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Problemstilling:
Vestas Wind Systems A/S fik den 11. marts 2015 udstedt et nyt virksomhedsobligationslån på kr. 3,7 milliard
med løbetid frem til 2022. Lånet er optaget som erstatning for det tidligere virksomhedsobligationslån på kr.
4,5 mia. Optagelsen af det nye lån åbner muligheder for at vækste gennem investeringer, for på den måde at
skabe vejen ud af krisen.1

Problemformulering
Vi vil analysere, hvilke initiativer Vestas kan gøre for at skabe vækst med kapitalen fra det nye
virksomhedsobligationslån.

Formålet med projektet er således at udlede konkrete handlinger, som Vestas kan foretage for at vækste
virksomheden i fremtiden.
Afgrænsning:
Grundet en begrænsning i omfanget af rapporten har vi været nødsaget til at afgrænse rapporten på
forskellige områder. Dette både for at overholde kravene til omfang, men også for at kunne udarbejde en
koncentreret og overskuelig opgavebesvarelse.
Regnskabsanalyse – LARS-F:
Der forefindes mange direkte konkurrenter til Vestas på vindenergimarkedet, men da Siemens Wind Power
betragtes som den største konkurrent har vi afgrænset regnskabsanalysen til at omhandle disse to
virksomheder. Da de to virksomheder er de førende indenfor branchen ud fra markedsandele, er det vores
vurdering at de to virksomheder giver det bedste overblik over branchen.
Vi har herudover afgrænset rapporten fra at Vestas A/S og Siemens Wind Power har forskellige
regnskabsafslutninger. Der tages derfor ikke højde for eventuelle skævvridninger i nøgletal grundet
sæsonudsving i branchen. Dette har vi været nødsaget da en opgørelse med samme regnskabsafslutning vil
være alt for omfangsrig og at vi desuden ikke finder udsvingene væsentlige.
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http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/300579/vestas_udsteder_obligation_til_500_mio_euro.html

PESTEL-analysen:
Da de politiske og lovgivningsmæssige forhold i Vestas’ omverden er meget differentierede fra land til land,
har vi valgt at afgrænse analysen til de markeder, som vi mener, har størst vækstpotentiale indenfor en nær
fremtid. Da de politiske og lovgivningsmæssige faktorer er så forskellige fra land til land, vil det ikke give
mening at lave en generel analyse på verdensplan.
Finansiering og investering:
Vi afgrænser beregningerne fra at beregne skat, da vi ikke har stort nok kendskab til skattelovgivning på andre
markeder end Danmark. Herudover regner vi i faste priser, for ikke at skulle tage højde for inflationen i
beregningerne.

Metodeovervejelse:
Vi vil udarbejde rapporten med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer således at en rød tråd er
gennemgående for rapporten. Dette skal sikre at vi får udledt og tolket på informationer, som senere skal
ligge til grund for analyse, for derefter at benytte den opnåede viden til at planlægge og designe fremtidige
vækstskabende initiativer for Vestas.

Vi vil igennem en redegørende del omhandlende Vestas som virksomhed, herunder historie, idé, mission og
vision skabe et grundlæggende kendskab til virksomheden.

Vi vil analysere Vestas’ interne og eksterne forhold ved brug af subjektive og objektive modeller og via en
deduktiv samt induktiv tilgang knytte det teoretiske sammen med det empiriske.
Vores informationsindsamling vil både bestå af interne samt eksterne kilder. Dette skal sikre at vi opnår en
objektiv tilgang til udarbejdelsen af rapporten, dog altid ved brug af kompetente eksterne kilder.

Analysemodellerne vil for de interne forhold bestå af:
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·

Værdikædeanalyse

·

Porters generiske strategier

·

Regnskabsanalyse (”LARS-F”)

Analysemodellerne vil for de eksterne forhold bestå af:
·

PESTEL-analyse

·

Porters Five Forces

·

Skydeskivemodellen

Med ovennævnte modeller analyserer vi både ud fra kvantitative og kvalitative informationer. Målet med
modellerne er at gennemgå erkendelsesspiralen så ofte som muligt, for at kunne skabe det bedste grundlag
for vores videre vurderinger. Nærmere formål med hver enkelt model er som følger:

Værdikædeanalysen skal belyse det værdiskabende for kunden internt i virksomheden. Analysen vil give en
kendskabsgrad til, hvordan de forskellige afdelinger internt i Vestas bidrager til det endelige produkt. Men
også på hvilken måde forskellige tiltag i virksomheden påvirker disse afdelinger.

Vi vil ud fra Porters generiske strategier klarlægge Vestas’ overordnede strategi, for på den måde at
identificere stærke samt svage sider herved og eventuelle muligheder og trusler.

For at analysere Vestas’ økonomiske grundlag og udvikling vil vi benytte regnskabsanalysen LARS-F analysen.
Analysen giver grundlaget for at sammenligne Vestas med sine konkurrenter på nøgletal vedrørende
likviditet, aktivitet, rentabilitet og soliditet. Analysen skal herudover klarlægge eventuelle faresignaler i
virksomheden.
Nøgletallene som udledes af LARS-F vil ydermere blive analyseret ved hjælp af tendenslinjer, for at kunne
udtrykke en konklusion om udviklingen i virksomheden kontra dens konkurrenter.

Udover LARS-F vil vores driftsøkonomiske analyse indeholde en PESTEL-analyse. Denne skal sikre at vi opnår
kendskab til Vestas’ omverden, herunder lovgivning, teknologi mv. Dette skal synliggøre eventuelle
muligheder i omverdenen fx i form af politiske tiltag eller ny lovgivning. Modellen vil ydermere give en
generelt indblik i den generelle holdning til vedvarende energi.

En kobling mellem LARS-F og PESTEL skal herefter danne grundlag for at sammenligne Vestas’ økonomiske
udvikling med den makroøkonomiske udvikling i omverden.

Herudover vil vi benytte Porters Five Forces for at skabe et indblik i konkurrencesituationen for Vestas og
hvilke markedskræfter de er præget af. Porters Five Forces vil under substituerende produkter blive udvidet
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med skydeskivemodellen, for bedre at kunne tage stilling til truslen fra alternative energikilder.

Vores analyse af Vestas’ interne og eksterne sider skal afslutningsvist opsummeres i en SWOT-analyse, for at
skabe et samlet overblik over virksomhedens stærke og svage sider samt muligheder og trusler.

For at skabe en struktureret tilgang til genereringen af nye markedsmæssige tiltag vil vi udvide SWOTanalysen med en TOWS-analyse. TOWS-analysen består af:
·

Maxi-maxi: Ved konkrete tiltag at maksimere stærke sider samt muligheder.

·

Maxi-mini: Ved konkrete tiltag at maksimere stærke sider og minimere svage sider.

·

Mini-maxi: Ved konkrete tiltag at maksimere muligheder og minimering svage sider.

·

Mini-mini: Ved konkrete tiltag at minimere svage sider og konfrontere trusler.

Tiltagene som genereres på baggrund af analysen skal herefter danne ramme for en diskussion, som skal
frembringe det endelige tiltag som vil være mest fordelagtigt for Vestas med hensyn til fremtidig vækst.

For at udtrykke en endelig konklusion om det markedsmæssige tiltag vil vi bruge relevant investering- og
finansieringsteori. Teorien skal, ved hjælp af beregninger, analysere tiltagets rentabilitet samt den optimale
finansieringsform af den valgte investering. Beregningerne vil i det væsentligste tage udgangspunkt i det nye
virksomhedsobligationslån, som skaber ekstra likviditet.

Afslutningsvist vil vi konkludere på tiltaget og vurdere om tiltaget er Vestas’ mest optimale mulighed for at
skabe vækst på sigt.

5

Indledning:
Vestas er stiftet i 1946, hvor det oprindelige navn var Vestjysk Staalteknik A/S, som dengang blev forkortet til
Vestas. I begyndelsen var Vestas en virksomheden, der producerede landbrugsmaskiner.

Det var under oliekrisen i 1971 at virksomhedens Ingeniør Birger Madsen, begyndte at udvikle en teknologi,
som kunne transformere vindenergi til elektrisk energi. Det skulle tage Vestas 8 år før de første vindmøller
blev leveret i 1979. I starten af 1980’erne var USA en af de større aftagere af vindmøller, grundet gode
forudsætninger, som ved investeringer i vedvarende energi gav en skattemæssige fordel. I 1986 blev der
foretaget ændringer i skattelovgivningen i USA, hvilket betød at Vestas måtte gå i betalingsstandsning.
Konsekvensen blev at vindmølle-afdelingen blev frasolgt til eksterne investorer under navnet Vestas Wind
System A/S, hvilket er det navn vi kender i dag.
Vestas blev senere hen i 1988 børsnoteret. Kapitalen heraf blev brugt til at vækste virksomheden.
Vestas fusionerer i 2004 med NEG Micon og kort tid efter blev der foretaget udskiftning i ledelsen, hvilket
betød at Ditlev Engel blev direktør for Vestas. For at bringe Vestas til tops inden for vindindustrien blev der
lanceret planen ”The Will to Win”. Planen havde til formål at styrke indtjening og langsigtede
udviklingsmuligheder2. Vestas holdt sig til planen og oplevede på baggrund heraf massiv fremgang. Men
ligesom alle andre virksomheden blev Vestas offer for finanskrisen som startede i 2008.3 Dog leverede Vestas
et af virksomhedens bedste resultater i 2008, og blev derfor først mærket af finanskrisen i 2009. Selvom
finanskrisen var begyndt at sætte sine spor i Vestas, forsatte man med at udvikle på nye møller.
I 2010 forsøgte Vestas med at følge med tiden/ genfinde Vestas i finanskrisen med et nyt slogan ”Wind. It
means the world to us”4. Her blev lagt fokus på grøn energi og det skulle være med til at skabe en stolthed
blandt medarbejderne samt en øget bevidsthed om hvilken virksomheden Vestas er. Årene fra 2010 til 2013
blev ekstremt udfordrende for Vestas, der oplevede underskud i koncernen. For at bringe Vestas tilbage på
sporet blev organisationen slanket igennem mange fyringer. For at spare på udviklingsomkostningerne blev
der ikke længere udviklet nye platforme til møllerne, men i stedet udviklet ud fra eksisterede platforme. 5 I
stedet for at stå for alle udviklingsomkostningerne selv påbegyndte Vestas et samarbejde med Mitsubishi

2

http://www.vestas.com/Files%2FFiler%2FDA%2FInvestor%2FFinancial_reports%2F2005%2FStrategisk_handlingsplan-

2005-050526MFK-DK16.pdf
3

http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Samfunds%C3%B8konomiske_forhold/Fina

nskrisen
4

https://www.youtube.com/watch?v=hEHPHdLiIls
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http://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf%20dk/regnskaber/2013/aarsrapport/l%C

3%B8nsom%20v%C3%A6kst%20for%20vestas%202013.pdf
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Heavy Industri Ltd. Samarbejdet gik i alt sin helhed ud på at Vestas skulle komme med teknologien, alt imens
at Mitsubishi skulle komme med likviditeten.6
2013 blev året hvor Ditlev Engel (CEO) blev fyret, og erstattet af Anders Runevad. 7
Ved ledelsesskiftet fik Vestas en ny strategi, ”Lønsom vækst for Vestas.” Strategien skulle sætte fokus på den
voksende service forretning, samt nedbringelse af omkostningerne. 8
Vestas’ tiltag har over de seneste år vist sig at give gevinst, da virksomheden for første gang i 2014 siden 2010
leverede et overskud.

Vision:
Vestas’ vision er at være ubestridt markedsleder indenfor vindteknologi. Selvom Vestas igennem årene har
haft større og mindre udfordring har de dog formået at holde ved deres vision.9

Mission:
Vestas’ mission er at være den bedste i branchen med vindteknologi løsninger, for at gavne vores planet og
kunderne.10

Værdikædeanalyse:

Vi vil bruge værdikæden til gennemgå de processer som Vestas har igennem deres virksomhed. Det vi kan
udnytte til at se, hvor Vestas skaber den største nytteværdi samt hvor der er mulighed for at udvikle
virksomheden. Vi har valgt at bruge Porters oprindelige værdikædemodel, hvilket skyldes at vi mener at
Vestas er en virksomhed med utrolig mange kompetencer. Vi vil derfor ikke kunne analysere virksomheden i
dybden ved at bruge en simpel værdikæde.

6

http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/266739/vestas_og_mitsubishi_gaar_sammen_om_havmoeller.html

7

http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2013/08/21/091242.htm

8

http://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf%20dk/regnskaber/2013/aarsrapport/l%C

3%B8nsom%20v%C3%A6kst%20for%20vestas%202013.pdf
9

http://www.vestas.com/en/about/profile#!strategy
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http://www.vestas.com/en/about/profile#!mission

Figur 1. Porters oprindelige værdikædemodel. Kilde: http://afs1.systime.dk/index.php?id=145

Til at starte med vil vi beskrive virksomheden primære aktiviteter, hvor vi vil sørge for at medtage
støtteaktiviteterne, men de vil kort blive opstillet til sidste.

Indgående logistik:
Som en del af Vestas’ turnaround, har virksomheden haft meget fokus på den indgående logistik. For at
trimme og øge virksomheden fleksibilitet, har der været fokus på at udskille alle ikke-kerneprodukter. Hvilket
har betydet at Vestas har solgt flere maskinfabrikker og støberier til den tyske industrikoncern VTC Partners
GmbH. Grunden til at Vestas valgte at sælge til dem skyldes at de i forvejen havde haft et langvarigt
leverandørforhold, hvor man var vant til at få kvalitetsprodukter. Dette betyder at råvarer som Vestas skal
bruge til at bygge vindmøllerne, stadig ville være i samme kvalitet, men de vil derimod have en mindre
risikoprofil.11

11
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Vestas: Årsrapport 2013 side 25

Fremstillingsproces:
Som en del af Vestas’
turnaround i 2011 blev hele
produktionsapparatet set
efter og der blev som følge
heraf lukket fabrikker de
steder i verden, hvor Vestas
kunne se at omsætningen ikke
længere var til at opretholde
de store fabrikker. Samtidigt
betød dette at de
produktionssteder Vestas

Figur 2. Vestas Årsrapport 203 side 26

havde tilbage gennemgik en
renovering. På billede til højre ses, hvordan Vestas har fordelt sine fabrikker rundt i verden. Ved fra salget af
fabrikkerne har Vestas formået at ændre deres fremstillingsproces så de er blevet mere simplificeret. Dette
betyder at de nu kun skal have fokus på at lave Naceller (Vindmøllehuset), vinger, generatorer, tårne, og
styringer. Da Vestas har brugt tid og ressourcer på deres fremstillingsproces står de i dag stærkt på
leveringsområdet ift. andre i branchen, da mange andre vindmøllevirksomheder har holdt tilbage med
investeringer i kriseperioden.

Udgående logistik:
Grundet en vindmølles størrelse, bliver vindmøllerne først samlet på opstillingsstedet. Dvs. at man fragter de
enkelte dele ud til pladsen, hvor de så bliver samlet til den færdige mølle. Dette gør det til et stort logistik
arbejde at opstilling vindmøller, da delene skal ankomme til pladsen på de korrekt tidspunkter, så processen
foregår glidende. Dog giver selve fragten til opstillingspladsen i dag også en udfordring, da vindmøllerne er
ved at være så store at de ikke kan komme rundt alle steder. Dette har gjort at der foreligger et stort
planlægningsarbejde ved fragten af tårnet, møllehuset og vingerne.

Markedsføring + Salg og Service:
Siden at Ditlev Engel blev fyret og Andres Runevar ansat har Vestas haft fokus på lønsom vækst. Dvs. at man
ikke sælger vindmøller for enhver pris. Førhen har der været stort fokus på salg af vindmøller imens
serviceafdelingen er blevet set som en mindre del af virksomheden. Efter ansættelsen af Anders Runevar, har
Vestas i højere grad sat fokus på denne del af virksomheden, dette er sket ved at servicedelen er blevet en
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særskilt division i Vestas.12 Når Vestas for fremtiden sælger deres vindmøller, vil der også være større fokus
på at sælge deres servicedivision. Det betyder at Vestas kommer til at stå stærkere end konkurrenterne, da de
skaber muligheden for at hjælpe kunderne lige fra købet af en vindmølle til driften/vedligeholdelsen. Dette
skulle gerne give kunderne en fra vugge til grav oplevelse.

Virksomhedens infrastruktur:
Vestas er bygget op omkring
7 forskellige divisioner.
Formålet med opdelingen er
at kan skabe et bedre
overblik og gennemsigtighed
i virksomheden. Eksempelvis
kan det være at sales

Figur 3 Kilde: http://vestas.com/en/about/profile#!organisation-structure

divisionen ikke sælger noget i
forhold til de antal folk som der er ansat. Det kan være service divisionen bruger meget tid på at servicere en
bestemt del af møllen, som koster divisionen dyrt. Denne viden kan Vestas så bruge til at udvikle møllen
bedre og på den måde afhjælpe fejlene. Med opdelingen er der kortere behandlingstid, da hver afdeling
passer sit og har klare arbejdsopgaver. Dette giver Vestas muligheden for at få rettet eventuelle fejl hurtigere
end hidtil. Opdelingen i divisioner gør således at Vestas er mere omstillingsparate og på kort tid kan forbedre
deres produkt så det gavner kunden. Denne kommunikation ville være betydelig sværere, hvis de forskellige
divisioner var særskilte virksomheder.
Menneskelige ressourcer:
Vestas har siden stiftelse af virksomheden haft fokus på den teknologiske udvikling, hvilket betyder at
virksomheden altid har haft en kompetencerig medarbejdersammensætning. Dette har betydet at Vestas
altid har været en af de førende indenfor vindenergi, da de har haft den nyeste teknologi på markedet. Deres
høje niveau af teknologi har været en af grundene til at Vestas er markedsledende indenfor vindmølle
industrien.

Teknologiske ressourcer:
Som nævnt i overstående har Vestas altid været en virksomhed, der har gjort meget ud af den teknologiske
udvikling. Denne fremgangsmetode har gjort at Vestas står meget attraktivt for mulige samarbejdspartnere.
Det kan bl.a. nævnes, at da Vestas havde udfordringer med likviditeten til udviklingen af en ny mølle, var det

12

http://energiwatch.dk/Energinyt/Renewables/article6459174.ece
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muligt at få oprettet et samarbejde med Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Mitsubishi var her villige til at
komme med den nødvendige likviditet, da Vestas lagde inde med en fordelagtig teknologi.13

Indkøbsfunktion:
Vestas er en virksomhed, som har meget fokus på kvaliteten af de indkøb som de foretager sig. Da
holdbarheden har meget at sige til et produkt, hvor at levetiden er omkring 20-30 år.14 Derfor har Vestas
større virksomheden til at være underleverandører til deres produkter, da man skal være sikker på at de kan
levere ens stabil og kontinuerligt kvalitet. Denne strategi kan også ses, da Vestas solgte nogle af deres
maskinfabrikker og støberier. Det blev solgt til leverandør, hvor man i forvejen kendte til deres kvalitet og
sikker levering. Grundet den lange levetid på en vindmølle, har Vestas valgt ikke og have fokus på hvem kan
gøre det billigste. Men i stedet valgt, et match mellem kvalitet og pris.

Delkonklusion
Vestas har i de seneste år fortaget et betydningsfuldt turnaround for virksomhedens fremtidige eksistens. Det
har konkluderet i, at Vestas har outsourcet store dele af deres produktion af vindmøllekomponenter til
underleverandører, for på den måde at skabe en mere opstillingsparat og fleksibel virksomhed. Vestas har
bibeholdt fokusset på, at kvaliteten fra underleverandørerne skal være i top, så ændringerne ikke skader
Vestas’ brand og slutprodukt.
For at fremtidssikre de frasolgte fabrikker, blev de renoveret og moderniseret, så et større kapacitetsbehov
ved stigende efterspørgsel i markedet kan efterleves. Placeringen af den outsourcede produktion har også
været et fokusområde for Vestas, både for at tilpasse deres produktion men samtidig, at minimere
leveringsomkostningerne ved at placeringere de valgte underleverandører, hvor efterspørgslen i markedet er
størst.
Lønsomhed er samtidig blevet et væsentligt fokusområde for Vestas, efter direktionsskriftet fra Ditlev Engel til
Anders Runevar. Det har betydet at møllerne ikke levere skal sælge for enhver pris, for på den måde at
opretholde vækst i omsætningen, som Ditlev Engel gik meget op i.
Derudover er der kommet mere fokus på servicedivisionen, hvilket skyldes at servicedivisionen konstant har
leveret stabile og positive resultater. Vestas er opdelt i ca. 7 divisioner, hvilket er med til at give ledelsens
større overblik over hver enkelt del af virksomheden.
Vestas har altid haft fokus på at have et højt teknologiske niveau, specielt er de menneskeligressourcer altid
blevet vægtet højt i Vestas. Det har omverdenen også fået øjnene op for og åbent døren for et samarbejde

13

http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/266739/vestas_og_mitsubishi_gaar_sammen_om_havmoeller.html

14

http://www.dkvind.dk/html/teknik/filer/artikel_hvor_lange_lever.pdf
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med Mitsubishi Heavy Industri i et Joint venture selskab, hvor Vestas skal stå for den teknologiske udvikling og
Mitsubishi for finansieringen.

Porters generiske strategier:

For en virksomhed er det vigtigt at vide og være bevidste om hvilket produkt man har, da dette har stor
betydning for hvordan produktet skal sælges til forbrugeren. Vi har derfor valgt at bruge porters generiske
strategier, for at øge vores kendskab til Vestas’ produkter og hvilke strategier Vestas bruger for fortsat at
være i toppen af deres branche.

Figur 4: Kilde; http://afs1.systime.dk/index.php?id=312

Porters generiske strategier er bygget op omkring, hvilke konkurrencemæssige fordele og hvilket
konkurrencemæssigt sigte en virksomhed ønsker med deres produkt, eller hvordan det bliver modtaget.
Konkurrencemæssige fordele inddeles ”unikke produkter”, f.eks. et Rolex ur og ”lave omkostninger” som
f.eks. en mikro-bil.
Det konkurrencemæssige sigte inddeles i antallet af målgrupper produktet når ud til. I overstående figur bliver
det vist, hvordan de to kan mixes, så der udledes fire forskellige strategier. Dette giver mulighederne:
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·

Omkostningslederstrategi

·

Omkostningsfokus

·

Differentieringsstrategi

·

Differentieringsfokus.

Omkostningslederstrategi:
Denne strategi går ud på at virksomheden har et produkt, som kan produceres til relativt lave omkostninger.
Det er et produkt som henvender sig til en stor målgruppe. Det kan f.eks. være fødevareprodukter som vi
køber i supermarkederne.

Omkostningsfokus:
Denne strategi går ud på at virksomheden har et produkt, som henvender sig til en relativ smal målgruppe.
Der er lave omkostninger ved at producere produktet, et eksempel herpå kunne være ikke eksklusivt te som
bliver solgt i supermarkederne.

Differentieringsstrategi:
Denne strategi går ud på at virksomheden har et unikt produkt, som henvender sig til en større målgruppe.
Kendetegnet ved denne strategi er ligger i selve differentiering, som påvirker kunden i beslutningsprocessen.
Et eksempel på et produkt i denne klasse er Apples iPhone.

Differentieringsfokus:
Denne strategi går ud på at virksomheden har et unikt produkt, som henvender sig til en smal målgruppe. Et
eksempel på et produkt i denne strategi er Teslas elbiler. Bilen har et meget unikt design og grundet prisen
henvender den sig primært til en snæver målgruppe.

Det er vores vurdering at Vestas ligger i strategien omkostningsfokus. Det skyldes at deres omkostnings-setup
er bygget op omkring ønsket om at have kvalitet i deres produkter, men samtidigt at have stort fokus på ikke
at blive omkostningstunge. Da vindmøller i forvejen er meget dyre produkter vil dette i værste fald betyde at
kunderne vil vælge andre billigere leverandører. Ses på kundeportefølgen i vindmølleindustrien er
målgruppen relativ smal og et B2B marked. Prisen på en vindmølle er den altafgørende faktor for at
målgruppen for Vestas er smal/snæver, da meget få har likviditeten til at lave sådanne investeringer. De
typiske kunder vil derfor være energiselskaber, som ønsker at producere deres energi billigere med videresalg
for øje.

Delkonklusion:
Selvom Vestas på mange måder har et differentieret produkt og er langt fremme teknologisk, er det vores
opfattelse at deres nye strategi i forhold til ”turn around” har gjort at deres overordnede strategi hælder
mere til omkostningsfokus end differentieringsfokus. Dette begrundes yderligere med at Vestas’ produkter i
det væsentligste sælges til en smal kapitalstærk målgruppe.
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Regnskabsanalyse (”LARS-F”):

For at skabe et godt overblik samt en god struktur på udarbejdelsen af regnskabsanalyse, har vi, som nævnt i
metodeafsnittet, valgt at udarbejde regnskabsanalysen ved brug af LARS-F modellen. Vi vil i vores analyse
sammenligne Vestas A/S med deres største konkurrent15, Siemens Wind Power A/S, herefter Siemens, for at
kunne belyse styrker og svagheder mellem de to konkurrenter. Regnskabsårene som analyse vil være baseret
på baggrund af er perioden 2008-2014, for at give det bedste billede af virksomhedernes nutidige økonomiske
situation, samt hvordan udvikling har været dertil.

Indsamlingen af data til udarbejdelsen af regnskabsanalyse er udelukkende indsamlet via. desk-research på
det interne niveau, fordi vores vurdering er, at virksomhedernes interne økonomifunktioner har det bedste
kendskab til virksomhedens udvikling. Den indsamlede data fra en intern kilde vil givetvis have en subjektiv
holdning til tolkningen af udviklingen, grundet ønsket om at vise et godt regnskabsmæssigt resultat til
offentligheden. Men regnskaberne er ydermere godkendt af ekstern revisor, som har et objektivt syn til
tallene, det er derfor vores vurdering at tallene er valide.

Endvidere er det vigtigt, at belyse at vi afgrænser os fra den eventuelle sæsonpræget forskel der kan påvirke
de to selskabs regnskaber, da Vestas aflægger regnskab pr. 31. december, hvorimod Siemens aflægger pr. 30.
september. Det er derfor ikke muligt at udarbejde en ideel komparativ analyse af de to årsrapporter.
Siemens har i regnskabet året 2013/14, derudover valgt at ændret regnskabspraksis vedrørende opgørelse af
bruttofortjeneste. Lovgivningens bestemmelser siger dog at sammenligningstal 5 år tilbage skal tilrettes,
derfor berører praksisændringer udelukkende nøgletal i regnskabsårene 2008 og 2009, hvor bruttofortjeneste
benyttes i udregningen af nøgletal.

15
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(L)ikviditet:
Nøgletallet likviditetsgrad hjælper os til at belyse selskabernes likvide situation i perioden 2008-2014,
nøgletallet er illustreret visuelt i grafen nedenfor.

Likviditetsgraden viser forholdet mellem omsætningsaktiverne og den kortfristede gæld. Likviditetsgraden bør
være større end 100 %, da virksomheden så vil have større omsætningsaktiver end kortfristet gæld.
I perioden fra 2008-2014 likviditetsgraden meget tæt på 100 % med positive udslag i 2010 og 2012. I
perioderne hvor likviditetsgraden er over 100%, har Vestas udnyttet noget af den langfristede gæld til at
finansiere deres omsætningsaktiver, som er dem som giver penge i kassen. Dette er positivt, eftersom den
kortfristede gæld som regel har en højere rente end de langfristede gældforpligtigelser. Derfor er
hovedreglen også at kortfristet gæld aldrig må finansiere langfristet aktiver og også betegnes som
anlægsaktiver, fx bygninger. I Vestas’ tilfælde har dette kun været tilfældet tilbage i 2008, hvor
likviditetsgraden var nede på 96%, hvilket på trods at den begrænsede margin fra 100% fik Vestas til at
reagere omgående, hvilket også belyser betydning heraf, og fik likviditetsgraden tilbage over 100% allerede
året efter. Hvis vi derimod kigger på Siemens, har deres likviditetsgrad i hele perioden fra 2008-14 været over
120%, hvilket er rigtig godt da deres omsætningsaktiver dermed er finansieret til en lavere rente. Siemens er
altså bedre til at finansiere de aktiver, som skaber omsætningen for virksomheden end Vestas, hvilket vil give
dem en konkurrencemæssig fordel, grundet lavere finansiel belastning.
Et af de væsentligste aspekter i Vestas som påvirker likviditetsgraden på passivesiden er forudbetalinger fra
debitorer, som udgør næsten 50% af den kortfristede gæld i 2014. Det er meget positiv at så store dele af
betalingerne indbetales før varen er leveret, da det styrker Vestas likviditet, at de igennem
udarbejdelsesprocessen kan finansiere deres omkostninger med forudbetalte faktura med begrænset
omkostninger. Omkostninger i form af eventuel rabat eller en minimal rentetilskrivning, frem for at kunne
15

belåne selskabets kassekredit til en væsentlig højere rente.16

Tendenslinje viser også et meget konstant vandret niveau over hele perioden, den belyser dog også er der
stor tilfældighed forbundet mellem de 7 regnskabsperioder, hvilket kan konkluderes udfra
korrelationskoefficient som, hvis der er perfekt lineær sammenhæng mellem punkterne vil r2 = 1.

(A)ktivitet:
Til analysen af aktiviteten vil vi se på udviklingen i nulpunktsomsætningen samt sikkerhedsmargin til
nulpunktsomsætning.

Nulpunktsomsætningen også kaldet breakeven omsætningen, er den omsætning selskaberne minimum skal
have for at dækningsbidraget kan dække kapacitetsomkostninger. Dertil hører sikkerhedsmarginen, som viser
hvor langt de her været over eller under nulpunktsomsætningen i perioden.17
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I periode 2008-10 havde Vestas en sikkerhedsmargin til nulpunktsomsætningen på mellem ca. 25-55%, hvilket
er meget positivt og svarende til at omsætningen i perioden kunne falde med mellem 1.525-3.222 mio. EUR
for at skabe et nul-resultat i den periode. Derimod havde Vestas store problemer i årene 2011-2012, hvor der
var underskud på bundlinjen, her manglende Vestas i 2011 hele 12.155 mio. EUR i omsætning for at skabe et
resultat på 0, endnu værre stod det til i 2012, hvor der i manglede 20.751 mio. EUR i omsætning. Vestas har
heldigvis formået at få vent skuden og deres omsætning kan i 2014 bære at falde med 3.561 mio. EUR før der
igen vil være underskud. Udvikling går bestemt i den rigtige vej for Vestas, hvis vi samlinger med deres
konkurrent Siemens har de i perioden 2011-2013, hvor Vestas klarede sig dårligt, haft en stor
sikkerhedsmargin til nulpunktsomsætning på mellem 1.712-2.677 mio. EUR, derimod er Siemens gået i den
forkerte retning og har i 2014 negativ indtjening, hvor på det ikke er muligt at beregne en sikkerhedsmargin,
eftersom jo større omsætningen bliver jo større bliver underskuddet.
Siemens har altså klaret det bedre i perioden 2011-13 end Vestas, men når vi ser på det fremadrettede
perspektiv står Vestas er en meget bedre situation end Siemens, deres sikringsmargin er høj og deres
indtjening er god. Siemens har store problemer med deres indtjening, som er negativ, hvilket der skal
reageres kraftigt på.
Beregningen af 2010 vedrørende Siemens, har ikke været muligt da deres kapacitetsomkostninger er positive
og dermed en indtjening, hvorfor indtjeningen kan være 0 og stadig skabe et overskud.
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(R)entabilitet:
For at belyse Vestas’ rentabilitet, vil vi benytte nedenstående nøgletal:
-

Aktivernes omsætningshastighed

-

Afkastningsgrad

-

Dækningsgrad

-

Egenkapitalens forretning

Aktivernes omsætningshastighed:

Aktivernes omsætningshastighed bruges til at belyse Vestas’ evne til at skabe omsætning ud fra deres aktiver.
Lavpraksis kan man sige at, hvis Vestas investerede 1kr. i et aktiv i 2014, ville den krone generere 99 øre. i
omsætning.

I regnskabsperioden 2008-2014 har aktivernes omsætningshastighed i Vestas svinget op og ned i en margin
på 0,44g, hvilket betyder at der er stor sammenhæng imellem omsætningens udvikling og aktivernes
balancesum. Den faldende omsætningshastighed på aktiver fra 2013 skyldes at omsætningen er steget fra at
være 6.084 millioner EUR til i 2014 at være 6.910 millioner EUR, samtidig med at aktiverne, specielt med
fokus på den likvide beholdning som er steget fra 694 mio. EUR. i 2013 til 2.018 mil. EUR. i 2014 og en samlet
aktivstigning fra 5.640 mil. EUR til 6.997 mil. EUR., Det er altså Vestas’ indestående i banken der har resulteret
i en faldende omsætningshastighed. Det er dog positivt, at den faldende omsætningshastighed på aktiverne
skyldes, at ledelsen ønsker at styrke selskabets økonomiske situation ved at øge indestående, således at
Vestas kan investere uden at skulle låne penge fra eksterne parter. Det kan være svært hurtigt at tilpasse sine
aktiver til en omsætningsændring, hvorfor det også er tegn på god ledelse, når Vestas’ omsætningshastighed
18

trodsalt ligger stabilt. Aktivernes omsætningshastighed, er i perioden 2008-2014 steget med 6%, hvilket har
betydet, at omsætningshastigheden er steget fra 0.93 gange til 0.99 gange.18
Siemens klarer sig dog væsentligt bedre end Vestas på dette nøgletal, deres omsætningshastighed ligger i
2014 på 1.67g, hvilket er 0.68g højere end Vestas og 1 kr. investering i aktiver vil give 0.68 øre mere end ved
samme investering i Vestas. Siemens’ margin mellem laveste og højeste omsætningshastighed på 0.37g er
også utrolig flot og igen tegn på god organisation og ledelse.

Overskudsgrad:
Overskudsgraden belyser Vestas’ indtjeningsevne, altså hvor meget af det reelle overskud bliver egentlig til
indtjening. Nedenfor ses en graf over overskudsgraden for Vestas:

I 2014 havde Vestas en overskudsgrad på 8.8%, overskudsgraden har generelt i perioden 2008-2014 været
meget svingende fra sit højeste i 2008 på 10.4% og sit laveste i 2012 på -9.7. Den store negative
overskudsgrad i 2012 skyldes store tab på debitorer, hvor Vestas’ så sig nødsaget til at nedskrive
tilgodehavender, som de ikke længere forventede at få indtjening på, størstedelen af den lave overskudsgrad
kan derfor forsvares hermed. Derfor formåede Vestas også at få positiv overskudsgrad allerede året efter og i
2014 med en overskudsgrad på 8.8%, begrundet af stigende omsætning i forhold til omkostningernes stigning
og heraf et forbedret resultat før finansielle poster. 19
Siemens har i perioden 2008-2013 haft utrolig flotte overskudsgrader på mellem 7.2 og 28.1%, hvor Siemens
virkelig overgår Vestas. Derimod kommer Vestas stærkt tilbage i 2014, hvor deres overskudgrad som sagt er
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8.8%, men Siemens gået den helt modsatte vej og blevet negativ med -9.2%.

Afkastningsgrad:
Afkastningsgraden belyser virksomhedens evne til at skabe overskud ved hjælp af den indskudte kapital.
Afkastningsgraden skal være over markedsrenten, da det ellers ville være mere fordelagtigt at have sine
penge placeret neutralt et andet sted.

Afkastningsgraden ligner meget overskudsgraden i Vestas, det skyldes som vi tidligere vi bekræftet, da vi
analyserede aktivernes omsætningshastighed, at omsætningen og aktivsummen i Vestas følges ad.
Det er i 2008 og i 2014 gået godt for Vestas, de har i 2008 haft en afkastningsgrad på 9.7% og i 2014 en
afkastningsgrad på 8.7%. Afkastningsgraden måles i forhold til markedsrenten som er ca. 3-4%, det vil sige at
for at det kan svare sig at investere i Vestas frem for at have sine penge stående et neutralt sted, skal deres
afkastningsgrad være over 3-4%. Hvis vi kigger på perioden mellem 2008 og 2014 er det tydeligt at Vestas har
haft problemer, deres afkastningsgrad har ikke formået at overstige markedsrente og dermed besværliggjort
at skaffe ny kapital til nye investeringer, da afkastet har været mere lukrativt andre steder, som fx Siemens
hvis afkastningsgrad har været væsentlig højere end Vestas’ i perioden 2008-2013 og i hele perioden over
markedsrenten. Det bedste år var 2008 med en afkastningsgrad på 28.1% og det dårligste i 2012 med 7.2%.
Det går dog væsentlig ned af bakke for Siemens i 2014 og deres afkastningsgrad er negativ med -14.1%
sammenholdt med Vestas’ på 8.7%, går Vestas en væsentlig bedre fremtid i møde.
Hvis vi igen kigger på 2014 skyldes den forbedrede afkastningsgrad, som ved overskudsgraden, stigende
omsætning i forhold til omkostningernes stigning og heraf et forbedret resultat før finansielle poster.20
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Dækningsgraden:
Dækningsgraden viser, hvor meget af omsætningen der er til at dække kapacitetsomkostningerne, når de
variable omkostninger er fratrukket.

Vestas har i perioden 2008-2014 har en solid dækningsgrad på over 10% i hele perioden med toppunkt i 2008
med hele 19%, hvorefter et vedvarende fald i dækningsgraden frem til 2013 blev afløst af stigende
dækningsgrad til igen at være oppe på hele 17% i 2014. Sammenligner vi med Siemens har deres
dækningsgrad i hele perioden været lavere end Vestas’, hvilket kendetegnes ved at deres styring af
omkostninger i forhold til omsætning ikke har været på niveau og haft det nødvendige fokus, hvilket tydeligt
ses i 2014, hvor Siemens’ dækningsgrad er negativ med -6.1%, hvor den i Vestas er steget til 17%
Den stigende dækningsgrad i Vestas betyder at der er flere midler til at dække kapacitetsomkostninger.
Stigningen har fra 2012 til 2014 været på hele 55%, den forbedrede dækningsgrad kan opnås gennem
forhøjerede salgspriser eller minimerede variable omkostninger, som vil øge avance på de solgte produkter.
Vestas har siden 2011 indført en turn-around plan, hvor et af hovedpunkterne er nedbringelse af
omkostninger, hvilket forklarer den forbedrede dækningsgrad.21

Egenkapitalens forretning:
Egenkapitalens forrentning belyser selskabernes evne til at forrente den indskudte kapital. Hvis
egenkapitalens forrentning er mindre end afkastningsgraden, så taber selskaberne på sin fremmedkapital og
omvendt.
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Investorerne i Vestas har i perioden 2008-2014 fået en gennemsnitlig forrentning på 7 % af deres indskudte
kapital, hvilket er over markedsrenten, hvorfor Vestas i perioden har været en god virksomhed at placere sine
penge i. Det er udfra grafen tydeligt, at Vestas i perioden 2011-2012 ikke har været en gode til at forrente den
indskudte kapital, men ser man bort for disse to år har forretningen faktisk været helt oppe på 19% i
gennemsnit, hvilket må siges at være langt over markedsrente på 3-4% og dermed en utrolig god investering
for investorerne. Hvis investorerne udelukkende har investeret kortsigtet i Vestas i 2008, ville deres
forrentning være helt oppe på 38.7% eller en investering i 2014 med en forretning på 25.5%, som begge år er
utrolig høje forretninger.22 Siemens overgår på dette parameter Vestas med flere længder i perioden 20082014, deres gennemsnitning forretning er på hele 23% på trods af en negativ forrentning i 2014 på -126%,
hvis 2014 udelukkes havde forretningen for perioden 2008-2013 været hele 47%, hvilket er langt højere end
Vestas. Men igen har Siemens store problemer i 2014, hvorimod fremtiden ser lysere ud for Vestas med en
forretning på 25.5%.

Soliditetsgrad:
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.

22

Vestas Annual report 2008-2014 – Resultatopgørelse og balance

22

Soliditetsgraden i Vestas stiger i perioden 2008-2014 med 35% fra 25% i 2008 til 34% i 2014. En soliditetsgrad
på 34% er et udtryk for, at 34% af alle Vestas aktiver i balancesummen er finansieret af egenkapitalen. Det er
tydeligt at se at soliditetsgraden falder i 2012 til 23%, hvor de tidligere analyserede nøgletal også er
faretruende, og Vestas’ økonomiske situation kommer virkelig på prøve, men den høje soliditetsgrad fra
tidligere år gør, at Vestas hurtigt kan vende det dårlige resultat til positiv året efter. Siemens soliditetsgrad har
i perioden lagt tæt men en smule lavere end Vestas’ med en soliditetsgrad på 26% i 2008 og en soliditetsgrad i
2013 på 24%, men ligesom Vestas var på prøve kommer Siemens bestemt også på prøve i 2014, hvor deres
soliditetsgrad er helt nede på 4%. Hvis man skal se positivt på tallet er det selvfølgelig, at det stadig er positivt
med 4%, men en så lav soliditetsgrad er ekstremt fareturende for selskabets eksistens og der skal virkelig
fokuseres herpå fra Siemens’ side.23

(F)aresignaler:
Vestas har defineret følgende risici som de væsentligste24:

Reduceret offentlig støtte til vindenergi:
I de fleste lande verdenen over støttes grønenergi og dermed også vindenergi af staten med tilskud, som skal
bidrage væsentligt med at øge væksten i vindkraftindustrien. Støtten ydes ofte med tilskud til ejerne af
vindkraftsanlæggene, som dermed bedre kan finansiere købene af vindmøller, som dermed skaber
omsætning i Vestas.
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Et reduceret omfang eller fuldstændigt ophør af direkte eller indirekte offentlige støtteordninger har negativ
indvirkning på markedet for vindenergi. I de senere år har de offentlige støtteordninger været under pres, da
regeringerne har måttet skære i statsbudgetterne. Således har der været uro og manglende klarhed omkring
den offentlige støtte på en række af Vestas’ største markeder, herunder EU, USA og Australien.

Etablering på nye markeder:
Omsætning på nye markeder er en nødvendighed, hvis Vestas ønsker at bibeholde og øge deres vækst
fremadrettet. Omsætningen på nye markeder forventes også at stige yderligere i de kommende år. Ved ny
etablering følger samtidig også risicis med, der er ventetid på at opnå accept vedrørende Vestas’ produkt på
det nye marked og serviceydelserne skal tilpasses det nye marked. Derudover kan der være store
omkostninger vedrørende infrastruktur, samt politiske og økonomisk ustabilitet eller uro i landet.

Introduktion af nye produkter:
Det er vigtigt, at Vestas lykkes med at færdiggøre og udvikle de nye produkter, så de kan blive klar til levering
så hurtigt som muligt, da der hele tiden indgås nye salgsaftaler for disse nye vindmøller, som hele tiden
effektiviseres og forbedres til at kunne producere endnu mere strøm, hvilket der er stor efterspørgsel efter
fra blandt andet i USA. Forsinkelser kan koste dyrt for Vestas, hvis salgsaftaler allerede er indgået med et
bestemt leveringstidspunkt, kan en sådan forsinkelse måske koste hele ordreren samt et fremtidig
samarbejde med kunden, i mindste fald koste dagbøder grundet forsinkelse.

Del konklusion:
I perioden 2008-2014 har Vestas været igennem en svingende periode med krise og nedtur i 2011 og 2012 set
ud fra deres regnskabsmæssige nøgletal. I perioden har deres likviditet og soliditet været forholdsvis stabil,
men med fald i 2012 og 2013. Likviditeten og soliditet er begge i en opadgående kurve med forbedringer 2014
i forhold til 2013. Ved sammenligningen med Siemens er det tydeligt at Siemens’ likviditetsmæssige situation
er væsentlig bedre end Vestas’ og ligger i hele perioden højere. Den soliditetsmæssige situation har Vestas’ til
gengæld lagt over Siemens i helt perioden og specielt i 2014, hvor Siemens har store problemer med
soliditetsgrad på 4% i forhold til Vestas’ på 34%.
Hvis vi kigger på de resultatbaserede nøgletal, overskudsgrad, afkastningsgrad og egenkapitalens forretning,
fremkommer det tydeligt, at Vestas har haft krise i 2011 og 2012. Sammenholdt med markedsrenten havde
Vestas frem til 2011 positive resultatbaserede nøgletal, men under nedturen i 2011 og 2012 vendte
nøgletallene 180 grader til negative procenter. Vestas havde dog midlerne, som belyst i likviditet og soliditet,
til at overvinde nedturen og i 2013 og 2014 er der igen positive procenter at finde med en væsentlig stigning i
2014 tallene. Sammenligningen med Siemens på disse nøgletal gav i perioden 2008-2013 store bekymringer
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set med Vestas briller, Siemens var overlegne på samtlige nøgletal endda med store margin ned til Vestas, det
har heldigvis for Vestas fået en brat ende med store negative nøgletal i 2014 for Siemens vedkomne. Derfor
ser fremtiden for Vestas i forhold til Siemens meget lys ud, deres nøgletal peger i den rigtige retning og med
stigning en omsætning og dækningsgrad er der basis for fremtidige gode regnskabsresultater for Vestas.
Vi har ved hjælp af tendenslinjer forsøgt at udlede en sammenhæng i de forskellige nøgletal, hvor dette har
været relevant. R2 som belyser forklaringsgraden, altså hvor stor en del af graferne der kan forklares af
tendenslinjen har generelt været usammenhængende, med undtagelse af afkastningsgraden for Siemens.
Dette skyldes at virksomhedernes økonomiske nøgletal er påvirket af så mange forskellige faktorer, at der
ikke kan forudsiges nogen sammenhæng eller forudsigelig udvikling i nøgletallene.
Determinationskoefficienten har som følge heraf generelt igennem hele analysen været langt fra 1, som er
udtrykket for fuld sammenhæng.

Porters Five Forces:

For at skabe et overblik over, hvilken branche Vestas
opererer i vil vi benytte Porters Five Forces. Modellen er
udviklet af Michael Porter og er bestemt til at belyse
styrkeforholdet i en hvilken som helst branche.
For at kunne benytte Porters Five Forces optimalt skal
det bestemmes, hvilken branche der præcist er tale om.
Vestas udvikler først og fremmest produkter til grøn
energi, men da dette både kan være sol- og vandenergi
er det nødvendigt at analysen afgrænser sig fra denne
type produkter og udelukkende koncentrerer sig om
Vestas’ kerneprodukt, vindenergi.

Leverandørernes forhandlingsstyrke:
De seneste års begivenheder har betydet meget på leverandørområdet for Vestas. Vestas har været igennem
en stor udvikling, som har slanket organisationen og på den måde mindsket omkostningerne hvad angår
produktions- og lageromkostninger. Udviklingen har i det væsentligste bestået i at Vestas har sorteret i
eksisterende leverandører og i samme omgang solgt produktionsenheder fra, blandt andet til VTC Partners
GmbH og DB Schenker, som i forvejen var mangeårige samarbejdspartnere.25 Frasalg og lukning af diverse
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produktionsenheder har gjort Vestas mere fleksible i forhold til varierende aktivitetsniveau i virksomheden,
da de på den måde har ”frasagt” sig risikoen ved en eventuel nedgang i aktivitetsniveauet.
Vestas’ har på nuværende tidspunkt udelukkende oplevet fordele ved ovenstående, men i forhold til
leverandørernes forhandlingsstyrke kan dette på sigt give anledning til problemer.

”Nu har væksten i industrien betydet, at markedet for underleverandører er blevet mere interessant. Vi kan i
dag finde leverandører, der leverer den rette kvalitet til den rette pris”26
-

Finansdirektør Marika Frederiksson

Ovenstående udtaler finansdirektør Marika Frederiksson til Børsen i april 2014. Det er utvivlsomt at markedet
igennem årene er modnet, hvilket har gjort at Vestas har kunnet give produktionsopgaver videre uden at gå
på kompromis med kvaliteten. Hvad der er mere tvivlsomt er, hvilken betydning denne strategi får for
forhandlingsstyrken blandt leverandørerne. Ved at videregive produktionen vil Vestas på sigt opleve et
såkaldt ”trade-off”, da disse leverandørers forhandlingsstyrke formentlig øges.
Vestas har i forbindelse med outsourcing af produktionsopgaver også sorteret en væsentlig del af
producenterne fra. Dette har været nødvendigt for at sikre den høje kvalitet, men det har også betydet at
færre og færre producenter kan leve op til de høje krav. Grundet det stadig stigende ”offshore-marked” stiller
Vestas større krav til dokumentation af kvaliteten ved deres leverandører, da reparation på ”offshore”-møller
er en omkostning af en væsentlig størrelse.27
Vestas’ strategi har været nødvendig for at lave det såkaldte ”turn-around”, men kan på sigt betyde at Vestas
ikke har andre end de netop udvalgte leverandører at gå til i fremtiden. Vestas kan med den nye strategi
risikere at meget få producenter i fremtiden har den nødvendige ekspertise indenfor området, hvilket gør
forholdet til de nuværende ekstremt vigtigt.

Købernes forhandlingsstyrke:
Vindenergi branchen er meget lidt fleksibel forstået på den måde at kunderne for det meste er store og få.
Vestas oplyser i deres nyligt offentliggjorte årsrapport for 2014 at deres vigtigste kunder udgør omtrent 47 %
af Vestas’ samlede kundeportefølge. Denne fordeling gør, at disse kunders forhandlingsstyrke øges ved
Vestas. Denne fordeling af kundeportefølgen er dog typisk for en virksomhed som Vestas, blandt andet fordi
at størstedelen af handlerne foregår B2B mellem energiselskaber og Vestas. Et modspil til denne
forhandlingsstyrke er Vestas’ størrelse og know-how, hvilket kan gøre det besværligt for kunderne at finde en
26
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alternativ leverandør af samme klasse, da meget få vindmølleproducenter er gearet til at levere mængde og
kvalitet som Vestas.

Truslen fra nye indtrængere:
På trods af at vindemølle industrien er en branche i vækst, hvilken gør det attraktivt for nye indtrængere, vil
det være meget svært for nye virksomheder at erobre en del af markedet. Dels på grund af den store barriere
i form af nødvendig know-how, del på grund af det store likviditetsbehov for at operere i branchen. Som
nævnt ovenfor er Vestas begyndt at sortere i deres leverandører for at opnå den bedste kvalitet, hvilket har
resulteret i at mange tidligere leverandører har måttet lukke.28 Mange af virksomhederne har ikke haft den
nødvendige kapital og know-how til at kunne leve op til Vestas’ høje krav til dokumentation og udvikling,
hvilket har sat en stopper for samarbejdet.
Udover et know-how som kun kan opnås igennem mange års erfaring i branchen, har Vestas en brand-værdi,
som vil tage mange år at opbygge for nye indtrængere. Sammen med Siemens Wind Power sidder Vestas på
20-25 % af markedet og deres størrelse gør at de nyder godt af stordriftsfordele som nye indtrængere vil have
meget svært ved at opnå.29
På trods af ovenstående er Vestas blevet udkonkurreret på det kinesiske marked, som de engang
dominerede. De kinesiske indtrængere nød her godt af deres geografiske placering, som de udnyttede til at
udkonkurrere Vestas på pris. Kvalitet var således ikke nok for Vestas, som igen er ved at erobre
markedsandele på det kinesiske marked. Det kan igen lade sig gøre, da de kinesiske vindmøllefabrikanter er
ved at omstille sig fra billige møller til mere pålidelige kvalitetsmøller. Denne overgang vil alt andet lige
ramme de kinesiske producenter på prisen, hvilket Vestas får muligheden for at udnytte. Det kan derfor lade
sig gøre for nye indtrængere, selvom det må siges at være en svær opgave. Det anslås at kinesiske
virksomheder sidder på omtrent 90 % af markedet i Kina.30
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Truslen fra substituerende produkter:

31

Figur 5 - Fordeling af energikilder på verdensplan. Kilde: Renewables 2014 - Global Status Report

Der findes mange alternativer til Vestas’ måde at producere energi på. Ser man på det store billede findes der
fossile brændstoffer og atomkraft, som til stadighed er klart den største energikilde på verdensplan jf.
REN21’s rapport. Men da denne type energi ikke er i samme klasse som den Vestas producerer (vedvarende
energi), bør der kigges på substituerende produkter i samme ”klasse”. For at identificere, hvilke produkter
Vestas ligger i konkurrence med, benyttes skydeskivemodellen.

Skydeskivemodellen:

Alle produkter:
Hele markedet.
Produkter til samme behov:
Olie, atomkraft osv.
Samme kategori af produkter:
Vedvarende energi, fx vandkraft
Samme produkter til samme målgruppe:
Konkurrenter indenfor vinenergi.

Truslen fra substituerende produkter opstår først
og fremmest i form af fx olie. Men da dette produkt
ikke går under kategorien vedvarende energi, giver
Figur 6 - Skydeskivemoddellen
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det i forbindelse med substituerende produkter mest mening at se på produkter af samme kategori.
Vindenergien må på denne front se sig slået stort af vandkraft med 16,4 % af energimarkedet, mens
vindenergi besidder 2,9 %. Vindenergien er altså i størst konkurrence med vandkraft, men må også tage højde
for vedvarende energikilder som bioenergi (fx afbrænding af træ), solenergi og jordenergi.
Det afgørende for at afvise eventuelle substituerende produkter er udtrykket som Vestas kalder ”Cost of
energy”, som er betegnelsen for hvor meget det koster at producere 1 kWh for deres kunder. Denne har
Vestas sænket ved blandt andet at outsource en del af produktionen til underleverandører.
Truslen fra substituerende produkter må siges at være særdeles stor, da der findes utallige alternativer.
Derudover afhænger vedvarende energikilders fremtid i stor grad af politiske beslutninger om eksempelvis
tilskud, hvorfor denne kan være meget uforudsigelig. Der er dog en klar forventning om at vedvarende energi
i fremtiden er en nødvendighed, hvilket også bekræftes af Energi Styrelsens fremskrivning til 2020. En
væsentlig faktor i Energi Styrelsens fremskrivning skyldes stigende priser på Co2-kvoter, hvilket tvinger
specielt erhvervslivet ud i investering i vedvarende energi.32
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Figur 7 - Energi Styrelsens fremskrivning af energifordeling (Danmark)
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Rivaliseringen i branchen

34

Figur 8 - Markedsandele ifølge 4 Vestas-uafhængige parter

I takt med væksten i vindenergi branchen er flere og flere virksomheder begyndt at bevæge sig ind på
markedet. Ovenfor ses en fordeling af markedsandele i 2014 lavet af fire forskellige uafhængige parter af
Vestas, nemlig BTM Navigant, IHS Energy, FTI og MAKE. Fordelingen viser at markedet er præget af få store og
mange små og at Vestas formentlig er markedsledere.

Markedet ser således ud:
·
·
·
·

Markedsleder:
Markedsudfordrer:
Markedsfølgere:
Markedsnicher:

Vestas
Siemens Wind Power
General Electric, Goldwind og Enercon
De resterende

Den helt store kilde til succes på markedet er først og fremmest pålidelighed og derefter minimering af
omkostninger. Markedet er præget af meget høje omkostninger, hvorfor minimering heraf er alfa omega. Der
kan ikke herske tvivl om at Vestas og Siemens allerede nu fremstår pålidelige med deres produkter, hvorfor
det er en stor udfordring at mindske omkostningerne uden at gå på kompromis med kvaliteten. Vestas går
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derfor meget op i begrebet ”Cost of Energy” som er en betegnelse for, hvor meget energi deres kunder kan
udvinde pr. krone de har investeret i en vindmølle. Da det er meget omkostningsfuldt at forske og udvikle nye
vindermøller, som kan producere mere strøm, har Vestas i stedet forsøgt at effektivisereave de eksisterende
vindmøller billigere for deres kunder.
Da både markedslederen og markedsudfordreren er langt fremme teknologisk er det meget svært at
differentiere sig på den front.

Delkonklusion:
Vestas har de senere år været igennem deres såkaldte ”turn-around” program for at få virksomheden til at
vækste igen. Dette har indeholdt en betydelig outsourcing i produktionen og en væsentlig sortering i
underleverandører. Denne sortering og eliminering af en række underleverandører kan på sigt øge de
udvalgte leverandørers forhandlingsstyrke, da de har muligheden for at opbygge et know-how som de andre
mistede muligheden for da de blev sorteret fra. Vestas skal derfor sørge for at have et ekstra godt samarbejde
med de nu udvalgte leverandører.
Købernes forhandlingsstyrke er som udgangspunkt stor hos Vestas, da der prioritetskunder tegner sig for ca.
50 % af hele omsætningen. De største kunder kan bruge denne andel til at ligge pres på Vestas, når der skal
bestilles store ordre, hvilket kan presse dem på prisen. Mister Vestas en af sine prioritetskunder vil det betyde
et væsentligt fald i omsætningen, hvorfor det er ekstremt vigtigt at forholdet til disse opretholdes.
Truslen for nye indtrængere må siges at være begrænset i vindmøllebranchen. Dette skyldes den store kapital
samt know-how som er meget svær at opbygge på kort tid. Vestas skal derfor i højere grad koncentrere sig
om aktuelle konkurrenter på markedet i stedet for truslen fra nye indtrængere.
En af de større trusler på markedet er truslen fra substituerende produkter. Der findes utallige former for
vedvarende energi, som Vestas skal tage højde for og forsøge at udkonkurrere. Vestas har dog stor opbakning
rent politisk, da mange ordninger støtter opførsel af vindmøller. Vestas’ helt store opgave ligger i hele tiden at
være bedre end de alternative energikilder, således at vindenergi i fremtiden skal være førende indenfor
vedvarende energi.
Branchen er præget af stor konkurrence med Vestas som markedsleder ifølge 3 ud af 4 uafhængige parter. De
5 største aktører på markedet deler ca. 50 % af markedsandelene. Siemens Wind Power ligger på tidspunktet
som markedsudfordrer med General Electric, Goldwind og Enercon som markedsfølgere. Det er meget få
procent som skiller de 5 største aktører på markedet, hvilket tyder på en hård rivalisering.
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PESTEL analyse:

For at skabe et overblik over den omverden som Vestas
befinder sig i vil vi benytte PESTEL-analysen. PESTEL-analysen er
en udvidelse af den oprindelige PEST-analyse. Udvidelsen giver
muligheden for at se nærmere på de miljømæssige og
lovgivningsmæssige faktorer som Vestas er underlagt.
Herudover vil vi i analysen se nærmere på politiske,
økonomiske, kulturelle og teknologiske forhold som Vestas er
påvirket af som virksomhed.

Politiske- og lovgivningsmæssige forhold:
En af de vigtigste faktorer for vindindustrien er de energipolitikker som bliver ført rundt om i verden. Således
beror en stor del af grundlaget for Vestas’ fortsatte vækst på trygge politiske rammer uden de store udsving.
Som følge af den store opmærksomhed på global
opvarmning igennem de senere år, har flere og flere
lande tilsluttet sig gruppen af lande med egentlig
politikker vedrørende vedvarende energi. Faktisk har
hele 144 lande siden 2005 oprettet egentlig mål for
fremtidens vedvarende energi, hvilket er en god
udvikling i samfundet for Vestas.35
Dette drejer sig dog om alle former for vedvarende
energi, hvorfor en del af målene naturligvis også
vedrører andre former for vedrørende energi. For
Vestas’ vedkommende er det derfor ikke kun vigtigt,
at der bliver gjort tiltag vedrørende vedvarende
energi, men også at tiltagene vedrører vindenergi
specifikt. Vestas har derfor på den politiske front en
udfordring, da de skal sørge for at vindenergien altid
er førsteprioritet i forhold til andre former for vedvarende energi.
Det er dog langt mere interessant at se på politiske tiltag som udelukkende vedrører vindenergien. Vi vil
derfor se på de markeder, som af den ene eller anden grund har gjort sig ekstra bemærket i de senere år.
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Danmark:
Når snakken falder på Danmark falder den også tit på Vestas, hvilket ikke er uden grund. En stor del af Vestas’
succes skyldes de forudsætninger som virksomheden er blevet givet igennem landets generelt stabile grønne
politik.
I 2014 stod vindenergi for 39,1 % af al elektricitet i Danmark, hvilket er en stigning på 5,9 %-point i forhold til
2013 og i øvrigt den højeste procentandel for noget land i hele verden.
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Figur 9 - Udvikling i installerede MW (Danmark)

Seneste vigtige politiske beslutning vedrørende vindenergi blev taget i marts 2012, hvor det blev besluttet at
Danmarks samlede elektricitet inden udgangen af 2020 skulle være forsynet 50 % af vindenergi. Planen
indeholder blandt andet mål om installation af 1.800 MW onshore-vindmøller og 1.500 MW offshorevindmøller. Det blev herudover bestemt at 1.300 MW gamle vindmøller skulle nedlægges, men også helt
konkret, hvor den nye kapacitet skulle opsættes.
Herudover giver staten tilskud til elektricitet produceret af vindenergi på minimum 0,25 øre/kWh og med et
loft på 0,58 øre/kWh. Den store vækst i antal installerede MW i 2013 skyldes at der pr. 1. januar 2014 blev
reduceret i støtten. Resultatet af denne ændring er et tydeligt bevis på, hvor vigtigt det er for Vestas at der er
politisk opbakning til vindenergien.
Ændringen bevirkede således at installationen af MW i 2014 faldt med omkring 90 % i forhold til 2013.
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Den europæiske union:
EU indeholder mange af vindenergien store spillere som Tyskland, Spanien og Storbritannien og er således
verdens næststørste marked for vindenergi næstefter Asien. EU spiller derfor også en stor rolle for Vestas, da
beslutninger taget i unionen har indflydelse på rigtigt mange af de store markeder.

37

Figur 10 - Udvikling i installerede MW (EU)

EU fremsatte i 2009 VE-direktivet, som havde og stadig har til formål at fremme vedvarende energi i hele EU.
Direktivet har et konkret mål om at 20 % af EU’s samlede energiforbrug i 2020 skal være produceret af
vedvarende energikilder. Målet er dog ikke ligeligt fordelt mellem medlemslandene, da målet er gjort op på
de forskellige landes potentiale. Eksempelvis skal Danmark andel af vedvarende energi være 30 %, altså 10 %point over det samlede EU mål.38
Udover 2020 planen har EU også mere langsigtede planer på energifronten, hvilket indeholder en reduktion
på 80-95 % af udledningen af drivhusgasser i forhold til 1990-niveau. Begge planer er en del af EU’s samlede
klima- og energipakke.39
I forhold til EU har Vestas således muligheder både kortsigtet vedrørende 2020 planen, men også langsigtet
med 2050 planen. Selvom de ikke er rettet specifikt mod vindenergi, har Vestas muligheden for at påvirke til
vindenergiens fordel. Da EU er verdens anden største marked for vindenergi er det i den grad vigtigt at Vestas
her møder politisk opbakning.40
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USA
Nordamerika er det tredje største marked indenfor vindenergi med USA som den helt store aktør. Da over 80
% af Nordamerikas MW er installereret i USA, er dette et marked som er interessant at se nærmere på
politisk.

Figur 11 - Udvikling i installerede MW (USA)
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USA har igennem lang tid støttet vindenergi ved hjælp af tilskud i form af skattelettelser, også kaldet ”PTC –
Production Tax Credit”. Ordningen har således gjort at der kunne opnås en skattelettelse på USD 2,3 cent pr.
produceret kWh, hvilket svarer til ca. DKK 15 øre. Skattelettelserne kunne opnås i op til 10 år i forbindelse
med et projekt (opførsel af vindmøller).
På trods af at ordningen har eksisteret har det ikke været uden afbrydelser, da den amerikanske kongres har
ladet den udløbe flere gange. Dette har gjort at det politiske miljø omkring vindenergien i USA har været
meget ustabilt. I 2005-2012 så man for alvor hvad et stabilt politisk miljø gjorde ved industrien, da der i denne
periode ikke var lukning af PTC-ordningen. Stabiliteten gjorde at vindindustrien i perioden oplevede vækst på
ca. 800 % og alene i 2012 installerede over 13.000 MW, hvilket er næsten 3 gange så meget som der blev
installeret i 2014.
Markedet er således trods sin ustabilitet et særdeles attraktivt marked for Vestas i de rigtige perioder.
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Kina
Som den altafgørende aktør på det asiatiske marked er det interessant at se på eventuelle politiske tiltag i
Kina. Kina har siden 2007 stormet frem indenfor vindenergibranchen, hvilket har resulteret i en 19-dobling af
installerede MW frem til 2014 (totalt 114.609).

Figur 12 - Udvikling i installerede MW (Kina)
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Grundet den enormt hurtige udvikling i markedet har mange producenter ikke været i stand til at producere
vindmøller i en ordentlig kvalitet. Regeringen har derfor i 2014 indsat en procedure som gør at alle hoveddele
af vindmøllerne skal certificeres inden at de kan blive opsat. Proceduren har været en konsekvens af at mange
af de kinesiske vindmøller har været plaget af alt for hurtig udvikling, hvilket har ført til ekstremt dårlig
ydeevne. Regeringen har på baggrund heraf i samarbejde med National Energy Administration også indsat
rapporteringssystemer, som skal være med til at belyse møller med dårlig ydeevne.
Udover den dårlige kvalitet har Kina været plaget af for stor lokal indflydelse i udbudsprocesserne af
opførelsen af vindmøller. Dette har i nogle eksempler betydet at kun lokale producenter kunne vinde
udbudsprocessen, hvilket har gjort at der ikke har været gennemsigtighed i markedet. Som konsekvens af
dette har regeringen i Kina gjort den lokale indblanding i udbudsprocessen forbudt, således at markedet
oplever en mere fair konkurrence.
Den store forurening som Kina har oplevet de senere år kan være en stor mulighed for vedvarende energi og
dermed også Vestas.
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Teknologiske forhold:
De politiske forhold i vindenergibranchen spiller en stor rolle i den fremtidige teknologiske udvikling. Med
større politisk opbakning i form af eksempelvis tilskudsordninger kommer også større indtjening i branchen.
Et stabilt politisk miljø er derfor først og fremmest nøglen til en stabil udvikling i selve teknologien.
Da teknologien bag en vindmølle er så kompleks og forholdsvis ny er der opstået store forskelle på, hvor langt
fremme de forskellige vindmølleproducenter er rent teknologisk. Det kan på tidspunktet være en fordel for
Vestas at mange kinesiske vindmølleproducenter ikke kan være med rent teknologisk. Kina er ved at indse, at
der bliver nødt til at foreligge nogle certificeringsprocedurer indenfor branchen for at opretholde den
nødvendige kvalitet. Disse ”kvalitetsstempler” er barriere som Vestas for længst har passeret, hvorfor den
teknologiske forskel på kort sigt kan skabe vækstpotentiale for Vestas.
Der bliver naturligvis altid forsket i at bygge større møller, som kan producere mere strøm. Dog har selve
udviklingen af helt nye vindmøller været sat på standby specielt fra Vestas’ side. I forbindelse med Vestas’
”turnaround” har der været stort fokus på at mindske omkostningerne på eksisterende produkter i stedet for
at udvikle nye. Det har betydet at den teknologiske udvikling er sket indenfor optimering af eksisterende
møller, blandt andet indenfor effektiviteten (MW-produceret), men også indenfor kvaliteten af møllen.
Som markedet udvikler sig bliver der installeret flere offshore-møller kontra onshore. Det skyldes først og
fremmest at der ikke bliver ved med at være plads til at placere møllerne på land, men også grundet det
større vindpotentiale som kan findes på hav. Udviklingen har gjort det en væsentlig større omkostning at
reparere møllerne, da de nu står offshore. Det er blandt andet derfor at Vestas i højere grad satser på at
forbedre kvaliteten af eksisterende møller, således at de ikke skal repareres ligeså ofte og dermed reducerer
kundens ”cost of energy”.
Der kan ikke herske tvivl om at Vestas rent teknologisk ligger i toppen af branchen grundet deres erfaring,
hvilket også kommer til udtryk i udviklingen på deres ”lost production factor”. I 2009 lagde Vestas’ ”vindspild”
omkring 5 %, hvilket i 2014 er faldet til 1,7 %. Der er således ingen tvivl om at Vestas’ effektivisering har båret
frugt. 43
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Miljømæssige forhold:
Havde Vestas ikke de miljømæssige forhold på sin side, er det svært at se hvordan virksomheden skulle kunne
eksistere. Udviklingen i de miljømæssige forhold igennem de seneste årtier har været med til at gøre Vestas
en succesfuld virksomhed. Den helt store udvikling har været verdens syn på global opvarmning, som i den
grad er kommet frem i lyset.
Udover den globale opvarmning er der stadig usikkerheder om, hvornår jordens oliereserver slipper op.
Fossile brændstoffer udgør til stadighed en overvejende del af verdens energikilder og der er stadig stor
uenighed om hvorvidt atomkraft er holdbart i længden. Atomkraft er dog en af de mest miljøvenlige
energikilder i selve produktionen, men atomkraftværkerne efterlader radioaktivt affald som i sidste ende
skader miljøet. Selvom atomkraftværker i dag har stor drift sikkerhed, følger der historisk set en stor risiko
med. Dette giver Vestas’ endnu en fordel da elektricitet i stigende grad skal produceres af vedvarende energi.
Som en del af ovenstående forhold er der de seneste år indført det såkaldte Co2-kvotesystem44, som har til
formål at mindske udledningen af Co2 ved virksomheder, men også ved private. Virksomhederne har hver
især fået tildelt en andel kvoter, som de kan bruge af. Hvis de på et tidspunkt får brug for at udlede mere Co2
end forventet i en periode, er de nødsaget til at købe ekstra kvoter. Hele tankegangen bag ordningen er, at
virksomhederne i stedet for at bruge penge på nye kvoter, skal sørge for at investere pengene i grøn energi og
på den måde på sigt frigøre sig mere eller mindre fra kvoterne.
Denne ordning giver på sigt virksomhederne større incitament til at investere i blandt andet vindenergi,
hvorfor Vestas på sigt kan udnytte mulighederne i ordningen. 45

Sociokulturelle forhold:
De væsentligste sociokulturelle forhold, som Vestas bør have for øje er omverdenens livsstil, holdninger og
værdier. Omverdenen tænker i dag i større grad på deres eget helbred og ikke mindst jordens helbred. Som
skrevet ovenfor er der kommet stort fokus på global opvarmning, da folk er blevet mere bevidste om, hvilken
verden de efterlader til deres børn og børnebørn.
Vestas’ fremtid afhænger derfor mere og mere af omverdens holdninger, livstil og værdier. Hvis ingen gik op i
at skabe et sundt og raskt miljø for vores efterkommere, ville hele verden sandsynligvis fortsætte med at
producere ved hjælp af fossile brændstoffer – da denne reserve formentlig ikke slipper op imens de
nulevende befinder sig på jorden.
Det er for Vestas’ derfor vigtigt at den øverste ledelse verden over fortsætter med og i stigende grad prøver at
påvirke befolkningen i den miljøvenlige retning. Der skal derfor skabes et incitament til at investere i grøn
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energi, blandt andet i form af politiske og lovgivningsmæssige indgreb.
Herudover spiller det en stor rolle at Vestas kan fortsætte med at tiltrække de mest kvalificerede
medarbejdere, for hele tiden at være et skridt foran konkurrenterne. Det betyder at Vestas er nødsaget til at
placere sig i samfund, som er veluddannede og i nogle tilfælde flytte, hvis omverdenens kvalifikationer ikke
lever op til standarden.

Økonomiske forhold:
Der er ingen tvivl om at den økonomiske situation i omverdenen har stor betydning for Vestas’ vækst. Hvis
det går godt for virksomhederne rundt om i verden, vil de formentlig være mere tilbøjelige til at investere i
vedvarende energi som kan gavne Vestas. Er omverdenen generelt i økonomisk krise, vil virksomhederne
formentlig være mere tilbøjelige til at spare sig ud af krisen i stedet for at foretage en masse nye
investeringer. Vi vil derfor se på om der er sammenhæng mellem omverdenens vækst i BNP og de
økonomiske forhold i selve Vestas.
For at skabe en sammenhæng sammenlignes Vestas med markeder som også er analyseret under politiske og
lovgivningsmæssige forhold samt verdenen som helhed.
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Figur 13 - Årlig udvikling i BNP (%)

Sammenlignes Vestas’ økonomiske nøgletal direkte med udviklingen i BNP for omverdenen, er der
umiddelbart ingen sammenhæng at spore. Vestas har generelt en positiv udvikling i de økonomiske nøgletal
frem til 2010, hvilket er modsat af den økonomiske udvikling i BNP.
Denne forskydning kan dog forklares med den lange leveringstid på opførelsen af større vindmølleparker.
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Ifølge anvendt regnskabspraksis indregnes omsætningen i Vestas først når der er sket levering og risiko er
overgået til køber.47 Det betyder således at der sker en forskydning i Vestas’ årsrapporter i forhold til
ordreindgangen. I årene op til finanskrisen fik Vestas en masse ordre ind til opførsel i både 2009 og 2010,
hvorfor Vestas i disse år har fortsat den positive udvikling på trods af udvikling i BNP. Men selvom Vestas i
disse år havde travlt fik de ikke særligt mange nye ordre ind på grund af krisen. Dette viser sig i årene 2011 og
2012, hvor Vestas for alvor rammer krisen som senere hen skulle føre til fyringen af Ditlev Engel i slutningen
af 2013.
For at mindske konsekvenserne af den økonomiske krise blev der i de væsentligste økonomier ført meget
lempelig finanspolitik i årene 2009/10, hvilket forklarer udviklingen i BNP. Den økonomiske politik har i nogen
grad også slået igennem ved Vestas som igen i 2013 og 2014 oplever positiv udvikling i de økonomiske
nøgletal.48

Delkonklusion:
Vestas fortsatte drift og vækst er præget af en lang række eksterne faktorer. En af de vigtigste faktorer er
udviklingen i de politiske og lovgivningsmæssige forhold. Vestas er her meget afhængige af politisk opbakning
i form af eksempelvis tilskud eller skattelettelser. En stabil politisk omverden har vist sig at være altafgørende
for branchen og med nye og forbedrede tiltag i Kina kan dette marked være en stor mulighed for Vestas i
fremtiden.
Teknologiudviklingen afhænger meget af udviklingen i branchen generelt, da kravene hertil er enorme og
derfor kræver stor kapital. Den teknologiske udvikling i branchen er i højere grad kommet til at handle om at
effektivisere eksisterende møller, fremfor at udvikle helt nye. Den ekstreme markedsudvikling i Kina har gjort
at mange aktører på dette marked mangler teknologisk udvikling og kvalitet set i forhold til Vestas. Det kan
derfor i fremtiden skabe en mulighed for Vestas, da Kina i højere grad hæver kravene til kvaliteten af
møllerne.
Den generelle udvikling i de miljømæssige forhold er et stigende fokus på global opvarmning og udledningen
af Co2. Dette har ført til at flere og flere lande har indført konkrete planer for at reducere Co 2 forbruget og i
stedet producere energi ved hjælp af vedvarende energi.
Det større fokus på global opvarmning har også været en øjenåbner for store dele af jordens befolkning.
Generelt er der større fokus på den verden vi efterlader til børn og børnebørn, hvorfor befolkningen generelt
er begyndt at tænke mere på at skåne miljøet.
Før der blandt befolkningen og virksomhederne kan investeres i miljøet skal økonomien også kunne hænge
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sammen. Sammenlignes Vestas’ økonomiske udvikling med den økonomiske vækst i omverdenen ses en
tydelig sammenhæng. Det er derfor ekstremt vigtigt for Vestas at verdensøkonomien igen går bedre tider i
møde, da dette alt andet lige også vil betyde vækst i Vestas.

SWOT/TOWS-Model:
Interne forhold
Styrker (S):

Svagheder (W):

1. Positiv udvikling i nøgletal fra
2013-2014

1. Negativ udvikling i nøgletal fra
2008-2012

2. Produktkvalitet

2. Begrænset produktudvikling

3. Know-how

3. Prisniveau

4. Brand
5. Opstillingsparathed
6. Samarbejde med Mitsubishi
Muligheder (O):

SO-tiltag (Maxi-maxi)

WO-tiltag (Mini-Maxi)

1. Udviklings i politiske- og
lovgivningsmæssige
forhold

s2, s3, s4, o2, o3, o5 – Opkøb af

w3, o2, o3 – udbud af

kinesisk vindmølleproducent

differentieret produkter

s3, s6, o4 – produktudvikling med

w2, o4 – øget fokus på nye

Mitsubishi

produkter

Trusler (T):
1. Udviklings i politiske- og
lovgivningsmæssige
forhold

ST-tiltag (Maxi-mini)

WT-tiltag (Mini-mini)

S5, t3 – begrænset
kapacitetsomkostninger

w2, t3 – ny opfindelse af
vedvarende energi

2. Stigende afhængighed af
leverandører

S1, t2 – forbedret indtjening,
frigør likviditet til egen
produktion

w3, t1 – øget tilskud fra staten

2. Opkøb af konkurrent
3. Fokus på kvalitetskontrol i
Kina
4. Introduktion af nye
produkter
5. Stigende fokus på
globalopvarmning

3. Substituerende produkter
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SO- tiltag (Maxi-maxi):
Opkøb af kinesisk vindmølleudbyder:
Vestas er med deres position som markedsleder et stort og anerkendt brand, som med deres høje
produktkvalitet, har haft indtrængningsproblemer på det kinesiske marked. Kina er kendt for kvantitet frem
for kvalitet, men har øget deres fokus på kvalitetsvindmøller. Det åbner døren for Vestas som med deres
produktet tilbyder, hvad kineserne fremadrettet efterspørger nemlig, produktkvalitet, højt serviceniveau samt
højt teknologiskniveau. Kina producerer på nuværende tidspunkt kun ca. 2% af deres elektricitet ved brug af
vindkraft, men det stigende fokus på globalopvarmning har også fået Kina til at reagere. Vestas skal udnytte
fokusset på vedvarende energi til at styrke deres markedsposition i Kina, eventuelt ved opkøb af en allerede
etableret og betydningsfuld virksomhed på det kinesiske marked og på den måde udnytte deres
kendskabsgrad hos kunderne til at skabe vækst.

Produktudvikling med Mitsubishi:
Vestas har indgået et samarbejde med den Japanske gigantkoncern Mitsubishi, hvor de skal udvikle en ny
vindmølle til offshore-markedet. Samarbejdet er sammensat på den måde, at Mitsubishi indskyder en masse
kapital i projektet til produktudviklingen, som Vestas med deres store know-how står for. Vestas’ drager den
store fordel af deres produktudvikling bliver finansieret af Mitsubishi og de på den måde optjener ny knowhow, som samtidig kan gøre brug af på deres onshore-markedet. Samtidig drager de en fælles fordel i form af
et konkurrencedygtigt produkt til offshore-markedet, som er i væsentlig udvikling grundet større effektivitet
på hver enkelt mølle målt på kWh samt minimale begrænsninger i form af pladsudnyttelse.

WO-tiltag (Mini-maxi):
Udbud af differentieret produkter:
Som tidligere nævnt er Kina kendt for kvantitet frem for kvalitet, og selvom der er fokus på kvalitetskontrol på
vindmøllerne i Kina kan det stadig være svært, at overbevise forbrugerne og kunder til at betale en ekstra pris
for kvalitet. Vestas vil hvis dette er tilfældet fremadrettet stadig have indtrængningsproblemer i Kina. En
mulighed til at løse dette problem kunne være at opkøbe en kinesisk ”discount” udbyder og på den måde
differentiere deres produktportefølje med en ”discount” mølle og øge Vestas’ kendskabsgrad i Kina. På den
måde vil deres markedsposition være styrket og når Kina indser at kvalitet spiller en rolle, vil
indtrængningsbarrieren være mindre for Vestas, da de allerede har produkter på det kinesiske marked.

Øget fokus på nye produkter:
Det er vigtigt, at Vestas lykkes med at færdiggøre og udvikle de nye produkter, da der hele tiden indgås nye
salgsaftaler for disse nye vindmøller, som hele tiden effektiviseres og forbedres til at kunne producere endnu
42

mere strøm, hvilket der er stor efterspørgsel efter fra blandt andet i USA. Forsinkelser kan koste dyrt for
Vestas, hvis salgsaftaler allerede er indgået med et bestemt leveringstidspunkt, kan en sådan forsinkelse
måske koste hele ordreren samt et fremtidig samarbejde med kunden, i mindste fald koste dagbøder grundet
forsinkelse.

ST-tiltag (Maxi-mini):
Begrænset kapacitetsomkostninger:
Et af de væsentligste aspekter i at få Vestas tilbage på sporet igen har været at nedbringe deres
kapacitetsomkostninger, ved at outsource størstedelen af deres produktion til eksterne leverandører. På den
måde har Vestas formået at øge deres opstillingsparathed, så deres indtjeningen er blevet mindre afhængig af
samfundsøkonomien, dermed ikke sagt at indtjeningen ikke er afhængig af samfundsøkonomien, det er den
bestemt. Ved at outsource dele af produktionen minimeres risikoen for tomgang, hvor de fasteudgifter stadig
skal betales selvom maskinen ikke producerer noget. Det er klart at når verdensøkonomien går i stå, som vi
har oplevet under finanskrisen ændres kundernes strategier fra at være langsigtede til at være kortsigtet og
fremtidige investeringer nedprioriteres, da det kun handler om at overleve. Her bliver investeringer i grøn
energi specielt ramt da det helt klart er en langsigtet investering og dermed bliver nedprioriteret. Der vil i
stedet blive kigget på substituerende produkter som fx olie eller atomkraft.

Forbedret indtjening, frigør likviditet til egen produktion:
Vestas har haft en positiv udvikling i deres nøgletal i 2013-2014, hvilket tyder på, at de igen er på vej tilbage
på sporet og tilbage hvor deres indtjening er stigende og på den måde generere flere penge i kassen. Det er
derfor vigtigt, at Vestas opretholder den positive indtjening og endvidere forbedre den. Måden hvorpå deres
indtjening kan forbedres og samtidig gøre dem mere uafhængig af leverandører, kunne være at øge fokus på
egen produktion af vindmøller. Den stigende vækst indenfor vindmøllebranche samt et forbedret
dækningsbidrag grundet lavere produktionsomkostninger ved egenproduktion, vil kunne give Vestas
yderligere økonomiske fremgang. Grundet til at produktionsomkostninger vil falde er, at Vestas er så store at
de vil kunne oparbejde stordriftsfordele og dermed nedbringe omkostninger pr. styk. Derudover skal de heller
ikke betale en avance hos en producerende leverandør, der selvfølgelig også skal have en gevinst ved at
producere og videresælge til Vestas.

WT-tiltag (Mini-mini):
Ny opfindelse af vedvarende energi:
Vestas kunne ved at produktudvikle et nyt vedvarende energikildeprodukt, imødekomme deres problem med
deres høje prisniveau da et sådan nyt produkt, ville kunne hjælpe til at udkonkurrere konkurrenter på
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markedet. Derudover vil der højst sandsynligt være positiv respons fra den statslige ledelse rundt om i
verdenen, i form af økonomisk støtte.
Øget tilskud fra staten:
I de fleste lande verdenen over støttes grønenergi og dermed også vindenergi af staten med tilskud, som skal
bidrage væsentligt med at øge væksten i vindkraftindustrien. Støtten ydes ofte med tilskud til ejerne af
vindkraftsanlæggene, som dermed bedre kan finansiere købene af vindmøller, som dermed skaber yderligere
omsætning i Vestas. En samlet forøgelse af tilskuddet fra staten vil derfor resultere i en øget omsætning da
Vestas’ produkter vil blive billigere for forbrugeren at købe.

Delkonklusion:
Vi har i vores SWOT/TOWS-model haft stort fokus på kun at medtage de væsentligste styrker, svagheder,
muligheder og trusler for på den måde at skabe så relevant en analyse af hvert område. Vi har derudover
identificeret og analyseret, hvilke faktorer og tiltag Vestas’ kunne foretaget for at skabe nye strategiske
muligheder.
Det forslag som vi har valgt, at vores investerings og finansiering afsnit skal omhandle, tage udgangspunkt i
SO-tiltaget: Opkøb af kinesisk vindmølleudbyder da det er på (maxi-maxi) område, at enhver virksomhed helst
vil være placeret og derudfra effektivisere deres stærke sider og muligheder. Vi mener samtidighed at vores
analyser har belyst, hvor stort potentialet på det Kinesiske marked er, at det er must at Vestas øger deres
markedsandel her.
Investering
Vi har ved brug af TOWS-analysen analyseret os frem til det mest fordelagtige markedsmæssige tiltag for
Vestas. Det efter vores mening bedste tiltag vil være at styrke markedspositionen ved opkøb af en konkurrent
og helt specifikt en konkurrent på det kinesiske marked. Det er vores erfaring efter analysedelen, at Kina er
det mest attraktive marked for Vestas grundet det store vækstpotentiale markedet besidder. Kun 2 % af Kinas
energiforbrug bliver i dag produceret af vindenergi, men markedet er alligevel et af de største i verden.

Vestas kom for første gang på markedet i Kina i 1986, men har de senere år haft meget svært ved at
konkurrere med de Kinesiske vindmøllefabrikanter. Dette har betydet at Vestas’ markedsandel i Kina på
tidspunktet er på 3 %.49

Vi har derfor valgt at vores investering skal tage udgangspunkt i opkøb af Vestas konkurrent MingYang
Windpower. MingYang er en virksomhed i fremgang, der ligesom Vestas de senere år har været inde i et
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turnaround49. Virksomheden har været stabil og driftssikker og har oplevet fremgang på omsætningen fra
2012 til 2014 på 102 %.50 Selve virksomheden i sig selv samt markedet som MingYang er placeret på gør at et
opkøb vil åbne døren til det kinesiske marked for Vestas.
Vi forventer at bruge Vestas’ nye lån på 500 mio. euro51 til finansieringsdelen. Lånet har en rentesats på 2,75
%, og skal være tilbage betalt pr. den 11. marts 2022. Vi stiler således efter at investeringen i form af opkøb af
MingYang Windpower vil være tilbage betalt over 8 år. Vi vil i efterfølgende beregninger fastslå om en
investering i form af opkøb af MingYang i det hele taget vil være fordelagtigt for Vestas.

Ved analysering af MingYangs årsrapport for 2014 har vi erfaret at MingYangs dækningsgrad er 3 %-point
dårligere end Vestas’ dækningsgrad, nemlig 14 % mod 17 %. Målet med investeringen er ikke udelukkende at
købe sig til meromsætning, men også at optimere MingYangs produktionsapparat for at nærme sig Vestas
effektivitet. Vi har i vores prisoptimering derfor valgt at tage MingYang som ét samlet produkt, som vi ønsker
at optimere.

Vores målsætning med optimeringen er at MingYang skal ramme samme dækningsgrad som Vestas. Da det vil
være urealistisk at forudsætte at dette sker fra den ene dag til den anden, har vi valgt at tage en periode på 3
år som indkøringsperiode. I indkøringsperioden vil der således ikke ske ændringer i omsætningen for
MingYang, men heller ikke ske ændringer i dækningsgraden. Det betyder således også at vi fra 2018 forventer
at MingYang kan øge deres omsætning 12 % pr. år frem til 2022, hvor Eurobond lånet udløber. Herudover vil
MingYangs dækningsgrad i samme periode være forbedret til Vestas niveau (17 %). Det forventes også at
denne omstilling vil medføre en stigning i kapacitetsomkostningerne på 2 %.
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Prisoptimering
Som grundlag for vores prisoptimering, har vi taget udgangspunkt i MingYangs årsrapport for 2014 52. Vi har
derudover fundet information, som belyser at MingYangs i 2014 solgte i alt 2.561 mw. 53
For at kunne forudsætte grænseomkostningerne for MingYang har vi valgt, at finde deres omkostninger pr.
solgte mw. I regnskabet oplyser MingYang at deres samlede produktionsomkostninger er 671.860.000 EUR,
det sammenholder vi med det tidligere oplyste solgte mw i 2014 på 2.561.

Da dette udelukkende er en forudsætning af grænseomkostninger, har vi valgt at se produktionsomkostninger
som én helhed og dermed ikke tage højde for eventuelle omkostninger, der ikke direkte er tilknyttet
produktionen af solgte mw i 2014.
Udfra ovenstående oplysningen kan vi opstille følgende ligning til at belyse Gromk(1):

671.860.000 / 2561 = 262.342 EUR. pr. mw.
Gromk(1) = 262.342

Formålet med at Vestas ønsker at opkøbe MingYang er, som tidligere nævnt at implantere deres
forretningsgange i MingYang organisationen og på den måde effektivisere produktionen og øge deres
dækningsgrad til Vestas’ niveau på 17 %. MingYang har allerede en høj omsætning på 780.000.000 EUR i
2014, fokusset vil derfor være på omkostningsminimering af produktionen.

Vi forventer at overgangen til en ny ledelse samt nye forretningsprocedurer vil tage tid og først efter 3 år
forventes der resultatmæssige forbedringer.
Udfra ovenstående oplysningen kan vi opstille følgende ligning til at belyse Gromk(2):

780.000.000 x 0,83 = 647.400.000 EUR (samlet produktionsomkostninger, 17% dækningsgrad)
647.400.000 / 2.561 = 252.791 EUR pr. mw.
Gromk(2) = 252.791
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Vi vil nu beregne, hvilken betydning det vil have for MingYang, at få nedbragt hvert produceret mw. til
252.791 Eur. Til for at beregning af omsætningen.
346.604,84 – 32,88 x = 252.791
346.604,84 – 252.791 = 32,88x
93.813,84 = 32,88 x
2.853,21 = x

Vi har nu beregnet den optimale afsætning ved en stigende dækningsgrad.
Vi vil herefter beregne den optimale salgspris ved at indsætte den optimale mængde i prisfunktion:

P(x) = 346.604,84-16,44x
346.604,84 -16,44 * 2.853,21 = 299.698,06

y
350000
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Beregning af dækningsbidrag ved gromk (1):
Pris

Antal

Total

Omsætning Gromk (1)

304.502

2.561

779.829.622

Vareforbrug Gromk (1)

262.342

2.561

671.857.862

Dækningsbidrag

107.971.760

Pris

Antal

Total

Omsætning Gromk (2)

299.698,06

2.853,21

855.101.501,80

Vareforbrug Gromk (2)

252.791

2.853,21

721.265.809,10

Dækningsbidrag

133.835.692,70

Forskellen mellem de to dækningsbidrag er (133.835.692,70-107.971.760 = 25.863.932,70 EUR.)
I bilag 2 vi lavet et budget, som belyser den fremtidige økonomiske udvikling for MingYang. Som tidligere
nævnt, forventes der først fra år 3 økonomiske ændring, herefter er der budgetteret med en stigning i
omsætningen på 12 % hvert år fra 2019 til 2022. Vores udgangspunkt for opkøbet af MingYang var at øge
deres dækningsgrad fra 14% til 17%, men vores prisoptimering har vi belyst, at en stigning i dækningsbidrag til
kun 15,7 % fra 2018, vil være mere rentabelt målt på udbud og efterspørgsel, da en lavere salgspris øger vores
afsætning.
Vi har samtidig budgetteret en stigning i kapacitetsomkostningerne på 2 % hvert år.

Delkonklusion
De ovenstående beregninger og oplysninger har vi anvendt til, at opstille et budget løbende fra 2015 til 2022.
Budgettet belyser, at efter Vestas’ indtræden herunder optimering af virksomhedens forretningsgange, som
skaber en forøget dækningsgrad, vil MingYang indbringe et resultat før skat over budgetperioden på mio. EUR
687. I vores budget har vi ikke taget højde for den skattemæssige konsekvens grundet manglende kendskab
vedrørende gældende skattelovgivning.
Vores kalkulationsrente er fastsat ud fra en forventning om en rente på 3,5 % samt et risikotillæg på 1,5 %. Da
vi beregner i faste priser, tager vi ikke hensyn til inflation. Vores kalkulationsrente ud fra ovenstående satser
er sammenlagt 5 %. Vi har herefter brugt kalkulationsrenten til at beregne nutidsværdien af det samlede
budgetterede overskud, hvilket giver en samlet kapitalværdi på 25 Mio. EUR.
Vi har i beregningen ikke medtaget evt. teknologi som Vestas med fordel kan overtage og implementere i
deres egen møller. Hvilket skyldes vi ikke forventer at MingYang vil være teknologisk foran Vestas.
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Finansiering
For at fremskaffe kapital til opkøbet af MingYang, har taget følgende alternativer op til overvejelse:
·
·
·

Virksomhedsobligationer ”Euro Bond på 500 mio. EUR.”
Aktieemission
Banklån

Vi har i finansieringsdelen forudsat at markedsværdien af MingYang er lig med egenkapitalen pr. 31/12-14.
Det er naturligvis ikke den akkurate værdi virksomheden ville blive solgt til i en handelssituation, da der har
også forhandles om goodwill. Men da egenkapitalen er det tætteste vi kommer på en reel markedsværdi, har
vi valgt at tage udgangspunkt i denne værdi.
MingYangs egenkapital udgør pr. 31/12-14 en værdi på 504 mio. EUR svarende til lånet som optages af
Vestas. Vi har således forudsat at Vestas kan opkøbe MingYang til denne pris.
Det mest fordelagtige er naturligvis at opkøbe MingYang kontant, da Vestas på den måde kan minimere
renteomkostningerne. Men grundet beløbets størrelse ser vi slet ikke dette alternativ som en mulighed, da
dette vil føre til en væsentlig svækkelse af virksomhedens kapitalberedskab.

Virksomhedsobligationer ”Eurobond” på 500 mio. EUR
Bruger Vestas de midler, som er frigivet ved genfinansieringen af eurobondlånet på 500 mio. EUR har Vestas
frigivet tilstrækkelig likviditet til at kunne overtage MingYang uden at efterspørge yderligere eksterne
investorer. Virksomhedsobligationerne er blevet udstedt med en rente på 2,75 %, herudover har vi forudsat
at virksomhedsobligationerne er blevet købt til kurs 97, hvilket betyder at Vestas ud af de 500 mio. EUR kan få
485 mio. EUR udbetalt. Restkøbesummen finansieres således kontant.

Den effektive rente findes ved anvendelse af den finansielle lommeregner. Vi ved at nutidsværdien er 485
mio. EUR. Den årlige betaling af renter bliver (500 mio. Eur. x 2,75 % = 13,75 Mio. EUR). Da
virksomhedsobligationerne er bygget op som et stående lån, er den fremtidige værdi 500 mio. EUR med en
løbetid over 8 år.
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Dvs. vi har tastet følgende ind:
PV=

-485

PMT=

13,75

FV=

500

N=

8

I=

?

Den effektive rente er beregnet til 3,18 % pr. år.

Da den effektive rente på lånet er lavere end vores kalkulationsrente, som er på 3,5 % + et risikotillæg på
1,5 % er investeringen i MingYang ud fra ovenstående beregning rentabel.

Ulempen ved obligationslånet er et kurstab på 15 mio. EUR, hvilket er en relativt stor omkostning for Vestas.
Fordelen ligger rent likviditetsmæssigt, da obligationslånet fungerer som et stående lån, hvilket betyder at
Vestas først skal tilbagebetale lånerestssummen ved lånets udløb. Vestas skal således ikke bruge likviditet på
tilbagebetaling i løbet af lånet. Der er dog også en form for ”trade-off” på det stående lån, da der ikke kan
afdrages løbende uanset om likviditeten skulle være dertil.

Aktieemission:
En anden mulighed kunne være, at Vestas foretager en aktieemission, for at frigive den fornødne likviditet til
opkøbet af MingYang. Fordelen ved en aktieemission er, at man får ”gratis” likviditet ind i Vestas til køb af
MingYang i form af flere solgte aktier. Udfordringen ved at lave en aktieemission er, at det sandsynligvis vil
være svært at overbevise aktionærerne om at der skal udbydes flere aktier, da det forringer de nuværendes
andel. Det næste er at eventuelle investorer kan slå tvivl om, hvorvidt formålet med emissionen er en god idé
(opkøb af kinesisk virksomhed), da de måske ser den som risikabel. Pessimisten vil mene, at der ingen garanti
er for at kunne beholde/øge den omsætning/markedsandel som MingYang har på verdensmarkedet,
herunder specielt Kina. Herudover er en aktieemission en stor administrativ omkostning.

Banklån:
En tredje mulighed vil være, at Vestas optager et banklån til opkøb af MingYang. Her vil man kunne vælge om
lånet skal afdrags som et serielån, hvor man betaler det samme periodevise afdrag, der vil blive beregnet
rente af restgælden, hvilket betyder man vil have en ydelsesprofil som vil være faldende over lånets periode.
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En anden mulighed vil være at få et annuitetslån, hvor ydelsen er den samme igennem hele perioden. Her vil
afdragene løbende blive større og renteudgiftsdelen blive mindre med lånets løbetid.
En tredjemulighed vil være at have det stående lån, hvor der løbende er en renteudgift. Ved lånet slutning
skal hele hovedstolen indfries.

Vi har valgt at beregnet lånet ud fra at det bliver udstedt til kurs 100, da Vestas er så stor en kunde, forventer
vi ikke at der skal betales oprettelsesgebyrer mv..
PV =

-500 mio. EUR.

PMT =

75 mio. EUR.

FV =

0

N=

8

I=

?

Vi har beregnet den effektive rente til 4,24 %, hvilket betyder at den effektive rente på banklånet bliver
højere end vores rente på 3,5 %, med et risikotillæg på 1,5 %, det vil dog fortsat være fordelagtig for Vestas at
foretage investeringen. De skal dog gå på kompromis med deres risikotillæg. Fordelen er at der ikke er nogen
omkostninger ved optagelsen af lånet, men da lånet skal afdrages løbende er det hårdere for Vestas rent
likviditetsmæssigt. Dette gør at der i perioden vil være mindre likviditet frigivet. Banklånet giver dog en
mulighed for at afdrage hurtigere, såfremt likviditeten skulle være hertil i fremtiden, hvilket vil spare dem for
renteomkostninger.

Delkonklusion
Vestas regner med en kalkulationsrente på 5 %, som består af 3,5 % markedsrente og 1,5 % risikotillæg ved
opkøb af MingYang. Vi har kigget på 3 forskellige finansierings muligheder:

1. Banklån – effektiv rente = 4,24 %
a. Investeringen vil med dette lån fortsat være fordelagtig for Vestas, men risikotillægget vil være
nede på 0,56 %-point.

2. Virksomhedsobligationslån – effektiv rente = 3,18 %
a. Lånet er det mest fordelagtige lån at benytte til investeringen, da risikoprofilen og længden på
lånet stemmer overens (kalkulationsrente: 3,5 % + risikotillæg 1,5 %). Der ville dog opstå en
udfordring ved udløb af lånet, hvis det viser sig at investeringen ikke er ligeså rentabel som
forventet, da Vestas så har en stor gæld at indfri på en gang.
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3. Aktieemission
a. Rent likviditetsmæssigt er denne mulighed klart den bedste løsning, da Vestas herved får
frigivet ”gratis” likviditet. Dog kan der være en udfordring i at lave en emission med formålet
”opkøb af konkurrent”, da en emission kan være med til at presse prisen op på konkurrenten.
Det er også vigtigt at have for øje at en aktieemission er en væsentlig administrativ
omkostning.

Det er ud fra ovenstående vores vurdering at det mest fordelagtige vil være at bruge ”Eurobond” lånet til
anskaffelsen af likviditet til opkøbet. Vestas kan på den måde holde offentligheden på længere afstand og
dermed opnå en bedre forhandlingsproces. En aktieemission vil på det store billede ikke være fordelagtigt, da
dette også forringer de nuværende aktionærers andel af virksomheden.

Konklusion:

Projektet har haft til formål at generere markedsmæssige tiltag som Vestas kan gøre brug af for i fremtiden at
fastholde og skabe yderligere vækst. Dette som en del af det overordnede område ”Vejen ud af krisen”.

Vestas har i forhold til de interne forhold i virksomheden de senere år været igennem er stort ”turn-around”,
for at sikre virksomhedens eksistens. Det såkaldte ”turn-around” har haft som hovedfokus at sænke ”cost of
energy” i virksomheden ved blandt andet at outsource store dele af produktionsapparatet. Vestas har i
forbindelse med outsourcingen af produktionen haft stort fokus på at udvælge kvalitetsleverandører, for at
kunne fastholde den høje kvalitet på slutproduktet. Vestas har herudover udvidet deres fokus på selve
servicen af vindmøllerne, da denne division historisk har leveret gode resultater.

Vestas’ turnaround har gjort at de senere år har været præget af stor omkostningsminimering, hvilket også
har påvirket deres indtjeningsevne positivt. Det store fokus på omkostningsminimering har gjort at Vestas’
overordnede strategi i nyere tid hælder mest til ”omkostningsfokus” jf. Porters Generiske Strategier.

Vestas’ turnaround giver sig også til udtryk i virksomhedens økonomiske nøgletal, som i årene 2013-14 har
udviklet sig positivt med væsentlige forbedringer. Sammenlignes Vestas’ nøgletal med Siemens Wind Power
går Vestas en lys fremtid i møde, hvorimod Siemens Wind Power går en svær tid i møde med negativ
indtjeningsevne. Det er derfor det generelle billede at Vestas står stærkt i forhold til sine nærmeste
konkurrenter.
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Vestas’ turnaround har dog ikke været uden ulemper, da der er blevet sorteret i underleverandører, hvilket
kan betyde at forhandlingsstyrken ved leverandørerne styrkes på sigt. Vestas er herudover påvirket af stor
forhandlingsstyrke hos kunderne, da få prioritetskunder tegner sig for en stor del af omsætningen. Branchen
som helhed er generelt præget af stor rivalisering, da Vestas som markedsleder kun besidder omkring 12 % af
det samlede marked.

Vestas’ fremtid er i stor grad præget af politiske og lovgivningsmæssige forhold i form af eksempelvis tilskud
eller skattelettelser. Det har vist sig at vindenergibranchen klarer sig bedst i stabile politiske omgivelser, da
dette skaber bedre forudsigelighed i markedet blandt vindmøller-investorer. Udover politisk stabilitet er
Vestas’ generelle vækst også meget afhængig af omverdenens økonomiske vækst, da investering i vindmøller
er en stor investering.

For at generere konkrete markedsmæssige tiltag, som på sigt kan skabe vækst i Vestas blev de interne og
eksterne analyser opsummeret i en SWOT/TOWS-analyse, hvor kun de vigtigste elementer blev taget op til
overvejelse.

Konklusionen er at det mest fordelagtige tiltag er SO-tiltaget (opkøb af kinesisk vindmølleudbyder), da vores
analyser har belyst at Kina er et marked med stort vækstpotentiale i fremtiden, men også et marked med en
svær adgangsbarriere. Det optimale væksttiltag i Vestas er derfor at opkøbe en kinesisk vindmølleproducent,
nærmere bestemt MingYang Wind Power, med henblik på at erobre markedsandele i Kina.

Da analysedelen har belyst at Vestas’ ”turn-around” er gennemgående for virksomheden, er denne tankegang
videreført i prisoptimering og investeringsdelen i form af en forbedring af MingYang Wind Powers
dækningsgrad. Rentabiliteten af investeringen afhænger således af MingYangs fremtidige indtjening og
optimeringen heraf.

Ved fremskrivningen af MingYangs indtjening og optimering i budget, får vi at investeringen giver et samlet
resultat før skat på 687 mio. EUR. Beregningen indeholder fremskrivningsforudsætninger samt en
kalkulationsrente på 3,5 % + risikotillæg på 1,5 %, hvilket resulterer i en samlet kapitalværdi for investeringen
på 25 mio. EUR.
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Den mest optimale finansieringsform af investeringen vil være at gøre brug af det nye
virksomhedsobligationslån på 500 mio. EUR med en nominel rente på 2,75 % og en effektiv rente på 3,18 %.
Der vil med denne finansieringsform være relativ stor margin mellem den effektive rente og investeringens
kalkulationsrente, som tilmed dækker risikotillægget med 1,82 % -point.

Det er således vores endelige konklusion at dette tiltag vil være vækstskabende for Vestas i fremtiden og en
måde at komme styrket ud af krisen.

Perspektivering:

Kina var i vores opgave det optimale valg, da dette er markedet som på verdensplan har den højeste vækst på
tidspunktet. Dog er der også andre markeder, som for tiden er på vej frem indenfor vindenergi, eksempelvis
Afrika. Grundet begrænsning i sidetal kunne vi ikke analysere alle markeder, som i fremtiden er potentielle
vækstmarkeder for Vestas.

En anden vinkel på opgaven kunne derfor have været at have fokus på andre markeder og deres
forhenværende og fremtidige udvikling, både rent økonomisk, men også rent politisk. En større spredning af
analysen ville give et større overordnet billede over den politiske indvirkning på vindenergimarkedet verden
over.

Hvis rapporten havde været mere omfangsrig, ville det være spændende at gå mere i dybden med deres nye
serviceafdeling samt det stigende marked for offshore-vindmøllerne, herunder Vestas’ nye samarbejde med
Mitsubishi.
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