføring og salg 

Vestas har en klar strategi omkring lønsom vækst. Denne opdaterede strategi for 2015 bygger på deres 

forretningsmodel og skal overordnet holde fokus på at optimere pengestrømme og indtjening samtidig 

med de bibeholder deres position som markedsledere. 36 37 Der er foretaget opkøb af bl.a. Availon i 

Tyskland med stor forretning i Tyskland men også Østrig, Italien, Portugal, Spanien, Polen og USA, hvilket 

fremmer deres strategi omkring lønsom vækst. 38 

Vestas opbygger deres kunderelationer via fokus på Key Account Management. Deres største kunder udgør 

48 procent af deres samlede ordreoptagelse, hvilket er en forøgelse på 5 procent i forhold til sidste år. 

Vestas har en bred portefølje af kundetyper både direkte og indirekte, hvilket omhandler 

forsyningsvirksomheder, udviklere, uafhængige energiproducenter, pensionsfonde og større virksomheder. 

Figur 2 nedenfor illustrerer fordelingen af kundetyperne ud fra ordreoptagelse i 2015. 

 

                                                           
34

 Vestas Årsrapport 2015 – side 35 

35
 Vestas Årsrapport 2015, side 24 

36
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf%20dk/regnskaber/2013/aarsrapport/ledelsesbe

retning%202013.pdf 

37
http://m.euroinvestor.dk/nyheder/2015/12/08/vestas-sydbank-opkoeb-i-usa-viser-benhaard-satsning-paa-

service/13271831 

38
http://m.idag.dk/article/view/237059/vestas_pa_opkob_i_tyskland?red=b2b&ret=%2Fportal-

b2b%2Farticle%2Fview%2F237059%2Fvestas_pa_opkob_i_tyskland%3Fcom.ocpsoft.vP_0%3D237059%26com.ocpsoft
.vP_0%3Dvestas_pa_opkob_i_tyskland%26com.ocpsoft.vP_0%3D#.Vy8BJYSLSUl 



Side 20 af 58 

 

 

Figur 2 – Vestas ordreoptagelse fordelt på kundetyper 

For at sikre optimale kunderelationer og tilfredshed udsender de et årligt spørgeskema til deres kunder. 

Senest blev der foretaget en spørgeskemaundersøgelse i januar 2016 med over 1000 respondenter i 46 

lande, der repræsenterer over 500 kunder. Her vidste et positivt resultat i og med kundetilfredsheden 

øgedes fra indeks 77 til 78. Samtidig viste undersøgelsen en stigning i hvor mange af deres kunder der 

anskuede Vestas som en af deres top 2 partnere, fra 89 til 92 procent, hvilket indikerer at Vestas har et 

godt og solidt forhold til deres kunder. 39 

I 2012 blev der, som nævnt tidligere, indført 3 søjler med anvendelse via 4 principper via deres 

forretningsmodel. De første to søjler er beskrevet tidligere under fremstillingsprocessen, men under 

markedsføring og salg samt delvist serviceaktivitet hører den sidste søjle, Salg og Service af 

Vindkraftværker, til. Vestas anvender realtidsdata fra 25.000 installerede vindmøller og kan herved, 

sammen med salgsprocessen, tilbyde deres kunder fleksible og brugertilpassede servicekontrakter. 40  

Service aktiviteter 

Vestas arbejder med et fokus på fleksible løsninger for deres kunder, til bedst mulig implementering og 

brug af deres produkter. Afhængig af den enkelte kunde, kan Vestas tilbyde forskellige former for services i 

forbindelse med køb af produktet, lige fra simpel levering af det individuelle produkt til en fuld service 

pakke, som inkluderer levering, installation og kalibrering af vindmøllen. Af serviceaktiviteter i forbindelse 

med købet tilbydes bl.a., rådgivning om brug, idriftsættelse, transport opgaver, installations opgaver, som 

f.eks. kraner og mandskabsarbejde, diverse opgaver i forbindelse med opførelsen som f.eks. veje, 

fundationer, kabling og transformeringsløsninger eller lagring.41 
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Efter opførelsen af vindmøllen servicerer Vestas deres kunder med vedligeholdelse af produktet. Denne 

proces varer op til 20 år eller mere, da forskellige opgaver er nødvendige i forbindelse med opretholdelsen 

af vindmøllens fulde funktionalitet. Vestas tilbyder også her forskellige pakker ved enten at yde service når 

kunden finder det nødvendigt eller ved fuld funktionalitets garanti. Herudover tilbydes også 

brugertilpassede løsninger. Alle ydelserne skal sikre maksimum el-produktion og dermed maksimum profit 

af investeringen i vindmøllen, som alt i alt vil sikre lavest mulig pris på den producerede energi.  

Servicen omkring reparationer og reservedele er en interessant forretning for Vestas at udvikle yderligere, 

da det supplere mulighederne under vedligeholdelsen af kundernes produkter. Dette blev også indført i 

2012 via de 3 søjler og 4 principper, hvor service forretningen var en stor mulighed for Vestas. Samtidig 

udvider Vestas fortsat deres udvalg af eftersalgsprodukter til brug ved optimering af kundernes købte 

løsninger. Vestas introducerede i 2014 en pakkeløsning til opgradering af de allerede opførte vindmøller, 

som kan øge vindmøllens performance med op til 5 procent. For at optimere og vedligeholde disse 

vindmøller har Vestas en stor database med data fra over 29.000 vindmøller i hele verden, hvilket system 

de vandt Deloitte’s Big Data Award 2015. Deloitte udtaler a dataindsamling og udnyttelse heraf er et af de 

vigtigste konkurrenceparametre i dag. Vestas har i USA taget yderligere skridt mod deres service fokus ved 

opkøbet i 2015 af UpWind Solutions, som er førende indenfor service af vindmøller i ni amerikanske 

stater.42 Her understreges deres hårde satsning på service af vindmøller, både deres egne og 

konkurrenters, som er en kæmpe mulighed mod de største forsyningsselskaber i USA. 43 

Delkonklusion 

Vestas indførte i 2012 ny forretningsmodel omkring 3 søjler og 4 principper, som skal sikre Vestas evne til at 

tilpasse og risikostyre ved ændringer i markedet, især i forhold til omlægninger i deres produktion. Dette 

gjorde tredjepartsproduktion muligt pga. deres høje fokus på tilpasningsevne i produktionen, hvilket er et 

nyt forretningsområde der åbner nye muligheder for Vestas. Vestas har i optimeringsprocessen i 

produktionen frasolgt 12 fabrikker. Ydermere sikrede ”In the region, for the region” lokal repræsentation 

og dermed initiativet der mindskede deres eksterne transportomkostninger fra 287 mio. EUR i 2010 til 186 

mio. EUR i 2015 trods et øget antal leveringer. 

Vestas strategi er lønsom vækst via optimering af pengestrømme og indtjening samt bibeholdelse af deres 

markedsleder position. De fokuserer på deres største kunder og for at sikre deres tilfredshed udsteder de 

hvert år en tilfredshedsundersøgelse, som fortsat er stigende. Årsagen hertil kan findes i Vestas’ fokus på 

Key Account Management samt tilbud af fleksible løsninger til deres kunder via forskellige servicepakker til 

vindmøllerne samt optimering og opgradering af vindmøllen for maksimal udnyttelse. Dette er et 

interessant forretningsområde for Vestas, som også er en del af de 3 søjler indført i 2012. Vestas udvikler, 

ud fra deres dataindsamling fra deres kunders vindmøller, produkter og ydelser. De har senest opkøbt 

UpWind Solutions til yderligere service af store forsyningsselskaber i USA. 
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Klimaplan Barack Obama / USA 

Barack Obamas klimaplan der blev præsenteret den 3. august, satte mange tanke i gang for verdensleder. 

Det havde Vestas Morten Dyrholm allerede bemærket, og kom med følgende citat i ingeniøren:  

”Det vil øge chancerne for, at der vedtages en global klimaaftale i Paris til december. USA er den 

væsentligste spiller i hele klimadiskussionen, så når USA går forrest på denne måde, skaber det både 

momentum og pres på de andre lande for at reagere44” 

Det har desuden betydet at alle landene i COP21, nåede til enighed i Paris, hvor der kom en aftale på plads. 

Der betød at landende skulle nedsætte deres CO2 forbrug, idet temperaturen højest måtte stige med 2 

grader. 

Barack Obamas klimaplan hedder Clean Power Plan, og går i sin enkelthed ud på at kraftværkernes CO2 

udledning skal reduceres med 32 procent inden 2030. Det har blandt andet betydet, at kraftværkerne ikke 

kan erstatte kul med naturgas, med samme omfang, som var før planlagt, der skal derfor overgås til 

vedvarende energi. Det har betydet at USA satser milliarder på at udvikle vedvarende energi, der i 2030 

skal udgøre 28 procent af det samlede energiforbrug i USA, mod ca. 13 procent i 2014. 45 

Delstaterne får stor ind indflydelse på, hvordan det lokale CO2-udslip, skal nedbringens. Det gøres blandt 

andet ved at forureningspakker, der bliver så dyre at industrien/virksomhederne ser sig nødsaget til at 

overgå til vedvarende energi.  

Samlet set ser denne klimaplan ud til, fra Vestas side, at opnå flere kunder, idet efterspørgslen er blevet 

større. Formodentlig grundet tilkomst af behov fra det latente marked, som ville skifte til vedvarende 

energi. Det vil derfor også betyde at der vil komme flere konkurrenter, idet det ser ud til markedet vil 

vokse.  

Når klimaaftalen træder i kraft, og hvis Barack Obamas klimaplan træder i kraft, vil det have følgende 

indvirkning på udbuddet og efterspørgslen, idet der vil opstå en form for støtte fra staten, som vil flytte 

ligevægten.   
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Figur 3 - Udbud og efterspørgsel
46

 

Klimaaftalen og Baracks Obamas klimaplan betyder, at efterspørgslen bliver rykket til højre på kurven, idet 

alle lande vil efterspørge mere CO2 neutral energi. Det gør så at ligevægtsprisen bliver B, da det er her U og 

E1 mødes, efter den ændrede efterspørgsel, som Klimaaftalen og klimaplanen vil give.  

Den ændrede ligevægtspris gør så at flere virksomheder og selvstændige tænker, at grøn energibranchen er 

attraktiv. Det betyder så at flere erhvervsdrivende etablerer sig på markedet for at kunne tjene den høje 

ligevægtspris. Det vil så alt andet lige betyde at udbuddet vil blive større, og udbuddet flyttes derved i 

grafen nedad. Det betyder således at der opnås en ny ligevægtspris C. Det gør der fordi, som beskrevet 

ovenfor, at både udbuddet og efterspøgselen er blevet flyttet, og at det ideelle marked altid vil finde tilbage 

til den ideelle ligevægtspris.   
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SWOT 

For samlet at anvende de ovennævnte konklusioner på analyserne af Vestas regnskab, interne værdikæde 

samt branchen og markedets forhold, udarbejdes en SWOT analyse. Herudfra synliggøres interne styrker og 

svagheder i Vestas, samt deres eksterne muligheder og trusler.  

Nedenfor ses SWOT analysen overskueliggjort i figur XX, hvor hvert punkt repræsenterer udfaldsrum, som 

kan forbedres eller udnyttes til videre udvikling af virksomheden. 

 

 

Interne situation 

Stærke sider (Strengths) Svage sider (Weaknesses) 

 

- Stærkere relationer med største kunder  

- Opkøb af Upwind åbner for servicekontrakter i 
USA 

- Øget fokus på service  

- Produktion for tredjeparter  

- Fleksibel produktion (se værdikæde) 

- Brand-værdi 

- Effektiv Lean og Six Sigma  

- Regionalt repræsenteret 

- Outsourcing 

- Fokus på risikostyring 

- Fokus på kundetilfredshed 

- Fleksibel kundetilpasning af løsninger  

- Mere effektivitet 

- Produktudvikling med Mitsubishi 

 

 

- Logistisk effektivitet i USA 

- Faldende risikospredning ift. kunder 

- Produktion for tredjeparter 

- Øget afhængighed af underleverandører 

Ekstern situation 

Muligheder (Opportunities) Trusler (Threats) 

 

- Udvikling af vedvarende energi jf. COP21 

- Øget efterspørgsel af Vindenergi jf. IEA 

- Politisk opbakning fra fokusmarkeder – Kina, 
Indien og USA  

- Production Tax Credit i USA  

- EU Målsætning vedvarende energikilder 2020 

 

- Usikkerhed i Klimaaftale COP21 

- Radikale politiske skift i UK  

- Substituerende produkter 

- Lovmæssige krav 

- Øget konkurrence  

- Afhængig af makroøkonomi  

- Afhængig af støtteordning fra politiske tiltag 
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TOWS 

Efterfølgende kan SWOT analysen anvendes til videre brug via en TOWS matrice, som kan anvendes til at 

udlede virksomhedens strategiske handlemuligheder. TOWS kombinerer elementerne i SWOT analysen til 

udarbejdelse af fremadrettede tiltag. Se udarbejdelsen i figur 4. 

 

Interne forhold 

Stærke sider (S) 

1. Stærke relationer 

2. Opkøb af Upwind Solution  

3. Produktion for Tredjepart 

4. Brand værdi 

Svage sider (W) 

1. Logistisk Effektivitet i USA 

2. Mindre risikospredning 

3. Produktion for Tredjepart  

E
k
st

e
rn

e
 f

o
rh

o
ld

 

Muligheder (O) 

1.Udvikling i COP21 aftale 

2.Øget behov for vindenergi  

3.PTC støtte udvidet i USA 

4. Politisk opbakning i USA 

(SO) Strategiske tiltag 

1. Sikre nødvendige aftaler 

gennem brand værdi   

2. Udbygning af salg og 

marketing i USA via bl.a. 

Upwind Solution  

 

(WO) Strategiske tiltag 

1. Etablering og investering af 

fabrikker i USA  

2. Fokus på spredning af 

forretningsområder 

Trusler (T) 

1. Usikkerhed i COP21 aftale 

2. Afhængig af PTC i USA 

3. Øget konkurrence 

(ST) Strategiske tiltag 

1. Udvikling af nye 
forretningsområde inden for 

service 

2. Udnyttelse og fortsat 
forbedring af fleksibel 

produktion  

(WT) Strategiske tiltag 

1. Påvirkning af politiske tiltag 
via lobbyist og synlighed i debat 

2. Udnyttelse af 

tredjepartsproduktion  

3. Udbygge serviceforretning 

4. Udvidelse af kundeportefølje  

Figur 4- TOWS 

Udvidelse af kundeportefølje og forretningsområde 

Vestas har gennem en målrettet salgsstrategi, haft stort fokus på relationerne med deres største kunder i 

kundeporteføljen. Dette har medført en stigning i de største kunders procentvise andel af den samlede 

ordreoptagelse for Vestas. Ifølge Vestas Årsrapport for 2015 udgør de største kunder nu 48 procent af den 

samlede ordreoptagelse. Denne tendens har været stigende for Vestas de seneste år og de fortsætter med 

denne salgsstrategi.  

Det er yderst positivt, at Vestas har været i stand til at opbygge stærkere relationer med de største kunder, 

hvilket giver dem muligheder for fortsat at øge salget til disse og dermed deres omsætning. For Vestas er 

det samtidig vigtigt i forhold til deres Vision om at være den globale markedsleder i branchen for 

vindenergi, hvilket er blevet gennemført via deres mission, men ikke mindst deres værdier, bl.a. om at være 

ansvarsfulde over for deres kunder, som i sidste ende medfører tilfredse kunder. 
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Dog kan det argumenteres for at dette resultat, i forhold til fordelingen af deres ordreoptagelse på kunder, 

kan være en faretruende tendens for Vestas. Øges deres totale ordreoptagelse mere på enkelte kunder i 

kundeporteføljen, vil det ceteris paribus betyde et fald i virksomhedens risikospredning. De vil blive mere 

følsomme overfor situationer eller ændringer omhandlende de kunder, hvor der optages den største 

ordreandel. For eksempel, hvis de største kunder er lokaliseret omkring de samme lande, så vil en ændring i 

den politiske opbakning have katastrofale følger for Vestas.
47

 

En del af Vestas strategi er at udvide deres forretningsområder. Udvidelse af forretningsområderne vil øge 

risikospredningen for Vestas forretning samt medføre øget vækst. Der bør fokuseres på deres salg af 

vindmøller, men samtidig også varetagelse af servicekontrakter på deres egne såvel som andres vindmøller. 

Ydermere, vil et fokus på tredjepartsproduktion, som har muliggjort sig for Vestas, medføre nye potentielle 

kunder og mulighed for differentiering i markedet.  

Udover udvidelsen af forretningsområderne, bør Vestas fortsat have fokus på penetrering af det 

amerikanske marked og udnytte det momentum den politiske opbakning medfører. Heriblandt fokus på 

optagelse af nye kunder for yderligere at sprede deres ordreoptagelse, uden at miste fokus på opbyggelse 

af kunderelationer. 

Udbygning af salg og marketing i USA 

Upwind Solution er serviceudbyder i Nordamerika med 310 ansatte. Upwind Solutions er førende inden for 

service af vindmøller i ni af de amerikanske stater og servicerer en bred kundeporteføljes vindturbiner fra 

en række forskellige producenter.
48

   

Opkøbet af Upwind Solution har styrket Vestas’ position markant, både i forhold til deres udvidelse af 

varetagelse af servicekontrakter som forretningsområde, men også i forhold til muligheden for at bane 

vejen ind til de største forsyningsselskaber i USA. Her befinder sig nye kundegrupper og vækstpotentialer, 

hvor disse forsyningsselskaber har mange forskellige vindmølletyper at varetage, hvilket Vestas har bedre 

mulighed for at udleve via opkøbet.49 

Upwind Solutions opkøbet vil sikre Vestas en udbygning af deres salg og marketing i USA via denne nye 

mulighed. Dette vil medføre en forøgelse af antallet af kunder og udvidelse af forretningen, hvilket vil give 

Vestas en optimal spredning af deres risiko og kundeafhængighed. Ydermere vil dette forretningsområde 

gøre Vestas endnu mere kompetente inden for service og give virksomheden mulighed for at differentiere i 

forhold til sine konkurrenter, hvilket vil styrke Vestas position i den fortsat øgede konkurrence på 

markedet.  

Der er god politisk opbakning i USA for yderligere indføring af grønenergi. Barack Obama har bl.a. 

præsenteret klimaplanen, Clean Power Plan, som omhandler kraftig nedbringelse af CO2 udledningen for 

kraftværker, hvor alternativet skal være vedvarende energi. Dermed vil efterspørgslen efter vedvarende 

energi stige, hvilket er en mulighed for Vestas i forhold til udbygning af deres position i USA. 
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Udnyttelse og fortsat forbedring af fleksibel produktion 

Vestas har gennem deres omstrukturering af virksomhedens produktion siden 2011, haft succes med 

optimering af denne del af deres værdikæde. De har åbnet større fleksibilitet i produktionen og undgår 

derfor bedre omkostninger til tab af uudnyttet kapacitet i produktionen. Deres fabrikker er gået fra et antal 

på 31 til 19. Samtidig giver Vestas optimerede kapacitetsudnyttelse mulighed for at udvide 

forretningsområdet. Gennem produktionsoptimeringen har Vestas opnået nye muligheder i forhold til 

produktion for tredjeparter fra deres tårnfabrik i Colorado, som er verdens største af slagsen. Kapaciteten 

er fuldt udnyttet efter beslutningen om produktion for tredjepart, hvor den store ordreindgang har medført 

behov for ekstra arbejdskraft.
50

  

Tredjepartsproduktion kombineret med fortsat optimering på produktionsdelen medfører en 

omkostningseffektivisering samt en mulighed for ny forretning. Derfor er det vigtigt at Vestas fortsætter 

med at fokusere på optimering af deres produktionsanlæg via outsourcing af produktionsopgaver samt 

frasalg af fabrikker. Dog kan produktionen også optimeres via øget logistisk effektivitet gennem nye 

fabrikker i fokusområderne. 

Etablering og investering af fabrikker i USA 

Den øgede politiske opbakning i USA, som tidligere beskrevet jf. Barack Obamas klimaplan, og de nye 

muligheder via deres øgede forretning og opkøb her, giver en mulighed for at kunne øge forretningen på 

det amerikanske marked yderligere. For at øge deres konkurrenceevne og indtjening på det amerikanske 

marked, bør Vestas omkostningsoptimere i forhold til deres logistiske effektivitet i USA.    
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Figur 5 - Produktions Set-up, Årsrapport 2015 

For at sikre øget salg i USA, vil det være fordelagtig at flytte produktion af generatorer herover, for at kunne 

øge deres leveringsservice på det amerikanske marked. Det forventes at kapacitetsomkostningerne bliver 

større, efter at salget til USA regnes med at stige. Løsningen for denne svaghed er at producere mere i USA, 

da der i USA produceres tårne, naceller og Vinger, men ikke generatorer. Løsningsforslaget går på at lave en 

produktionshal til at producere generator, for at optimere på logistikken af denne komponent. Samtidig 

forekommer der længere leveringstid på dette, hvis det for eksempel skal transporteres fra Spanien, 

Tyskland eller Kina, hvor de har produktion i dag.  

Ved at opføre en ny produktionshal til generatorer, opnår Vestas blandt andet også en bedre infrastruktur, 

idet flere afdelinger bliver samlet. Det ville kunne give en bedre synergi effekt, som følge af det tættere 

samarbejde imellem de forskellige afdelinger i USA. Det ville endvidere kunne betyde en kortere 

leveringstid på vindmøller, idet der ikke er transport fra Kina, Tyskland eller Spanien. Det vil betyde lavere 

transportomkostninger, idet de selv vil producere det i USA. 

Samtidig fremsatte Vestas i 2010 i deres årsrapport strategien, ”In the region, for the region”, som går ud 

på at regionalisere deres produktionsplatforme. Produktionen flyttes dermed fra Europa for at sikre lavere 

produktions- og transportomkostninger, kortere afstande til kunderne, politikerne og markederne. Derfor 

vil denne investering samtidig harmonere med denne strategi.51 

Idet dette er en stor investering, betyder det at Vestas skal beregne om sådan en investering ville kunne 

være fordelagtigt, samt hvilken finansiering der vil kunne laves hertil.    
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Investering - Logistisk effektivitet 

Indledning 

I dette afsnit vil der blive anvendt kapitalværdimetoden samt interne rentefodsmetode. Metoderne er valgt 

for at kunne danne et overblik samt for at gøre det sammenligneligt med en efter følgende finansiering af 

projektet. For investeringen er der valgt at anvende løbende priser, idet det er en langsigtet investering 

derfor vil gernerelle prisstigninger, altså inflationen, nødvendigt at medtage for at give et mere realistisk 

billede.  

Investeringsgrundlag 

Den strategiske analyse og gennemgang af den logistiske effektivitet, blev det klargjort, at ved at flytte 

mere aktivitet til USA, vil der være mulighed for at kunne forbedre den logistiske effektivitet. Idet USA 

satser mere på vedrande energi, vil det være fordelagtigt at flytte mere produktion derover.52 

Besparelserne og indtjeningen er estimeret gennemsnit med inflation fordelt jævnt over investerings 

terminer.  Investeringen som denne vil blive betragtet som rationaliseringsinvestering, idet elementerne er 

mulige besparelse på lønomkostninger og logistikomkostninger.  

Kalkulationsrente 

I forbindelse med Lars F- analysen, blev gældsrenten beregnet for 2015 til at være 1,2 %. Gældsrenten viser 

forretningen af fremmedkapitalen. Kalkulationsrenten tillægges der et risikotillæg på 7 %. Investeringen er 

en 25 årig lang investering, derfor bliver kalkulationsrenten sat forholdsvis høj. Kalkulationsrenten skal ikke 

tillægges inflationstillæg, idet der beregnes med fastepriser.    

Kapitalværdimetoden 

Investering vil med etablering af nye lokaler og udstyr og oplæring af nye medarbejder, blive en investering 

på 65.000 t.kr. Levetiden er sat til 25 år, ud fra anvendt regnskabspraksis og afskrivningshorisonten for 

bygninger. Ved at flytte mere produktion til USA, bliver de logistiske muligheder bedre, det vil blandt andet 

givet en forbedring i indtægter, der er estimeret til 3.500 t.kr. Der bliver der udover 

omkostningsbesparelser, der bliver estimeret til at være 3.500 t.kr om året.  Der bliver ikke taget højde for 

finansieringsudgifter, idet der ikke vides hvilken finansierings der tages.  

Investeringssum i tkr. 65.000 

Terminer 25 år 

Øget indtjening i tkr. 3.500 

Nedbringelse af omkostninger i tkr. 4.000 

Kalkulationsrente 8,20% 

Tabel 1 – Investeringsforudsætninger 
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År Investerinssum Indtjening Besparelse Nettobeta- Rente: 10,20% 

  og scrapværdi 1.000 kr. 1.000 kr. lingsstrøm Faktor Nutidsværdi 

  1.000 kr.     1.000 kr.     

0 
             
(65.000,00)            (65.000,00)         1,00  

 
(65.000,00) 

1 

 

        3.500,00          4.000,00           7.500,00          0,92  

      
6.931,61  

2 

 

        3.500,00          4.000,00           7.500,00          0,85  

      
6.406,29  

3 

 

        3.500,00          4.000,00           7.500,00          0,79  

      
5.920,79  

4 

 

        3.500,00          4.000,00           7.500,00          0,73  

      
5.472,08  

5 

 

        3.500,00          4.000,00           7.500,00          0,67  

      
5.057,37  

6 

 

        3.500,00          4.000,00           7.500,00          0,62  

      
4.674,10  

7 

 

        3.500,00          4.000,00           7.500,00          0,58  

      
4.319,87  

8 

 

        3.500,00          4.000,00           7.500,00          0,53  

      
3.992,48  

24 

 

        3.500,00          4.000,00           7.500,00          0,15  

      
1.131,38  

25           3.500,00          4.000,00           7.500,00          0,14  

      
1.045,63  

Sum = kapitalværdi 

    

  13.711,78  

 

Tabel 2 - Investeringsoversigt 

I forhold til tabelen, fremgår det at efter kapitalværdien bliver positiv med 13.711,78 t.kr, efter tidspunkt 

n=25. Det vil sige at Vestas vil kunne forvente et årligt afkast på 8,2 %, og stadig kunne tjene yderligere 

13.711,78 t.kr. 

Den interne rentefods metode 

Årlig indtjening: 7.500 

Investeringssum -65.000 

Investeringssum fratrukket scrapværdi -65.000 

Investeringens levetid: 25 
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Kalkulationsrente: 8,2 

    

Intern rente 10,61 % 

Tabel 3 - Intern rentefod ved investering 

I forhold til ovenstående beregning, er kalkulationsrenten mindre end den interne rente, det betyder at 

investeringen er lønsom.  Det nye produktionsanlæg vil blive forrentet med 2,41 procentpoint mere end 

kalkulationsrenten.   

 

Delkonklusion 

Beregninger ovenfor viser at investeringen i et nyt produktionsanlæg i USA, er lønsom med 13.711,78 t.kr. 

Samtidig vil det forbedre likviditeten med gennemsnitlig 7.500 t.kr. For at kunne investere i sådan et anlæg 

kræver det som sagt en investering på 65.000 t.kr, og denne finansiering skal ligge på under 10,61 i effektiv 

rente.  
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Finansiering 

Indledning 

For at rationaliseringsinvesteringen skal komme til værks, skal der indhentes forslag fra diverse 

finansieringskilder, idet investorerne er pressede nok i forvejen, selvom de har oplevet fremgang de senere 

år jf. Vestas økonomiske udvikling under Lars-F. Der skal derfor søges fremmedkapital i samfundet, hvor der 

søges hen imod det mest hensigtsmæssige. For at kunne vurdere den bedste løsning bliver følgende 

elementer taget i betragtning: 

 Likviditet, herunder afdragsprofil 
 Låneomkostninger 

 Fleksibilitet 

 Risiko 

Der er mange forskellige finansieringskilder, dog som nævnt i afgræsningen, bliver der taget udgangspunkt i 

fiktive løsninger, der kunne være taget fra pengeinstitut og realkreditinstitutter.  For at sammenligne de 

forskellige finansieringsforslag vil der blive beregnet den effektive rentefod. Den effektive rentefod 

udtrykker prisen, som låntager i gennemsnit skal betale for at kunne opnå en krones kredit i en termin, og 

denne enhedspris, bliver ifølge definitionsligningen beregnet på en sådan måde, at den er konstant gennem 

hele lånets løbetid. 

Finansieringskilde 1 

Det første af de tre finansieringskilder er optagelse af erhvervslån his Spar Nord. Erhvervslånet er blevet 

forhandlet frem til følgende præmisser, der bliver brugt til vurdering af lånetypen.  

 Fastforrentet annuitetslån 

 Inkonvertibelt 

 Låneprovenu: 65 mio. kr.  

 Låneomkostninger ved etablering udgør 0,002 % af låneprovenu svarende til 130.000 kr.  Det dækker 

blandt andet etableringsomkostninger, tinglysning, stempelafgift og bidrag. 

 Tilbagebetaling over 25 år 

 Rente hvert kvartal: 0,75 % 

Annuitetslån er et lån, hvor ydelserne er lige store pr. termin.  I starten består ydelsen hovedsageligt af 

rente, restgælden falder derfor langsomt i starten. 

Beregningen af den effektive rente, vil nedenfor blive præsenteret.  Ligningerne består af bogstaver, der 

symboliserer oplysningerne fra lånedokumentet: 

 

Y = ydelsen (beregnes) 

n = antal terminer 

r = renten pr. termin 

k = låneprovenuet 
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Låneprovenu 

Låneprovenu efter etableringsomkostninger: 65.000.000 + 130.000 = 65.130.000 

Ydelsen 

𝑘 = 𝑌 ∗ 𝛼𝑛ℸ𝑅 

Ligningen her udtrykker tilbageskrivningen af ydelsen ved antal terminer og en given rentesats. Ligningen 

for ydelsen kan præsenteres som følgende: 

𝑌 = 𝑘 ∗ 𝛼𝑛ℸ𝑟
−1 

Når de kendte værdier indsættelse fås: 

𝑌 = 65.130.000 ∗ 𝛼100 ℸ 0,075
−1 = 928.113,29 𝑘𝑟./𝑘𝑣𝑎𝑟𝑡𝑎𝑙  

Den effektive rente 

65.130.000 = 928.113,29 ∗ 𝛼7 ℸ 𝑅 

⇕ 

𝑅 = 0,755% /𝑘𝑣𝑎𝑟𝑡𝑎𝑙 

⇕ 

𝑅 = 3,053% /å𝑟𝑙𝑖𝑔 

Delkonklusion 

Den effektive rente sammenlignes med den interne rentefod, som blev fundet i forbindelse med 

investeringen. Investeringen havde som sagt en intern rentefod på 10,61. Det betyder så at denne 

finansieringsrente, er lavere end den interne rentefod, derfor investeringsforslag fortsat lønsomt. 

Finansieringskilde 2 

Andet finansieringsforslag af tre, kommer fra Totalkredit, der kan finansiere investeringen ud fra følgende 

betingelser:  

 Fastforrentet annuitetslån 

 Låneprovenu: 65 mio. kr. 

 Obligationslån til kurs 99,42 

 Låneomkostninger ved etablering udgør 0,002 % af låneprovenu svarende til 130.000 kr. Heri er 

etableringsomkostninger, tinglysning, stempelafgift og bidrag. 

 Tilbagebetaling:25 år 

 Rente hvert år: 2,5 % 

Ud fra følgende betingelser kan der beregnes låneprovenuet og ydelsen for at finde den effektive rente.  

Låneprovenu 

Lånehovedets stol bliver efter kurstab fratrukket etableringsomkostninger som giver følgende:  
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𝐻𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙 =
65.130.000

0,9942
=Kr. 65.509.957,75  

Ydelsen 

Ydelsen kan herefter beregnes som følgende: 

𝑌 = 65.379.200,00 ∗ 𝛼25 ℸ 0,025
−1 =  3.555.613,29  𝑘𝑟./å𝑟 

Den effektive rente 

Den effektive rente kan herefter beregnes som følgende: 

 65.000.000 = 3.555.613,29  ∗ 𝛼25 ℸ 𝑅 

⇕ 

𝑅 = 𝟐, 𝟓𝟐% 𝒑. 𝒂. 

Delkonklusion 

Den effektive rente udgør pr. år 2,52. Den effektive rente kan  

Den effektive rente sammenlignes med den interne rentefod, som blev fundet i forbindelse med 

investeringen. Den effektive rente udgør i dette finansieringsforlag således 2,52, der er væsentlige lavere 

end den interne rentefod, derfor investeringsforslag fortsat lønsomt. 

Finansieringskilde 3 

Ved et nærmere samarbejde med Nykredit tilbydes et serielån med følgende betingelser: 

 Fastforrentet lån 

 Låneprovenu: 65 mio. kr. 

 Kurs 99,71 

 Låneomkostninger ved etablering udgør 0,004 % af låneprovenu svarende til 259.246 kr. Heri er 

omkostninger til tinglysning, etableringsomkostninger osv. 

 Serielån 

 Tilbagebetaling over 25 år 

 Rente helår: 3 % 

 Rente tilskrivning hver måned. 

Ud fra følgende betingelser kan der beregnes låneprovenuet og ydelsen for at finde den effektive rente.  

Lånets hovedstol 

Låneprovenu bliver efter kurstab fratrukket etableringsomkostninger som giver følgende:  

𝐻𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙 =
65.259.246

0,9971
= kr. 65.449.048,24 

Ydelse 

Det der kendetegner serielån, er at afdragene er faste, og derfor bliver renten mindre for hver måned, 

derfor bliver ydelserne faldene. Afdragende er derfor fundet ved at tage den samlede gælde, dividere med 

antal terminer. Det årlige afdrag er derfor på kr. 2.617.961,93.   
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Den effektive rente 

For at kunne beregne den effektive renter for et serielån, kan følgende grundformel bruges: 

65.449.048 = 381.786,11 ∗ (1 + R)−1 + 381.240,71 ∗ (1 + R)−2 + 380.695,30 ∗ (1 + R)−3

+ 379.604,48 ∗ (1 + R)−4 … + 218.708,90 ∗ (1 + R)−300 

 ⇕ Ligningen løses for R vha. CAS-værktøjet WordMat.  

R = 0,03113 

Den årlige effektive rente er derfor 3,113 % p.a 

Delkonklusion 

Som ovenfor beskrevet var den effektive rente 3,113 %, det er således stadig en attraktiv finansieringskilde, 

da det er lavere end den interne rentefod i investeringen. 

Delkonklusion på finansiering  

Når ovenstående finansieringsforslag sammenlignes, ses det at det andet af de tre finansieringskilder, som 

var lånet fra realkredit lånet fra Totaltal kredit, der ville forrente finansieringen til en effektiv rente på 2,52 

%.  Lånet er et obligationslån, hvor der mod lavere kurs fås en tilsvarende lavere rente. Kurstabet bliver 

derfor medregnes i den effektive rentes beregning. Dette lån bliver i modsætning til de andre rente 

tilskrevet en gang om året, det giver Vestas en stor fordel, hvis dette lån vælges, idet det giver mulighed for 

at udvide likviditeten markant. Det bliver derfor en mulighed at tilpasse aktiviteten over et år, så at 

indtjening kan bære den årlige ydelse. Den forventede indtjening harmonerer med ydelserne, det vil derfor 

forsat være lønsomt at vælge dette finansieringsforslag. I forhold til de andre låneforslag, er det muligt at 

konvertere lånet til en lavere restgæld, eller en lavere rente, det gør dette finansieringsforslag mere 

fleksibel.  

Erhvervslånet fra Spar Nord, havde en effektive rente på 3,05 %, det er således det andet dyreste af 

finansieringsforslagene. Når der ses på vilkårene på lånet, så ses det at lånet er et annuitetslån, det vil sige 

at ydelserne er de samme over lånets løbetid. Ved dette lån er der ikke noget kurstab, det vil sige at lånet 

optages til kurs 100. Det betyder at Vestas ikke gældssætter sig for mere ved at skulle have et provenu på 

t.kr. 65.000. Dette finansieringsforslag er inkonvertibelt, det vil sige at renten er fast i hele lånets løbetid, 

og det er ikke muligt at indfri lånet før tid. Idet lånet er kvartalvis rentetilskrivning, harmonerer dette ikke 

med indtjening for Vestas, idet de fleste af Vestas projekter, er over en længere periode, dette kan give 

likviditetsproblemer for Vestas, hvis salget er dalende i en periode.  

Serielånet fra Nykredit, er et fastforrentet lån, med en effektiv rente på 3,11, er således det dyreste lån. 

Dette lån er der et kurstab, idet det er et obligationslån, dette gør at for at få et provenu på t.kr. 65.000, 

skal Vestas gældssætter sig mere. Når der ses på afdragsprofillen er dette ikke at foretrække for Vestas, 

idet som tidligere beskrevet, harmonere ikke med Vestas indtjening, dette gør at hvis dette lån vælges vil 

Vestas kommer under likviditetsmæssigt pres. Idet det er et serielån vil ydelserne være højst i starten, 

hvilket heller ikke taler for dette lån.  

Ud fra ovenstående vil låneforslag 2, ud fra vores vurdering være det bedste finansieringsforslag. Det 

betyder så at Vestas skal enten låne de forskellen mellem de t.kr. 65.000, eller bruge af deres egen 
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likviditet, vi regner med at Vestas bruger deres egen likviditet til at finansiere forskellen. Der vælges dette 

finansieringsforslag idet afdragsprofilen passer til Vestas indtjeningens profil. Samt det var det med den 

laveste effektive rente. Lånet er fleksibel gør det attraktivt for Vestas, idet der således kan spekuleres i 

eventuelle låneomlægning, samt at hvis det bliver en fejlslagen investering, kan lånet indfries.   
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Konklusion 

Vestas har oplevet massiv økonomisk fremgang i de senere år siden kriseårene med tilbagegang. 

Fremgangen skyldes fokus på omkostningsoptimering, som er den primære årsag til den overordnede 

fremgang i de økonomiske nøgletal.  Dermed er det blevet mere rentabelt for Vestas’ produktion af 

vindmøller. Dette er resultatet af strategien omkring lønsom vækst, hvor fokus har været rettet mod 

forretningsområder der ikke har været optimale. Samtidig har Vestas bl.a. opnået et acceptabelt 

likviditetsniveau i forhold til virksomhedstypen. 

Sammenlignes Vestas med en af deres største konkurrenter, Siemens, så har Siemens en bedre likviditet. 

Dog har Vestas stor forudbetaling fra kunder, hvilket gør at de stadig er likvide i forhold til Siemens. 

Siemens oplever i perioden nedgang i rentabiliteten, hvor Vestas oplever massiv fremgang. Derfor klarer 

Vestas sig generelt bedre end Siemens i perioden og står derfor stærkt i konkurrencen på markedet. 

Vestas har gennemført en ny forretningsmodel i 2012 omhandlende øget evne til at tilpasse og risikostyre 

virksomhedens aktiviteter ved ændringer i markedet via 3 søjler og 4 principper. Dermed har Vestas opnået 

højt niveau for fleksibilitet i produktionen, hvilket først og fremmest har omkostningsoptimeret, men også 

muliggjort tredjepartsproduktion. Sammen med strategien ”in the region, for the region” har Vestas opnået 

øget logistisk effektivitet, hvilket især ses gennem besparelsen på over 100 millioner EUR siden 2010. 

Vestas strategi er lønsom vækst via optimering af pengestrømme og indtjening samt bibeholdelse af deres 

markedsleder position, hvilket blev indført af den nye direktør, Anders Runevad, i 2013. Sammen med 

stærk fokus på relations opbyggende salg til deres største kunder og fleksible løsninger har dette været 

dele af succeskriterierne for Vestas på markedet i 2015, hvor især serviceforretningen fik et boost via 

opkøbet af servicevirksomheden Upwind Solutions i USA.  

Vestas har stor fokus på det amerikanske marked og potentialet samt mulighederne her forventes fortsat at 

vokse. For at styrke Vestas position til fortsat at udvikle deres forretning på det amerikanske marked, bør 

der foretages tiltag til optimering af den logistiske effektivitet i regionen. Dette går i tråd med 

virksomhedens strategi omhandlende ”in the region, for the region”. Derfor bør der foretages investeringer 

i nyt produktionsanlæg i USA til produktion af generatorer. Beregningerne viser at denne investering på 

65.000 t.kr. vil være lønsom med 13.711,78 t.kr. og vil forbedre likviditeten med 7.500 t.kr. i gennemsnit 

med en kalkulationsrente på under 8,20. 

Til denne investering er der foretaget beregninger på finansieringen heraf.  Der blev samlet tre 

finansieringskilder, hvor Totalkredit lånet er det mest optimale for Vestas, idet der opnås en lav effektiv 

rente på 2,52 %. Afdragsprofilen på lånet harmonerer med Vestas løbende indtjening. Lånet er også 

fleksibelt, hvilket gør at Vestas kan spekulere i evt. låneomlægning eller indfrielse.  

Som nævnt lød den overordnede problemformulering:  

”Hvordan kan Vestas optimere og udvide deres forretning i USA?” 

Det vil være fordelagtigt for Vestas at investere i produktionsanlægget til produktion af generatorer i USA, 

for dermed at opnå en øget logistisk effektivitet, som sikre optimering af den nuværende forretning i USA 

samt fremtidige muligheder på det amerikanske marked. 

  



Side 38 af 58 

 

Perspektivering 

 

Figur 6 - Vindmølle afsætning i verden for Vestas
53

 

USA var i opgaven det mest optimale valg, idet det er her Vestas er størst i forhold til levering af MW og 

fortsat har stor mulighed for at kunne øge omsætning grundet den nye klimaplan og politiske opbakning. 

Dog er der andre markeder der også kunne være interessante at analysere, som for eksempel, hvorfor 

Vestas ikke levere mere til Kina, og hvad kan der gøres for at få en større markedsandel af det kinesiske 

marked.  

Der ville blandet andet blive analyseret på markedsandelene, og lavet en benchmark analyse af en 

virksomhed i Kina, som har en stor markedsandel i USA, og se hvordan de klare sig økonomisk 

sammenholdt med Vestas. Der ville også kunne analyseres på hvordan samfundet og de politiske forhold er 

i Kina for at finde frem til om dette er årsagen til, at Vestas leveringer i Kina er lav i forhold til markedets 

størrelse. 

Løsningsforslaget kunne for eksempel være at Vestas køber en konkurrent, som har en stor markedsandel i 

Kina, for at kunne bruge deres brand og know-how i Kina. Det ville dog være et større projekt for Vestas, 

idet der skal store beregning til sådan et projekt. Idet det må antages at vindmøllerne ikke er ens, deres 
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brand kan være meget forskellig.  Derfor skal Vestas, hvis det overvejes at opkøbe en konkurrent, overveje 

om det kan svare sig at opkøbe en konkurrent, som udviklingsmoment på markedet.   

Udfordringer ved opkøb af konkurrenter, er, som sagt, at vindmøllerne muligvis skal tilpasses, for at have 

samme kvalitet. Produktionen kan være meget forskellig, hvilket også kan være en fordel idet, der 

tilkommer ny viden på hele produktionsplatformen omkring hvordan netop denne virksomhed har 

differentieret sig. Det vil også være en udfordring, hvis Vestas efter opkøb af en konkurrent i Kina, finder ud 

af at opkøbets produkt faktisk ikke lever op til deres egen standarder, og de har leveret noget til et stort 

projekt, som Vestas så kommer til at hænge på efterslæbet fra dette.   
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 Vestas årsrapport 2012 

 Vestas årsrapport 2011 

 Siemens årsrapport 2015 

 Siemens årsrapport 2014 

 Siemens årsrapport 2013 

 Siemens årsrapport 2012 

 Siemens årsrapport 2011 

  

http://www.business.dk/
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Bilag 

Bilag 1 – amortiseringsplan låneforslag 1 

Termin Restgæld primo Ydelse Rente  Afdrag 

1 kr 65.000.000,00  kr 926.260,77  487500 kr 438.760,77  

2 kr 64.561.239,23  kr 926.260,77  484209,2942 kr 442.051,47  

3 kr 64.119.187,76  kr 926.260,77  480893,9082 kr 445.366,86  

4 kr 63.673.820,90  kr 926.260,77  477553,6567 kr 448.707,11  

5 kr 63.225.113,78  kr 926.260,77  474188,3534 kr 452.072,42  

6 kr 62.773.041,37  kr 926.260,77  470797,8103 kr 455.462,96  

7 kr 62.317.578,41  kr 926.260,77  467381,8381 kr 458.878,93  

8 kr 61.858.699,48  kr 926.260,77  463940,2461 kr 462.320,52  

9 kr 61.396.378,96  kr 926.260,77  460472,8422 kr 465.787,93  

10 kr 60.930.591,03  kr 926.260,77  456979,4327 kr 469.281,34  

11 kr 60.461.309,69  kr 926.260,77  453459,8227 kr 472.800,95  

12 kr 59.988.508,75  kr 926.260,77  449913,8156 kr 476.346,95  

13 kr 59.512.161,79  kr 926.260,77  446341,2134 kr 479.919,56  

14 kr 59.032.242,24  kr 926.260,77  442741,8168 kr 483.518,95  

15 kr 58.548.723,29  kr 926.260,77  439115,4246 kr 487.145,34  

16 kr 58.061.577,94  kr 926.260,77  435461,8346 kr 490.798,93  

17 kr 57.570.779,01  kr 926.260,77  431780,8425 kr 494.479,93  

18 kr 57.076.299,08  kr 926.260,77  428072,2431 kr 498.188,53  

19 kr 56.578.110,55  kr 926.260,77  424335,8292 kr 501.924,94  

20 kr 56.076.185,61  kr 926.260,77  420571,3921 kr 505.689,38  

21 kr 55.570.496,24  kr 926.260,77  416778,7218 kr 509.482,05  

22 kr 55.061.014,19  kr 926.260,77  412957,6064 kr 513.303,16  

23 kr 54.547.711,03  kr 926.260,77  409107,8327 kr 517.152,94  
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24 kr 54.030.558,09  kr 926.260,77  405229,1857 kr 521.031,58  

25 kr 53.509.526,51  kr 926.260,77  401321,4488 kr 524.939,32  

26 kr 52.984.587,19  kr 926.260,77  397384,4039 kr 528.876,37  

27 kr 52.455.710,82  kr 926.260,77  393417,8312 kr 532.842,94  

28 kr 51.922.867,89  kr 926.260,77  389421,5091 kr 536.839,26  

29 kr 51.386.028,63  kr 926.260,77  385395,2147 kr 540.865,55  

30 kr 50.845.163,07  kr 926.260,77  381338,723 kr 544.922,05  

31 kr 50.300.241,03  kr 926.260,77  377251,8077 kr 549.008,96  

32 kr 49.751.232,06  kr 926.260,77  373134,2405 kr 553.126,53  

33 kr 49.198.105,54  kr 926.260,77  368985,7915 kr 557.274,98  

34 kr 48.640.830,56  kr 926.260,77  364806,2292 kr 561.454,54  

35 kr 48.079.376,02  kr 926.260,77  360595,3201 kr 565.665,45  

36 kr 47.513.710,57  kr 926.260,77  356352,8293 kr 569.907,94  

37 kr 46.943.802,63  kr 926.260,77  352078,5197 kr 574.182,25  

38 kr 46.369.620,38  kr 926.260,77  347772,1529 kr 578.488,62  

39 kr 45.791.131,77  kr 926.260,77  343433,4882 kr 582.827,28  

40 kr 45.208.304,48  kr 926.260,77  339062,2836 kr 587.198,49  

41 kr 44.621.106,00  kr 926.260,77  334658,295 kr 591.602,47  

42 kr 44.029.503,53  kr 926.260,77  330221,2764 kr 596.039,49  

43 kr 43.433.464,03  kr 926.260,77  325750,9802 kr 600.509,79  

44 kr 42.832.954,24  kr 926.260,77  321247,1568 kr 605.013,61  

45 kr 42.227.940,63  kr 926.260,77  316709,5547 kr 609.551,21  

46 kr 41.618.389,42  kr 926.260,77  312137,9206 kr 614.122,85  

47 kr 41.004.266,57  kr 926.260,77  307531,9993 kr 618.728,77  

48 kr 40.385.537,80  kr 926.260,77  302891,5335 kr 623.369,24  

49 kr 39.762.168,56  kr 926.260,77  298216,2642 kr 628.044,50  

50 kr 39.134.124,06  kr 926.260,77  293505,9304 kr 632.754,84  
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51 kr 38.501.369,22  kr 926.260,77  288760,2692 kr 637.500,50  

52 kr 37.863.868,72  kr 926.260,77  283979,0154 kr 642.281,75  

53 kr 37.221.586,97  kr 926.260,77  279161,9023 kr 647.098,87  

54 kr 36.574.488,10  kr 926.260,77  274308,6608 kr 651.952,11  

55 kr 35.922.535,99  kr 926.260,77  269419,02 kr 656.841,75  

56 kr 35.265.694,24  kr 926.260,77  264492,7068 kr 661.768,06  

57 kr 34.603.926,18  kr 926.260,77  259529,4464 kr 666.731,32  

58 kr 33.937.194,86  kr 926.260,77  254528,9614 kr 671.731,81  

59 kr 33.265.463,05  kr 926.260,77  249490,9729 kr 676.769,80  

60 kr 32.588.693,26  kr 926.260,77  244415,1994 kr 681.845,57  

61 kr 31.906.847,69  kr 926.260,77  239301,3577 kr 686.959,41  

62 kr 31.219.888,28  kr 926.260,77  234149,1621 kr 692.111,61  

63 kr 30.527.776,67  kr 926.260,77  228958,325 kr 697.302,44  

64 kr 29.830.474,22  kr 926.260,77  223728,5567 kr 702.532,21  

65 kr 29.127.942,01  kr 926.260,77  218459,5651 kr 707.801,20  

66 kr 28.420.140,81  kr 926.260,77  213151,0561 kr 713.109,71  

67 kr 27.707.031,10  kr 926.260,77  207802,7332 kr 718.458,04  

68 kr 26.988.573,06  kr 926.260,77  202414,298 kr 723.846,47  

69 kr 26.264.726,59  kr 926.260,77  196985,4494 kr 729.275,32  

70 kr 25.535.451,27  kr 926.260,77  191515,8845 kr 734.744,88  

71 kr 24.800.706,39  kr 926.260,77  186005,2979 kr 740.255,47  

72 kr 24.060.450,91  kr 926.260,77  180453,3819 kr 745.807,39  

73 kr 23.314.643,53  kr 926.260,77  174859,8265 kr 751.400,94  

74 kr 22.563.242,58  kr 926.260,77  169224,3194 kr 757.036,45  

75 kr 21.806.206,13  kr 926.260,77  163546,546 kr 762.714,22  

76 kr 21.043.491,91  kr 926.260,77  157826,1893 kr 768.434,58  

77 kr 20.275.057,33  kr 926.260,77  152062,93 kr 774.197,84  
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78 kr 19.500.859,49  kr 926.260,77  146256,4462 kr 780.004,32  

79 kr 18.720.855,17  kr 926.260,77  140406,4138 kr 785.854,36  

80 kr 17.935.000,82  kr 926.260,77  134512,5061 kr 791.748,26  

81 kr 17.143.252,55  kr 926.260,77  128574,3941 kr 797.686,37  

82 kr 16.345.566,18  kr 926.260,77  122591,7463 kr 803.669,02  

83 kr 15.541.897,16  kr 926.260,77  116564,2287 kr 809.696,54  

84 kr 14.732.200,62  kr 926.260,77  110491,5046 kr 815.769,26  

85 kr 13.916.431,35  kr 926.260,77  104373,2351 kr 821.887,53  

86 kr 13.094.543,82  kr 926.260,77  98209,07863 kr 828.051,69  

87 kr 12.266.492,13  kr 926.260,77  91998,69095 kr 834.262,08  

88 kr 11.432.230,05  kr 926.260,77  85741,72537 kr 840.519,04  

89 kr 10.591.711,01  kr 926.260,77  79437,83254 kr 846.822,94  

90 kr 9.744.888,07  kr 926.260,77  73086,66052 kr 853.174,11  

91 kr 8.891.713,96  kr 926.260,77  66687,8547 kr 859.572,91  

92 kr 8.032.141,05  kr 926.260,77  60241,05785 kr 866.019,71  

93 kr 7.166.121,34  kr 926.260,77  53745,91001 kr 872.514,86  

94 kr 6.293.606,48  kr 926.260,77  47202,04857 kr 879.058,72  

95 kr 5.414.547,76  kr 926.260,77  40609,10817 kr 885.651,66  

96 kr 4.528.896,10  kr 926.260,77  33966,72071 kr 892.294,05  

97 kr 3.636.602,05  kr 926.260,77  27274,51535 kr 898.986,25  

98 kr 2.737.615,79  kr 926.260,77  20532,11845 kr 905.728,65  

99 kr 1.831.887,14  kr 926.260,77  13739,15357 kr 912.521,62  

100 kr 919.365,53  kr 926.260,77  6895,241456 kr 919.365,53  

Bilag 2 – amortiseringsplan låneforslag 2 

Termin Restgæld primo Ydelse Rente  Afdrag 

1 kr 65.509.957,75  kr 3.555.613,29  1637748,944 kr 1.917.864,35  

2 kr 63.592.093,40  kr 3.555.613,29  1589802,335 kr 1.965.810,96  
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3 kr 61.626.282,44  kr 3.555.613,29  1540657,061 kr 2.014.956,23  

4 kr 59.611.326,21  kr 3.555.613,29  1490283,155 kr 2.065.330,14  

5 kr 57.545.996,07  kr 3.555.613,29  1438649,902 kr 2.116.963,39  

6 kr 55.429.032,67  kr 3.555.613,29  1385725,817 kr 2.169.887,48  

7 kr 53.259.145,20  kr 3.555.613,29  1331478,63 kr 2.224.134,66  

8 kr 51.035.010,53  kr 3.555.613,29  1275875,263 kr 2.279.738,03  

9 kr 48.755.272,50  kr 3.555.613,29  1218881,813 kr 2.336.731,48  

10 kr 46.418.541,02  kr 3.555.613,29  1160463,525 kr 2.395.149,77  

11 kr 44.023.391,25  kr 3.555.613,29  1100584,781 kr 2.455.028,51  

12 kr 41.568.362,74  kr 3.555.613,29  1039209,068 kr 2.516.404,23  

13 kr 39.051.958,51  kr 3.555.613,29  976298,9627 kr 2.579.314,33  

14 kr 36.472.644,18  kr 3.555.613,29  911816,1044 kr 2.643.797,19  

15 kr 33.828.846,99  kr 3.555.613,29  845721,1747 kr 2.709.892,12  

16 kr 31.118.954,87  kr 3.555.613,29  777973,8717 kr 2.777.639,42  

17 kr 28.341.315,44  kr 3.555.613,29  708532,8861 kr 2.847.080,41  

18 kr 25.494.235,04  kr 3.555.613,29  637355,8759 kr 2.918.257,42  

19 kr 22.575.977,62  kr 3.555.613,29  564399,4404 kr 2.991.213,85  

20 kr 19.584.763,76  kr 3.555.613,29  489619,0941 kr 3.065.994,20  

21 kr 16.518.769,56  kr 3.555.613,29  412969,2391 kr 3.142.644,06  

22 kr 13.376.125,51  kr 3.555.613,29  334403,1377 kr 3.221.210,16  

23 kr 10.154.915,35  kr 3.555.613,29  253872,8838 kr 3.301.740,41  

24 kr 6.853.174,94  kr 3.555.613,29  171329,3735 kr 3.384.283,92  

25 kr 3.468.891,02  kr 3.555.613,29  86722,27548 kr 3.468.891,02  

Bilag 3 – amortiseringsplan låneforslag 2 

Termin Restgæld primo Ydelse Rente  Afdrag 

0  kr 65.000.000,00    

1 kr 65.449.048,24  (kr 381.786,11) -163623 (kr 218.163,49) 
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2 kr 65.230.884,75  (kr 381.240,71) -163077 (kr 218.163,49) 

3 kr 65.012.721,25  (kr 380.695,30) -162532 (kr 218.163,49) 

4 kr 64.794.557,76  (kr 380.149,89) -161986 (kr 218.163,49) 

5 kr 64.576.394,26  (kr 379.604,48) -161441 (kr 218.163,49) 

6 kr 64.358.230,77  (kr 379.059,07) -160896 (kr 218.163,49) 

7 kr 64.140.067,28  (kr 378.513,66) -160350 (kr 218.163,49) 

8 kr 63.921.903,78  (kr 377.968,25) -159805 (kr 218.163,49) 

9 kr 63.703.740,29  (kr 377.422,84) -159259 (kr 218.163,49) 

10 kr 63.485.576,79  (kr 376.877,44) -158714 (kr 218.163,49) 

11 kr 63.267.413,30  (kr 376.332,03) -158169 (kr 218.163,49) 

12 kr 63.049.249,80  (kr 375.786,62) -157623 (kr 218.163,49) 

13 kr 62.831.086,31  (kr 375.241,21) -157078 (kr 218.163,49) 

14 kr 62.612.922,82  (kr 374.695,80) -156532 (kr 218.163,49) 

15 kr 62.394.759,32  (kr 374.150,39) -155987 (kr 218.163,49) 

16 kr 62.176.595,83  (kr 373.604,98) -155441 (kr 218.163,49) 

17 kr 61.958.432,33  (kr 373.059,57) -154896 (kr 218.163,49) 

18 kr 61.740.268,84  (kr 372.514,17) -154351 (kr 218.163,49) 

19 kr 61.522.105,35  (kr 371.968,76) -153805 (kr 218.163,49) 

20 kr 61.303.941,85  (kr 371.423,35) -153260 (kr 218.163,49) 

21 kr 61.085.778,36  (kr 370.877,94) -152714 (kr 218.163,49) 

22 kr 60.867.614,86  (kr 370.332,53) -152169 (kr 218.163,49) 

23 kr 60.649.451,37  (kr 369.787,12) -151624 (kr 218.163,49) 

24 kr 60.431.287,87  (kr 369.241,71) -151078 (kr 218.163,49) 

25 kr 60.213.124,38  (kr 368.696,31) -150533 (kr 218.163,49) 

26 kr 59.994.960,89  (kr 368.150,90) -149987 (kr 218.163,49) 

27 kr 59.776.797,39  (kr 367.605,49) -149442 (kr 218.163,49) 

28 kr 59.558.633,90  (kr 367.060,08) -148897 (kr 218.163,49) 



Side 48 af 58 

 

29 kr 59.340.470,40  (kr 366.514,67) -148351 (kr 218.163,49) 

30 kr 59.122.306,91  (kr 365.969,26) -147806 (kr 218.163,49) 

31 kr 58.904.143,42  (kr 365.423,85) -147260 (kr 218.163,49) 

32 kr 58.685.979,92  (kr 364.878,44) -146715 (kr 218.163,49) 

33 kr 58.467.816,43  (kr 364.333,04) -146170 (kr 218.163,49) 

34 kr 58.249.652,93  (kr 363.787,63) -145624 (kr 218.163,49) 

35 kr 58.031.489,44  (kr 363.242,22) -145079 (kr 218.163,49) 

36 kr 57.813.325,95  (kr 362.696,81) -144533 (kr 218.163,49) 

37 kr 57.595.162,45  (kr 362.151,40) -143988 (kr 218.163,49) 

38 kr 57.376.998,96  (kr 361.605,99) -143442 (kr 218.163,49) 

39 kr 57.158.835,46  (kr 361.060,58) -142897 (kr 218.163,49) 

40 kr 56.940.671,97  (kr 360.515,17) -142352 (kr 218.163,49) 

41 kr 56.722.508,47  (kr 359.969,77) -141806 (kr 218.163,49) 

42 kr 56.504.344,98  (kr 359.424,36) -141261 (kr 218.163,49) 

43 kr 56.286.181,49  (kr 358.878,95) -140715 (kr 218.163,49) 

44 kr 56.068.017,99  (kr 358.333,54) -140170 (kr 218.163,49) 

45 kr 55.849.854,50  (kr 357.788,13) -139625 (kr 218.163,49) 

46 kr 55.631.691,00  (kr 357.242,72) -139079 (kr 218.163,49) 

47 kr 55.413.527,51  (kr 356.697,31) -138534 (kr 218.163,49) 

48 kr 55.195.364,02  (kr 356.151,90) -137988 (kr 218.163,49) 

49 kr 54.977.200,52  (kr 355.606,50) -137443 (kr 218.163,49) 

50 kr 54.759.037,03  (kr 355.061,09) -136898 (kr 218.163,49) 

51 kr 54.540.873,53  (kr 354.515,68) -136352 (kr 218.163,49) 

52 kr 54.322.710,04  (kr 353.970,27) -135807 (kr 218.163,49) 

53 kr 54.104.546,55  (kr 353.424,86) -135261 (kr 218.163,49) 

54 kr 53.886.383,05  (kr 352.879,45) -134716 (kr 218.163,49) 

55 kr 53.668.219,56  (kr 352.334,04) -134171 (kr 218.163,49) 
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56 kr 53.450.056,06  (kr 351.788,63) -133625 (kr 218.163,49) 

57 kr 53.231.892,57  (kr 351.243,23) -133080 (kr 218.163,49) 

58 kr 53.013.729,07  (kr 350.697,82) -132534 (kr 218.163,49) 

59 kr 52.795.565,58  (kr 350.152,41) -131989 (kr 218.163,49) 

60 kr 52.577.402,09  (kr 349.607,00) -131444 (kr 218.163,49) 

61 kr 52.359.238,59  (kr 349.061,59) -130898 (kr 218.163,49) 

62 kr 52.141.075,10  (kr 348.516,18) -130353 (kr 218.163,49) 

63 kr 51.922.911,60  (kr 347.970,77) -129807 (kr 218.163,49) 

64 kr 51.704.748,11  (kr 347.425,36) -129262 (kr 218.163,49) 

65 kr 51.486.584,62  (kr 346.879,96) -128716 (kr 218.163,49) 

66 kr 51.268.421,12  (kr 346.334,55) -128171 (kr 218.163,49) 

67 kr 51.050.257,63  (kr 345.789,14) -127626 (kr 218.163,49) 

68 kr 50.832.094,13  (kr 345.243,73) -127080 (kr 218.163,49) 

69 kr 50.613.930,64  (kr 344.698,32) -126535 (kr 218.163,49) 

70 kr 50.395.767,14  (kr 344.152,91) -125989 (kr 218.163,49) 

71 kr 50.177.603,65  (kr 343.607,50) -125444 (kr 218.163,49) 

72 kr 49.959.440,16  (kr 343.062,09) -124899 (kr 218.163,49) 

73 kr 49.741.276,66  (kr 342.516,69) -124353 (kr 218.163,49) 

74 kr 49.523.113,17  (kr 341.971,28) -123808 (kr 218.163,49) 

75 kr 49.304.949,67  (kr 341.425,87) -123262 (kr 218.163,49) 

76 kr 49.086.786,18  (kr 340.880,46) -122717 (kr 218.163,49) 

77 kr 48.868.622,69  (kr 340.335,05) -122172 (kr 218.163,49) 

78 kr 48.650.459,19  (kr 339.789,64) -121626 (kr 218.163,49) 

79 kr 48.432.295,70  (kr 339.244,23) -121081 (kr 218.163,49) 

80 kr 48.214.132,20  (kr 338.698,82) -120535 (kr 218.163,49) 

81 kr 47.995.968,71  (kr 338.153,42) -119990 (kr 218.163,49) 

82 kr 47.777.805,22  (kr 337.608,01) -119445 (kr 218.163,49) 
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83 kr 47.559.641,72  (kr 337.062,60) -118899 (kr 218.163,49) 

84 kr 47.341.478,23  (kr 336.517,19) -118354 (kr 218.163,49) 

85 kr 47.123.314,73  (kr 335.971,78) -117808 (kr 218.163,49) 

86 kr 46.905.151,24  (kr 335.426,37) -117263 (kr 218.163,49) 

87 kr 46.686.987,74  (kr 334.880,96) -116717 (kr 218.163,49) 

88 kr 46.468.824,25  (kr 334.335,55) -116172 (kr 218.163,49) 

89 kr 46.250.660,76  (kr 333.790,15) -115627 (kr 218.163,49) 

90 kr 46.032.497,26  (kr 333.244,74) -115081 (kr 218.163,49) 

91 kr 45.814.333,77  (kr 332.699,33) -114536 (kr 218.163,49) 

92 kr 45.596.170,27  (kr 332.153,92) -113990 (kr 218.163,49) 

93 kr 45.378.006,78  (kr 331.608,51) -113445 (kr 218.163,49) 

94 kr 45.159.843,29  (kr 331.063,10) -112900 (kr 218.163,49) 

95 kr 44.941.679,79  (kr 330.517,69) -112354 (kr 218.163,49) 

96 kr 44.723.516,30  (kr 329.972,28) -111809 (kr 218.163,49) 

97 kr 44.505.352,80  (kr 329.426,88) -111263 (kr 218.163,49) 

98 kr 44.287.189,31  (kr 328.881,47) -110718 (kr 218.163,49) 

99 kr 44.069.025,81  (kr 328.336,06) -110173 (kr 218.163,49) 

100 kr 43.850.862,32  (kr 327.790,65) -109627 (kr 218.163,49) 

101 kr 43.632.698,83  (kr 327.245,24) -109082 (kr 218.163,49) 

102 kr 43.414.535,33  (kr 326.699,83) -108536 (kr 218.163,49) 

103 kr 43.196.371,84  (kr 326.154,42) -107991 (kr 218.163,49) 

104 kr 42.978.208,34  (kr 325.609,01) -107446 (kr 218.163,49) 

105 kr 42.760.044,85  (kr 325.063,61) -106900 (kr 218.163,49) 

106 kr 42.541.881,36  (kr 324.518,20) -106355 (kr 218.163,49) 

107 kr 42.323.717,86  (kr 323.972,79) -105809 (kr 218.163,49) 

108 kr 42.105.554,37  (kr 323.427,38) -105264 (kr 218.163,49) 

109 kr 41.887.390,87  (kr 322.881,97) -104718 (kr 218.163,49) 



Side 51 af 58 

 

110 kr 41.669.227,38  (kr 322.336,56) -104173 (kr 218.163,49) 

111 kr 41.451.063,89  (kr 321.791,15) -103628 (kr 218.163,49) 

112 kr 41.232.900,39  (kr 321.245,75) -103082 (kr 218.163,49) 

113 kr 41.014.736,90  (kr 320.700,34) -102537 (kr 218.163,49) 

114 kr 40.796.573,40  (kr 320.154,93) -101991 (kr 218.163,49) 

115 kr 40.578.409,91  (kr 319.609,52) -101446 (kr 218.163,49) 

116 kr 40.360.246,41  (kr 319.064,11) -100901 (kr 218.163,49) 

117 kr 40.142.082,92  (kr 318.518,70) -100355 (kr 218.163,49) 

118 kr 39.923.919,43  (kr 317.973,29) -99809,8 (kr 218.163,49) 

119 kr 39.705.755,93  (kr 317.427,88) -99264,4 (kr 218.163,49) 

120 kr 39.487.592,44  (kr 316.882,48) -98719 (kr 218.163,49) 

121 kr 39.269.428,94  (kr 316.337,07) -98173,6 (kr 218.163,49) 

122 kr 39.051.265,45  (kr 315.791,66) -97628,2 (kr 218.163,49) 

123 kr 38.833.101,96  (kr 315.246,25) -97082,8 (kr 218.163,49) 

124 kr 38.614.938,46  (kr 314.700,84) -96537,3 (kr 218.163,49) 

125 kr 38.396.774,97  (kr 314.155,43) -95991,9 (kr 218.163,49) 

126 kr 38.178.611,47  (kr 313.610,02) -95446,5 (kr 218.163,49) 

127 kr 37.960.447,98  (kr 313.064,61) -94901,1 (kr 218.163,49) 

128 kr 37.742.284,49  (kr 312.519,21) -94355,7 (kr 218.163,49) 

129 kr 37.524.120,99  (kr 311.973,80) -93810,3 (kr 218.163,49) 

130 kr 37.305.957,50  (kr 311.428,39) -93264,9 (kr 218.163,49) 

131 kr 37.087.794,00  (kr 310.882,98) -92719,5 (kr 218.163,49) 

132 kr 36.869.630,51  (kr 310.337,57) -92174,1 (kr 218.163,49) 

133 kr 36.651.467,01  (kr 309.792,16) -91628,7 (kr 218.163,49) 

134 kr 36.433.303,52  (kr 309.246,75) -91083,3 (kr 218.163,49) 

135 kr 36.215.140,03  (kr 308.701,34) -90537,9 (kr 218.163,49) 

136 kr 35.996.976,53  (kr 308.155,94) -89992,4 (kr 218.163,49) 



Side 52 af 58 

 

137 kr 35.778.813,04  (kr 307.610,53) -89447 (kr 218.163,49) 

138 kr 35.560.649,54  (kr 307.065,12) -88901,6 (kr 218.163,49) 

139 kr 35.342.486,05  (kr 306.519,71) -88356,2 (kr 218.163,49) 

140 kr 35.124.322,56  (kr 305.974,30) -87810,8 (kr 218.163,49) 

141 kr 34.906.159,06  (kr 305.428,89) -87265,4 (kr 218.163,49) 

142 kr 34.687.995,57  (kr 304.883,48) -86720 (kr 218.163,49) 

143 kr 34.469.832,07  (kr 304.338,07) -86174,6 (kr 218.163,49) 

144 kr 34.251.668,58  (kr 303.792,67) -85629,2 (kr 218.163,49) 

145 kr 34.033.505,08  (kr 303.247,26) -85083,8 (kr 218.163,49) 

146 kr 33.815.341,59  (kr 302.701,85) -84538,4 (kr 218.163,49) 

147 kr 33.597.178,10  (kr 302.156,44) -83992,9 (kr 218.163,49) 

148 kr 33.379.014,60  (kr 301.611,03) -83447,5 (kr 218.163,49) 

149 kr 33.160.851,11  (kr 301.065,62) -82902,1 (kr 218.163,49) 

150 kr 32.942.687,61  (kr 300.520,21) -82356,7 (kr 218.163,49) 

151 kr 32.724.524,12  (kr 299.974,80) -81811,3 (kr 218.163,49) 

152 kr 32.506.360,63  (kr 299.429,40) -81265,9 (kr 218.163,49) 

153 kr 32.288.197,13  (kr 298.883,99) -80720,5 (kr 218.163,49) 

154 kr 32.070.033,64  (kr 298.338,58) -80175,1 (kr 218.163,49) 

155 kr 31.851.870,14  (kr 297.793,17) -79629,7 (kr 218.163,49) 

156 kr 31.633.706,65  (kr 297.247,76) -79084,3 (kr 218.163,49) 

157 kr 31.415.543,16  (kr 296.702,35) -78538,9 (kr 218.163,49) 

158 kr 31.197.379,66  (kr 296.156,94) -77993,4 (kr 218.163,49) 

159 kr 30.979.216,17  (kr 295.611,53) -77448 (kr 218.163,49) 

160 kr 30.761.052,67  (kr 295.066,13) -76902,6 (kr 218.163,49) 

161 kr 30.542.889,18  (kr 294.520,72) -76357,2 (kr 218.163,49) 

162 kr 30.324.725,68  (kr 293.975,31) -75811,8 (kr 218.163,49) 

163 kr 30.106.562,19  (kr 293.429,90) -75266,4 (kr 218.163,49) 



Side 53 af 58 

 

164 kr 29.888.398,70  (kr 292.884,49) -74721 (kr 218.163,49) 

165 kr 29.670.235,20  (kr 292.339,08) -74175,6 (kr 218.163,49) 

166 kr 29.452.071,71  (kr 291.793,67) -73630,2 (kr 218.163,49) 

167 kr 29.233.908,21  (kr 291.248,26) -73084,8 (kr 218.163,49) 

168 kr 29.015.744,72  (kr 290.702,86) -72539,4 (kr 218.163,49) 

169 kr 28.797.581,23  (kr 290.157,45) -71994 (kr 218.163,49) 

170 kr 28.579.417,73  (kr 289.612,04) -71448,5 (kr 218.163,49) 

171 kr 28.361.254,24  (kr 289.066,63) -70903,1 (kr 218.163,49) 

172 kr 28.143.090,74  (kr 288.521,22) -70357,7 (kr 218.163,49) 

173 kr 27.924.927,25  (kr 287.975,81) -69812,3 (kr 218.163,49) 

174 kr 27.706.763,75  (kr 287.430,40) -69266,9 (kr 218.163,49) 

175 kr 27.488.600,26  (kr 286.884,99) -68721,5 (kr 218.163,49) 

176 kr 27.270.436,77  (kr 286.339,59) -68176,1 (kr 218.163,49) 

177 kr 27.052.273,27  (kr 285.794,18) -67630,7 (kr 218.163,49) 

178 kr 26.834.109,78  (kr 285.248,77) -67085,3 (kr 218.163,49) 

179 kr 26.615.946,28  (kr 284.703,36) -66539,9 (kr 218.163,49) 

180 kr 26.397.782,79  (kr 284.157,95) -65994,5 (kr 218.163,49) 

181 kr 26.179.619,30  (kr 283.612,54) -65449 (kr 218.163,49) 

182 kr 25.961.455,80  (kr 283.067,13) -64903,6 (kr 218.163,49) 

183 kr 25.743.292,31  (kr 282.521,72) -64358,2 (kr 218.163,49) 

184 kr 25.525.128,81  (kr 281.976,32) -63812,8 (kr 218.163,49) 

185 kr 25.306.965,32  (kr 281.430,91) -63267,4 (kr 218.163,49) 

186 kr 25.088.801,83  (kr 280.885,50) -62722 (kr 218.163,49) 

187 kr 24.870.638,33  (kr 280.340,09) -62176,6 (kr 218.163,49) 

188 kr 24.652.474,84  (kr 279.794,68) -61631,2 (kr 218.163,49) 

189 kr 24.434.311,34  (kr 279.249,27) -61085,8 (kr 218.163,49) 

190 kr 24.216.147,85  (kr 278.703,86) -60540,4 (kr 218.163,49) 



Side 54 af 58 

 

191 kr 23.997.984,35  (kr 278.158,46) -59995 (kr 218.163,49) 

192 kr 23.779.820,86  (kr 277.613,05) -59449,6 (kr 218.163,49) 

193 kr 23.561.657,37  (kr 277.067,64) -58904,1 (kr 218.163,49) 

194 kr 23.343.493,87  (kr 276.522,23) -58358,7 (kr 218.163,49) 

195 kr 23.125.330,38  (kr 275.976,82) -57813,3 (kr 218.163,49) 

196 kr 22.907.166,88  (kr 275.431,41) -57267,9 (kr 218.163,49) 

197 kr 22.689.003,39  (kr 274.886,00) -56722,5 (kr 218.163,49) 

198 kr 22.470.839,90  (kr 274.340,59) -56177,1 (kr 218.163,49) 

199 kr 22.252.676,40  (kr 273.795,19) -55631,7 (kr 218.163,49) 

200 kr 22.034.512,91  (kr 273.249,78) -55086,3 (kr 218.163,49) 

201 kr 21.816.349,41  (kr 272.704,37) -54540,9 (kr 218.163,49) 

202 kr 21.598.185,92  (kr 272.158,96) -53995,5 (kr 218.163,49) 

203 kr 21.380.022,43  (kr 271.613,55) -53450,1 (kr 218.163,49) 

204 kr 21.161.858,93  (kr 271.068,14) -52904,6 (kr 218.163,49) 

205 kr 20.943.695,44  (kr 270.522,73) -52359,2 (kr 218.163,49) 

206 kr 20.725.531,94  (kr 269.977,32) -51813,8 (kr 218.163,49) 

207 kr 20.507.368,45  (kr 269.431,92) -51268,4 (kr 218.163,49) 

208 kr 20.289.204,95  (kr 268.886,51) -50723 (kr 218.163,49) 

209 kr 20.071.041,46  (kr 268.341,10) -50177,6 (kr 218.163,49) 

210 kr 19.852.877,97  (kr 267.795,69) -49632,2 (kr 218.163,49) 

211 kr 19.634.714,47  (kr 267.250,28) -49086,8 (kr 218.163,49) 

212 kr 19.416.550,98  (kr 266.704,87) -48541,4 (kr 218.163,49) 

213 kr 19.198.387,48  (kr 266.159,46) -47996 (kr 218.163,49) 

214 kr 18.980.223,99  (kr 265.614,05) -47450,6 (kr 218.163,49) 

215 kr 18.762.060,50  (kr 265.068,65) -46905,2 (kr 218.163,49) 

216 kr 18.543.897,00  (kr 264.523,24) -46359,7 (kr 218.163,49) 

217 kr 18.325.733,51  (kr 263.977,83) -45814,3 (kr 218.163,49) 



Side 55 af 58 

 

218 kr 18.107.570,01  (kr 263.432,42) -45268,9 (kr 218.163,49) 

219 kr 17.889.406,52  (kr 262.887,01) -44723,5 (kr 218.163,49) 

220 kr 17.671.243,02  (kr 262.341,60) -44178,1 (kr 218.163,49) 

221 kr 17.453.079,53  (kr 261.796,19) -43632,7 (kr 218.163,49) 

222 kr 17.234.916,04  (kr 261.250,78) -43087,3 (kr 218.163,49) 

223 kr 17.016.752,54  (kr 260.705,38) -42541,9 (kr 218.163,49) 

224 kr 16.798.589,05  (kr 260.159,97) -41996,5 (kr 218.163,49) 

225 kr 16.580.425,55  (kr 259.614,56) -41451,1 (kr 218.163,49) 

226 kr 16.362.262,06  (kr 259.069,15) -40905,7 (kr 218.163,49) 

227 kr 16.144.098,57  (kr 258.523,74) -40360,2 (kr 218.163,49) 

228 kr 15.925.935,07  (kr 257.978,33) -39814,8 (kr 218.163,49) 

229 kr 15.707.771,58  (kr 257.432,92) -39269,4 (kr 218.163,49) 

230 kr 15.489.608,08  (kr 256.887,51) -38724 (kr 218.163,49) 

231 kr 15.271.444,59  (kr 256.342,11) -38178,6 (kr 218.163,49) 

232 kr 15.053.281,10  (kr 255.796,70) -37633,2 (kr 218.163,49) 

233 kr 14.835.117,60  (kr 255.251,29) -37087,8 (kr 218.163,49) 

234 kr 14.616.954,11  (kr 254.705,88) -36542,4 (kr 218.163,49) 

235 kr 14.398.790,61  (kr 254.160,47) -35997 (kr 218.163,49) 

236 kr 14.180.627,12  (kr 253.615,06) -35451,6 (kr 218.163,49) 

237 kr 13.962.463,62  (kr 253.069,65) -34906,2 (kr 218.163,49) 

238 kr 13.744.300,13  (kr 252.524,24) -34360,8 (kr 218.163,49) 

239 kr 13.526.136,64  (kr 251.978,84) -33815,3 (kr 218.163,49) 

240 kr 13.307.973,14  (kr 251.433,43) -33269,9 (kr 218.163,49) 

241 kr 13.089.809,65  (kr 250.888,02) -32724,5 (kr 218.163,49) 

242 kr 12.871.646,15  (kr 250.342,61) -32179,1 (kr 218.163,49) 

243 kr 12.653.482,66  (kr 249.797,20) -31633,7 (kr 218.163,49) 

244 kr 12.435.319,17  (kr 249.251,79) -31088,3 (kr 218.163,49) 



Side 56 af 58 

 

245 kr 12.217.155,67  (kr 248.706,38) -30542,9 (kr 218.163,49) 

246 kr 11.998.992,18  (kr 248.160,97) -29997,5 (kr 218.163,49) 

247 kr 11.780.828,68  (kr 247.615,57) -29452,1 (kr 218.163,49) 

248 kr 11.562.665,19  (kr 247.070,16) -28906,7 (kr 218.163,49) 

249 kr 11.344.501,69  (kr 246.524,75) -28361,3 (kr 218.163,49) 

250 kr 11.126.338,20  (kr 245.979,34) -27815,8 (kr 218.163,49) 

251 kr 10.908.174,71  (kr 245.433,93) -27270,4 (kr 218.163,49) 

252 kr 10.690.011,21  (kr 244.888,52) -26725 (kr 218.163,49) 

253 kr 10.471.847,72  (kr 244.343,11) -26179,6 (kr 218.163,49) 

254 kr 10.253.684,22  (kr 243.797,70) -25634,2 (kr 218.163,49) 

255 kr 10.035.520,73  (kr 243.252,30) -25088,8 (kr 218.163,49) 

256 kr 9.817.357,24  (kr 242.706,89) -24543,4 (kr 218.163,49) 

257 kr 9.599.193,74  (kr 242.161,48) -23998 (kr 218.163,49) 

258 kr 9.381.030,25  (kr 241.616,07) -23452,6 (kr 218.163,49) 

259 kr 9.162.866,75  (kr 241.070,66) -22907,2 (kr 218.163,49) 

260 kr 8.944.703,26  (kr 240.525,25) -22361,8 (kr 218.163,49) 

261 kr 8.726.539,77  (kr 239.979,84) -21816,3 (kr 218.163,49) 

262 kr 8.508.376,27  (kr 239.434,43) -21270,9 (kr 218.163,49) 

263 kr 8.290.212,78  (kr 238.889,03) -20725,5 (kr 218.163,49) 

264 kr 8.072.049,28  (kr 238.343,62) -20180,1 (kr 218.163,49) 

265 kr 7.853.885,79  (kr 237.798,21) -19634,7 (kr 218.163,49) 

266 kr 7.635.722,29  (kr 237.252,80) -19089,3 (kr 218.163,49) 

267 kr 7.417.558,80  (kr 236.707,39) -18543,9 (kr 218.163,49) 

268 kr 7.199.395,31  (kr 236.161,98) -17998,5 (kr 218.163,49) 

269 kr 6.981.231,81  (kr 235.616,57) -17453,1 (kr 218.163,49) 

270 kr 6.763.068,32  (kr 235.071,16) -16907,7 (kr 218.163,49) 

271 kr 6.544.904,82  (kr 234.525,76) -16362,3 (kr 218.163,49) 



Side 57 af 58 

 

272 kr 6.326.741,33  (kr 233.980,35) -15816,9 (kr 218.163,49) 

273 kr 6.108.577,84  (kr 233.434,94) -15271,4 (kr 218.163,49) 

274 kr 5.890.414,34  (kr 232.889,53) -14726 (kr 218.163,49) 

275 kr 5.672.250,85  (kr 232.344,12) -14180,6 (kr 218.163,49) 

276 kr 5.454.087,35  (kr 231.798,71) -13635,2 (kr 218.163,49) 

277 kr 5.235.923,86  (kr 231.253,30) -13089,8 (kr 218.163,49) 

278 kr 5.017.760,37  (kr 230.707,90) -12544,4 (kr 218.163,49) 

279 kr 4.799.596,87  (kr 230.162,49) -11999 (kr 218.163,49) 

280 kr 4.581.433,38  (kr 229.617,08) -11453,6 (kr 218.163,49) 

281 kr 4.363.269,88  (kr 229.071,67) -10908,2 (kr 218.163,49) 

282 kr 4.145.106,39  (kr 228.526,26) -10362,8 (kr 218.163,49) 

283 kr 3.926.942,89  (kr 227.980,85) -9817,36 (kr 218.163,49) 

284 kr 3.708.779,40  (kr 227.435,44) -9271,95 (kr 218.163,49) 

285 kr 3.490.615,91  (kr 226.890,03) -8726,54 (kr 218.163,49) 

286 kr 3.272.452,41  (kr 226.344,63) -8181,13 (kr 218.163,49) 

287 kr 3.054.288,92  (kr 225.799,22) -7635,72 (kr 218.163,49) 

288 kr 2.836.125,42  (kr 225.253,81) -7090,31 (kr 218.163,49) 

289 kr 2.617.961,93  (kr 224.708,40) -6544,9 (kr 218.163,49) 

290 kr 2.399.798,44  (kr 224.162,99) -5999,5 (kr 218.163,49) 

291 kr 2.181.634,94  (kr 223.617,58) -5454,09 (kr 218.163,49) 

292 kr 1.963.471,45  (kr 223.072,17) -4908,68 (kr 218.163,49) 

293 kr 1.745.307,95  (kr 222.526,76) -4363,27 (kr 218.163,49) 

294 kr 1.527.144,46  (kr 221.981,36) -3817,86 (kr 218.163,49) 

295 kr 1.308.980,96  (kr 221.435,95) -3272,45 (kr 218.163,49) 

296 kr 1.090.817,47  (kr 220.890,54) -2727,04 (kr 218.163,49) 

297 kr 872.653,98  (kr 220.345,13) -2181,63 (kr 218.163,49) 

298 kr 654.490,48  (kr 219.799,72) -1636,23 (kr 218.163,49) 



Side 58 af 58 

 

299 kr 436.326,99  (kr 219.254,31) -1090,82 (kr 218.163,49) 

300 kr 218.163,49  (kr 218.708,90) -545,409 (kr 218.163,49) 

 


