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Indledning
Klimaet har de seneste år vist sig at have utrolige kræfter. Globalt bliver verden ramt af hedebølger, oversvømmelser, orkaner og andre naturkatastrofer. Vejret ser ud til blot at blive mere og
mere ekstremt. I 2015 oplevede verden blandt andet jordskælv i Nepal, jordskælv i Japan og
oversvømmelser i mange lande1.
Mange danskere er blevet bekendt med forskellige klimaudtryk herunder eksempelvis ”CO2,
drivhusgasser og grøn energi”. Disse udtryk er blevet en integreret del af vores hverdag.
Danmark var i 2009 vært for et klimatopmøde, hvor det var tiltænkt, at der skulle laves en verdensomspændende plan for klimaet. Klimamødet endte dog ikke med det resultat, som deltagerlandene havde ønsket, og Danmark er senere hen bliver kritiseret herfor.2
I 2015 var politikere fra hele verden igen samlet, hvor det lykkedes at opnå enighed om en klimaaftale, som blev vedtaget i Paris. Her var der interesse for blandt andet at holde verdens temperaturstigninger til under to grader celsius.3
Til klimatopmødet var der deltagere fra over 190 forskellige lande, hvilket indikere vigtigheden
af denne debat.
Der er nu øget fokus på muligheder for, hvordan verden kan nedbringe udledningen af CO2 og
fossile brændsler. Der er fokus på alternative måder, hvorpå kloden kan skaffe energi.
I gamle dage brugte togene kul for at køre, hvilket naturligvis udledte en stor mængde CO2. I det
2100-århundrede er der fokus på grøn energi, herunder blandt andet vindmølleparker, elbiler,
sol- og bølgeenergi.
CO2-udslippet i Danmark er allerede i en nedadgående retning4, hvilket naturligvis er positivt,
men der er mange flere aspekter af denne problemstilling end blot det energimæssige problem.
Virksomheder verden rundt skal indstilles på omverdenens krav om mindre udslip af forskellige
fossile brændsler, som er medvirkende til at påvirke klodens miljø.
Nogle virksomheders indtjening bliver skabt på baggrund af det øgede fokus på grøn omstilling.
Af disse virksomheder kan i Danmark nævnes: Tesla Motors Denmark, Siemens Vindmøller og
Vestas.

1

http://www.dr.dk/nyheder/indland/nye-skybrud-kan-ramme-danmark-i-aften - set d. 09.01.2016
http://viden.jp.dk/klima/indsigt/temaartikler/klimaetogpolitik/default.asp?cid=139344 – set d. 09.01.2016
3
http://www.information.dk/cop21 - set d. 09-01-2016
4
http://www.danmarksstatistik.dk/da/Statistik/emner/groent-nationalregnskab/energi-og-udslip-til-luft - set d.
09.01.2016
2
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Problemstilling
Verdens befolkning er i stigende grad begyndt at være bevidst om, hvordan nuværende klimaforandringer kan skyldes vores forbrug af fossile brændstoffer, der bl.a. udleder CO2 og svovl. Dette
medvirker til stigende temperaturer på verdensplan5.
Transportsektoren er en af de store syndere, når det kommer til udledning af CO2. Transportsektorens CO2 udledning udgjorde i 2012 35% af Danmarks samlede CO2-udledning6. Der er virksomheder rundt omkring i verden, som arbejder med løsninger til alternative energikilder til biler, heriblandt Tesla Motors. Tesla Motors designer og fremstiller elbiler i luksusklassen. Problemet for elbiler har generelt været, at de ikke kører så langt pr. opladning, som en traditionel bil
gør på en tankfuld benzin. Dette problem forsøger Tesla at løse. En Tesla kører ca. 500 km. på en
fuld opladning7. Da 80% af danskernes daglige transportbehov i gennemsnit er under 100 km.
kan Tesla dække de fleste danskers transportbehov8. Der er dog imidlertid opstået en ny problematik for elbiler, som Tesla, skal kæmpe imod. Den nye afgift på elbiler, som for biler under
800.000 kr. bliver indført over en 5-årige periode og for biler over 800.000 kr. bliver direkte pålagt. Denne afgift er problematisk for Tesla, da en af virksomhedens mest solgte elbiler, Tesla S
P85D, stiger i pris fra 875.000 til 1.522.400 kr. inklusiv registreringsafgift9. Tesla Danmark bliver dermed ramt af en politisk dobbeltmoralskhed. På den ene side bør politikerne støtte grønne
virksomheder, som Tesla. På den anden side er politikerne også nød til at prioritere samfundsøkonomien. Dette kan på sigt give problemer for bilindustriens vej mod at blive grønnere.

Problemformulering
Hvilke initiativer kan Tesla Danmark gøre for at generere overskud efter indførslen af den nye
registreringsafgift på elbiler?
- Hvilken indflydelse har initiativerne på omsætningen og overskuddet på Tesla Danmark?
- Hvad er politikernes incitament for indførelse af den nye afgift?

Metode
For at afdække problemstillingen bedst muligt er der i projektet anvendt forskellige teoretiskeog økonomiske analyser med baggrund i henholdsvis erhvervsøkonomi, dataanalyse og samfundsøkonomi.

5

http://sustainable.dk/forbrug-og-baeredygtighed/2-drivhuseffekten-og-kulstofkredslobet/ - set d. 09.01.2016
http://www.ens.dk/klima-co2/transport/transportens-energiforbrug-co2-emissioner - set d. 09.01.2016
7
https://www.teslamotors.com/da_DK/models - set d. 09.01.2016
8
http://www.dtu.dk/Om-DTU/Nyheder-og-presse/Dynamo1/2015/12/Elbilen-er-den-langsigtede-loesning?id=c55f4554-1cd6-4b6f-b90d-88957f6a9c5f&utm_device=web&utm_source=researcharea&utm_campaign=Forurening-og-miljoeteknologi – set d. 09.01.2016
9
http://www.information.dk/telegram/548332 - set d. 09.01.2016
6
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Rapporten tager sit udgangspunkt i Tesla Danmarks problemstilling vedrørende virksomhedens
økonomiske fremtid og udfolder det herudfra til spørgsmålet om politisk incitament for indførelsen af den førnævnte registreringsafgift, når Danmark samtidig gerne vil være et foregangsland
for den grønne linje.
Genstandsfeltet i rapporten er Tesla Motors Denmark ApS og virksomhedens muligheder for
succes efter indførslen af afgiften pr. 1. januar 2016. Genstandsfeltet bliver belyst med et udefraind perspektiv, som herefter bliver vurderet. Afslutningsvis forsøger rapporten at løse problemet
med indefra-ud løsninger.
I rapporten arbejdes der ud fra en deduktivt tilgang. Der tages udgangspunkt i en lang række teorier, der bunder i forskellige artikler og udtalelser. På baggrund af disse teorier og artikler forsøger opgaven at besvare det opstillede problem. Herefter vil rapportens tilgang være at arbejde ud
fra et induktivt syn. Da rapporten her overgår fra teori til at udbrede det faktiske problem, som
rapporten har opstillet.
Rapporten arbejder ud fra single case metoden, hvilket betyder, at rapporten udelukkende udarbejdes med henblik på at løse Tesla Danmarks problemstilling. Rapportens resultater fra analyserne af Tesla bliver overført til et mere generelt synspunkt vedrørende indvirkningen af afgiften
på det danske samfund. Rapporten bruger ligeledes Tesla som udgangspunkt til at udtale sig om
hele elbils-branchen.
Rapporten udarbejder en regnskabsanalyse, således der kan gives et kvalificeret bud på de økonomiske rammer, som Tesla Danmark har for yderligere tiltag. På baggrund af denne analyse
vurderes Teslas muligheder for at komme bedst ud af problemstillingen med registreringsafgiften.
Som følge af rapportens begrænsede længde anvender rapporten skydeskivemodellen til at fastlægge, hvilke produkter og derfor konkurrenter, der er i konkurrence med Tesla. Efter fastlæggelsen af dette vil rapporten fremadrettet udelukkende arbejde videre med kategorien “Samme
produkt til samme målgruppe”. Dette skyldes at produkterne i denne kategori anses som de største konkurrenter for Tesla Danmark.
Tesla Danmark står overfor en udfordring i henhold til virksomhedens markedsandele i bilbranchen for elbiler. Udfordringer med indførelsen af den nye registreringsafgift har gjort det sværere
for Tesla Danmark at konkurrere økonomisk. Rapporten udarbejder i den forbindelse en analyse
af konkurrencesituationen i branchen ved hjælp af Michael Porters analyse ”Five Forces”. Analysen skal give rapporten et indblik i, hvilke parametre, som har indflydelse på konkurrencesituationen i branchen. Dette medvirker til rapportens styrkede formodning om, hvilke strategiske
overvejelser Tesla Danmark bør foretage sig. Disse overvejelser kan være behjælpelige for virksomheden med henblik på at generere omsætning og overskud på trods af indførelsen af registreringsafgiften.
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I den komparative analyse er der udvalgt en bil, der er brugt som eksempel for at simplificere
problemstillingen. Den udvalgte bil er ikke udvalgt på baggrund af en dybere analyse, men brugt
som sammenligningsgrundlag, idet det efter indførelsen af registreringsafgiften på elbiler er biler
som denne, Tesla skal konkurrere med.
Den eksterne situation er baseret på en PESTEL-analyse, der kan afdække de relevante omverdensforhold, som påvirker virksomheden og den muligheder for at generere økonomisk vækst.
Ligeledes danner analysen et indtryk af, hvad der rører sig på den politiske scene. Sociale og teknologiske aspekter er ikke inkorporeret i PESTEL-analysen, idet dette er indarbejdet i de andre
analyser.
I kombinationen med de samfundsøkonomiske mål forsøger analysen ligeledes at klarlægge,
hvilke politiske incitamenter der kan være for indførelsen af afgiften.
Der er i rapporten ligeledes udarbejdet en analyse af, hvordan en indførelse af en afgift på biler
kan påvirke samfundsøkonomien og dermed Tesla Danmarks muligheder for at afsætte bilerne
på det danske marked.
TOWS-analysen anvendes som opsamling og delkonklusion. Dermed dannes et skematisk overblik over de forskellige analyser i rapporten. Ligeledes giver dette mulighed for at sammenholde
Tesla styrker, svagheder, muligheder og trusler, for derefter at kunne vurdere hvilke initiativer
Tesla bør foretage, for at kompensere for registreringsafgiften.
Rapporten anvender både interne og eksterne analyser, som beskrevet ovenfor. En blanding heraf
giver rapporten bedst mulighed for at komme rundt omkring problemstillingen fra forskellige
vinkler, således at der hverken er noget internt eller eksternt i problemet, som efterfølgende vil
kunne ændre på vurderingen. Altså højnes rapportens validitet ved at anvende denne tilgang.
Rapporten har fundet den optimale pris- og mængdekombination for den nye Tesla model, Tesla
3. Dette er gjort for at sikre Tesla 3 det optimale dækningsbidrag. Tesla er den nye elbil fra
Tesla, som bliver lanceret i 2018. Dette skal medvirke til at øge Tesla Danmarks overlevelsesmuligheder på det danske marked. Tallene brugt til prisoptimeringen tager udgangspunkt i tal fra
Teslas årsrapport for 2014 og fra udtalelser fra Tesla grundlægger, Elon Musk. Dette er gjort for
at gøre prisoptimeringen så virkelighedsnær som mulig.
På baggrund af udregningen af den optimale pris- og mængdekombination er det nødvendigt for
Tesla at investere i en ny salgsbutik, hvorfor der er udarbejde ten investeringskalkule og et finansieringsforslag til denne.
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For at analyserne og vurderingen skal være fyldestgørende, tager rapporten udgangspunkt i såvel
kvantitative som kvalitative data. Disse forskellige dataformer giver rapporten et veldokumenteret helhedsbillede af Tesla Danmarks problemstillinger og løsningsmuligheder. Dette højner desuden rapporten validitet.
De kvantitative data vil primært blive hentet fra Teslas hjemmeside og Danmarks Statistik.
Begge kilder anses som værende troværdige og fyldestgørende.
De kvalitative data er primært blevet indhentet via større danske dagblade, som i sit udgangspunkt er vurderet objektive og troværdige, dog er kildekritik stadig vigtigt.

Afgrænsning
Rapporten tager udgangspunkt i Tesla Motors Denmark ApS (fremadrettet refereres der kun til
Tesla). Tesla blev stiftet i 2010. Regnskabstal og øvrigt materiale for Tesla vil derfor først være
tilgængelig fra 2010.
I rapporten bliver der refereret til ’afgiften’. Med afgiften menes den nye registreringsafgift på
elbiler som er blevet indført pr. 1. januar 2016 i Danmark.
Rapporten er begrænset af, at Tesla ikke har offentliggjort sin omsætning. Til beregning af nøgletal, hvor omsætningen indgår, vil der derfor blive anvendt alternative betragtninger for at sandsynliggøre omsætningen. Teslas moderselskab Tesla Motors Inc. offentliggøre sin omsætning.
Rapporten har regnet med, at Tesla og moderselskabet nogenlunde har den samme bruttoavanceprocent. Dermed kan rapporten sandsynliggøre omsætningen for Tesla.
De teoretiske analyser, som er anvendt i projektet bygger på iagttagelser i forhold til den på internettet eller andetsteds tilgængelige information om Tesla og dennes interesser og aktiviteter.
De i projektet anvendte modeller beskriver de aspekter af problemet, der er vurderet relevante for
projektet.
I prisoptimeringen tages der udgangspunkt i en gennemsnitlig pris på de solgte Tesla modeller.
Prisoptimeringen vil blive lavet på den nye bil, Tesla 3, som er tilgængelig i 2018. Det er muligt
at finde informationer omkring, hvor mange biler der bliver solgt af Teslas modeller. Det er dog
ikke muligt at finde informationer vedrørende fordelingen af salget af ’undermodellerne’ er, samt
hvordan salget af den nye bil bliver. Salget af den nye bil er estimeret ud fra produktionstallene,
som Tesla Motors Inc. har på deres fabrik i USA, samt udtalelser fra Teslas grundlægger, Elon
Musk.
Rapporten er begrænset af, at afgiften først er blevet indført i 2016, det har derfor ikke været muligt at se præcist, hvordan afgiften påvirker Tesla og derfor vil forudsigelserne i rapporten primært være på baggrund af antagelserne i artikler og ’alt andet lige’ betragtninger.
Investeringssummen som rapporten tager udgangspunkt i er fastsat til 9.500.000 kr.
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9.500.000 vurderes til at være en sandsynlig pris til bygning af en ny forretning. Rapporten har
ikke anvendt yderligere forudsætninger til at vurdere prisen på en ny forretning.

Strategisk analyse
Regnskabsanalyse10
Rentabilitetsanalyse
Nøgletal
Rentabilitetsanalyse
Afkastningsgrad
Overskudsgrad
Aktivernes omsætningshastighed
Egenkapitalens forrentning
Gældsrente
Gearing

Indekstal
Nettoomsætning
Resultat før finansielle poster
Gennemsnitlige aktiver
Samlede omkostninger
Gennemsnitlig egenkapital
Gennemsnitlige gældsforpligtelser

2014
2013
0,10
1,03
0,16
1,65
0,61
0,62
5,86 113,27
0,069
0,06
193,65 112,41

2014
1.710
61
1.813
1.790
232
1.881

2012
0,67
0,08
8,01
3,94
0,54
25,79

2011
0,43
0,24
1,81
5,95
0,21
21,98

2013
804
289
832
829
183
859

2010 %-point
Ændring i %
2,96
-2,86
-96,65
4,59
-4,42
-96,45
0,64
-0,04
-5,69
72,24
-66,38
-91,88
0,065
0,004
6,06
23,89
169,76
710,73

2012
1.393
25
112
1.459
104
113

2011
263
14
94
275
102
94

Afkastningsgraden er i perioden 2010 til 2014 faldet fra 2,96% i 2010 til 0,10% i 2014 og er dermed faldet med 96,65%. Dette er generelt set en negativ udvikling i afkastningsgraden. Faldet i
afkastningsgraden fra 2010 til 2014 skyldes til dels, at overskudsgraden er faldet, men også faldet i aktivernes omsætningshastighed, som er faldet med 5,69%, mens overskudsgraden er faldet
med 96,45%. Faldet i aktivernes omsætningshastighed betyder, at virksomhedens kapitaltilpasningsevne er blevet forringet, og faldet i overskudsgraden betyder, at virksomhedens evne til at
generere overskud ligeledes er blevet forringet. Faldet i afkastningsgraden skyldes, at resultatet
før finansielle poster falder i perioden 2010 til 2014, mens de gennemsnitlige aktiver stiger. Det
ses af indekstallene, at resultat før finansielle poster er faldet til indeks 61, mens de gennemsnitlige aktiver er steget til indeks 1.813. Afkastningsgraden ligger i 2014 på et utilfredsstillende niveau, idet 0,10% ligger under markedsrenten, som ligger på 3%. Den investerede kapital i virksomheden giver derfor en lavere forrentning end alternative investeringer, som markedsrenten
repræsenterer. Afkastningsgraden bør ligge over markedsrenten, da der også skal tages hensyn til
10

Tallene brugt til udregning af nøgletal er placeret i bilag 1
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2010
100
100
100
100
100
100

et risikotillæg. For Tesla vurderes risikotillægget højere end for nogle af virksomhedens konkurrenter. Tesla er en forholdsvis nystartet virksomhed som har oplevet udsving i nøgletallene, hvilket også kan ses af tabellen ovenfor. Derudover er egenkapitalen i virksomheden lav, hvilket kan
ses i analysen af soliditetsgraden længere nede. Tesla er derudover, ligesom den generelle elbilsbranche, blevet ramt hård af den nye afgift på el-biler. Salgstallene for elbiler for de første måneder af 2016 viser en generel nedgang i salget af elbiler i Danmark, også en større nedgang end
politikerne havde forventet11. Ud fra ovenstående argumenter vurderes risikotillægget for Tesla
at være højere end det generelle risikotillæg for bilbranchen. Dette er blot med til at understrege,
at Teslas afkastningsgrad er på et utilfredsstillende niveau.
Overskudsgraden er i analyseperioden faldet fra 4,59% i 2010 til 0,16% i 2014, dette er et fald på
96,45%. Faldet i overskudsgraden skyldes, at resultat før finansielle poster falder, mens omsætningen stiger. Som det ses af indekstallene, ligger indekstallet for resultat før finansielle poster i
2014 på 61, mens omsætningen ligger på indeks 1.710. Faldet i overskudsgraden betyder, at
Tesla får en mindre del af omsætningen i overskud. Tesla har altså i analyseperioden ikke formået at få omsætningen til at stige procentvist mere end omkostningerne, omkostningerne er
nemlig i 2014 steget til indeks 1.790. Som det ses af analysen af indtjeningsevnen er det ikke de
variable omkostninger, som er det helt store problem for Tesla, det er derimod de stigende faste
omkostninger. Tesla skal være særlig opmærksom på dette problem, for at sikre, at virksomheden ikke bliver kvalt til sidst. Når Teslas overskudsgrad sammenlignes med andre bilproducenter
kan det ses, at konkurrenterne generelt har en højere overskudsgrad end Tesla. Tesla er altså dårligere til at skabe indtjening ud af omsætningen end konkurrenterne. Hvilket er illustreret i nedenstående figur.

Figur 1- Overskudsgrad BMW og Tesla

Aktivernes omsætningshastighed er faldet fra 0,64g i 2010 til 0,61g i 2014, hvilket er et fald på
5,69%. Faldet skyldes, at omsætningen er steget procentvist mindre end aktiverne, som det ses på

11

http://www.business.dk/transport/afgiftsbombe-sender-elbilsalg-i-bund - Set d. 26-03-2016
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indekstallene, hvor omsætningen i 2014 har indeks 1.710, mens indeks for de gennemsnitlige aktiverne er steget til indeks 1.813. Faldet i aktivernes omsætningshastighed betyder, at Tesla er
blevet dårligere til at tilpasse den investerede kapital til aktiviteten i virksomheden.
Egenkapitalens forrentning er faldet fra 72,24% i 2010 til 5,86% i 2014, hvilket er et fald på
91,88%. Dette skyldes, at afkastningsgraden er faldet, mens gældsrenten er steget fra 0,065% i
2010 til 0,069% i 2014, og det påvirker egenkapitalens forrentning negativt, idet Tesla hermed
får en dårligere forrentning af den investerede fremmedkapital, end de betaler i renter for den.
Tesla tjener derfor færre penge på at arbejde med gæld i 2014 end virksomheden gjorde i 2010.
Tesla tjener dog stadig i 2014 penge på at arbejde med gæld, idet afkastningsgraden er højere
end gældsrenten og dermed er egenkapitalens forrentning højere end afkastningsgraden. I denne
forbindelse er det positiv, at gearingen stiger, da det øger gevinsten. Faldet i egenkapitalens forrentning skyldes, at resultat før finansielle poster er faldet til indeks 61 i 2014, mens egenkapitalen samtidig er steget til indeks 232.
Gearingen er i analyseperioden steget fra 23,89g i 2010 til 193,65g i 2014, hvilket er en stigning
på 710,73%. Dette skyldes at gældsforpligtelserne er steget mere end egenkapitalen som det ses
af indekstallene. Gældsforpligtelserne er steget til indeks 1.881 i 2014, mens egenkapitalen kun
er steget til indeks 232 i 2014. Da virksomheden tjener penge på at arbejde med gæld, er det positivt med en stigende gearing.

Indtjeningsevnen
Indtjeningsevne
Bruttoavanceprocent
Overskudsgrad
Nettoomsætning
Direkte omkostninger
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Omkostninger i alt

2014
27,57
0,16
1.710
1.681
1.998
6.772
3.041

2013
22,66
1,65
804
844
759
1.320
932

2012
7,28
0,08
1.393
1.753
461
450
1.014

2011
30,16
0,24
263
250
359
459
333

Indtjeningsevnen har i perioden 2010 til 2014 oplevet en negativ tendens. Dette skyldes forholdet
mellem Teslas omsætning og omkostninger. Som det ses af ovenstående skema har omsætningen
oplevet en stor stigning i analyseperioden. Omsætningen ligger i 2014 på indeks 1.710. Virksomhedens variable omkostninger er steget mindre end omsætningen hvilket har medvirket til en stigende bruttoavanceprocent. Teslas faste omkostninger til personale og afskrivninger er dog steget procentvist mere end omsætningen. Dette medvirker til en faldende overskudsgrad. Teslas
aktivitet er kraftigt voksende i disse år. Alle virksomhedens regnskabstal er stigende. Virksomheden investerer en masse, hvilket har medført stigende afskrivninger, som er med til at reducere
overskudsgraden. Tesla skal være særligt opmærksom på, at de faste omkostninger til personale
og afskrivninger ikke kvæler hele virksomhedens indtjening. Tesla kan overveje at lave nogle af
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2010
26,32
4,59
100
100
100
100
100

virksomhedens personaleomkostninger variable, fx ved at aflønne sælgerne efter antallet af
solgte biler. Dette er særligt vigtig i disse tider, idet salget af Tesla biler er stagneret i begyndelsen af 2016 efter den nye afgift på elbiler.
Det er dog positiv for Tesla, at virksomheden har en højere bruttoavanceprocent end konkurrenterne, som det ses af nedenstående diagrammer. Tesla har altså en højere fortjeneste på virksomhedens biler en BMW har. Dette er positiv for Tesla, men kan også skyldes, at Tesla hidtil ikke
har været pålagt registreringsafgift.

Bruttoavanceprocent - Tesla

Bruttoavanceprocent - BMW
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Figur 2 – Tendenslinje for bruttoavancenprocent for Tesla i perioden 2010 til 2014.
Figur 3 – Tendenslinje for bruttoavancenprocent for BMW Danmark I perioden 2010 til 2014.

Soliditets- og likviditetsanalyse
Soliditet- og likviditetsanalyse
Soliditetsgrad
Likviditetsgrad

Indekstal
Egenkapital
Aktiver
Omsætningsaktiver
Kortfristede gældsforpligtelser

2014

2013

2012

2011

2010 %-point

0,39
79,19

0,68
95,51

3,09
96,05

4,72
91,99

4,01
92,73

2014
204
2.099
1.863
2.182

2013
260
1.528
1.628
1.580

2012
105
136
142
137

Ændring i
%
-3,62
-90,28
-13,54
-14,60

2011
104
88
85
85

2010
100
100
100
100

Soliditetsgraden har i perioden oplevet et fald fra 4,01% i 2010 til 0,39% i 2014, hvilket er et
fald på 90,28%. Dette er negativt set ud fra et soliditetshensyn, da det taler for, at man har så høj
en soliditetsgrad som muligt. Set ud fra et forrentningshensyn er faldet i soliditetsgraden positiv,
idet Tesla tjener penge på at arbejde med gæld. Hvis Tesla derimod taber penge på at arbejde
med gæld, vil faldet i soliditetsgraden ud fra et forrentningshensyn være negativt, fordi en inve-
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stering med fremmedkapital alt andet lige forværrer egenkapitalens forrentning, men fordi virksomheden tjener penge på at arbejde med gæld, vil en investering med fremmedkapital være hensigtsmæssig. Soliditetsgraden ligger på et utilfredsstillende niveau, idet den ligger under det anbefalede niveau på 30-40 %, og virksomheden er derfor ikke særlig godt rustet mod tab, idet der
kun kan mistes 0,39% af aktivsummen, før långiverne lider tab. Der er derfor en relativ stor risiko ved at låne penge til virksomheden, hvilket kan give gøre det svært for Tesla at låne flere
penge. Faldet skyldes, at egenkapitalen er steget mindre end aktiverne, som det ses af indekstallene, og en større del af aktiverne er derfor finansieret med egenkapital.
Likviditetsgraden har i perioden oplevet et fald fra 92,73% i 2010 til 79,19% i 2014, hvilket er et
fald på 14,60%. Dette er en negativ udvikling set ud fra et likviditetshensyn, da det taler for, at
likviditetsgraden er så høj som mulig. Teslas likviditetsgrad ligger i 2014 på et utilfredsstillende
niveau, da den ligger under de anbefalede 100% til 150%, Tesla kan derfor få problemer med at
betale sine kortfristede gældsforpligtelser. Faldet i likviditetsgraden skyldes, at omsætningsaktiverne er steget procentvist mindre end de kortfristede gældsforpligtigelser er, hvilket ses af indekstallene, hvor omsætningsaktiverne ligger på indeks 1.863, mens de kortfristede gældforpligtigelser ligger på indeks 2.182. Tesla har dog Tesla Motors Inc. (moderselskabet) i ryggen. Det
må formodes, at Tesla Motors Inc. vil skyde penge i Tesla Danmark, hvis virksomheden får vanskeligheder ved at betale sine kortfristede gældsforpligtelser. Dette begrunder rapporten på baggrund af en strategisk tanke om, at Danmark har en vigtigt placering for udbredelsen af Tesla i
Europa.

Konklusion på den økonomiske analyse
Teslas rentabilitet har set gennem hele analyseperioden oplevet en negativ udvikling med nedgang i alle nøgletal, og de fleste nøgletal ligger i 2014 på et utilfredsstillende niveau. Tesla kan
dog være tilfredse med, at virksomheden trods faldene i de fleste nøgletal stadig tjener penge på
at arbejde med gæld. Tesla får hermed en bedre forrentning af den investerede fremmedkapital,
end de betaler i renter for den. Derudover har Tesla en generelt lavere overskudsgrad sammenlignet med BMW. Dette betyder, at Tesla skal have en højere omsætning end for at generere overskud.
Indtjeningsevnen har gennem hele analyseperioden oplevet en negativ tendens. Dette har medført
at overskudsgraden er lavere i 2014 end 2010. Virksomhedens bruttoavanceprocent er steget lidt
i analyseperioden, hvilket er positiv. De faste omkostninger til personale og afskrivninger er dog
steget så meget, at virksomhedens samlede indtjeningsevne er faldet. Tesla bør overveje, at gøre
nogle af de faste omkostninger, variable, specielt fordi virksomheden går en usikker fremtid i
møde, hvor udviklingen i salgstallene for 2016 har været negative.
Soliditet- og likviditetsgraden har gennem analyseperioden lagt på et utilfredsstillende niveau.
Teslas soliditetsgrad har ligesom mange andre nøgletal oplevet et fald fra 2010 til 2014. Teslas
egenkapital er meget lav sammenlignet med aktivsummen. Under 1% af aktiverne er finansieret
Side 12 af 47

med egenkapital. Dette betyder, at virksomheden er dårligt rustet mod tab. Likviditetsgraden ligger ligeledes på et utilfredsstillende niveau. Tesla kan få problemer med at betale sine kortfristede gældsforpligtelser.

Skydeskivemodellen
Efter indførelsen af afgiften på elbilerne i Danmark pr. 1. januar 2016 er prisen på en Tesla bil
steget markant. På grund af den udefrakommende regulering af prisen vil Tesla opleve, at skulle
konkurrere med andre typer af biler end man har gjort hidtil. Rapporten vil se nærmere på denne
udvikling i nedenstående skydeskivemodelanalyse.

Alle produkter:
Kategorien alle produkter giver ikke meget indsigt i, hvilke konkurrenter Tesla har på markedet,
da man i denne kategori omfatter alle udbydere, af hvad som helst, som sine konkurrenter. Dog
skal det være produkter i samme prisklasse. For Tesla kunne en konkurrenten i denne kategori
være et huskøb, nyt køkken eller et Bang & Olufsen anlæg. Dette giver ikke rapporten yderlige
forudsætninger for fremadrettet at øge troværdigheden.

Produkter til samme behov
I denne kategori vil Tesla være i konkurrence med andre alternative transportmuligheder. I denne
kategori kunne det være bustransport, tog og færger. Problemet i denne kategori for Tesla er, at
den stadigvæk ikke er konkret nok, hvorfor rapporten ikke vil være yderligere påvirket af denne
kategori på baggrund af den nye afgiftsstigning. Her er der ligeledes ingen øget troværdighed,
hvorfor rapporten går et skridt videre ned i analysen.

Samme kategori af produkter
Tesla skal i denne kategori opfatte alle producenter af biler som værende konkurrenter. Denne
del kan der være en moderat grad af sandhed i, men så alligevel ikke. Hvis man tager sit udgangspunkt i Maslows behovspyramide12 vil konkurrenterne i denne kategori være behovet opfyldt som en blanding af ’socialt-behov’ og ’ego-behov’. Blanding skal ses som en mellemting
af, at man gerne vil vise hvem man er, men samtidig går man op i at få opfyldt sine behov med
bil på en måde, således at det afspejler en Tesla, blot ved at være en anden bil.
Bilerne i denne kategori kan være biler som f. eks. Volkswagen, som har en vis status, men alligevel ikke kan nå helt i toppen, hvis man sammenligner med Tesla. Yderligere i denne kategori
er det vigtigt at tænke på at Tesla prisklassemæssigt var tættere på biler som opfyldte disse to kategorier i Maslows behovs pyramide end det man egentligt forbinder Tesla med at gøre.
Prisaspektet som nævnt ovenfor gør naturligvis situationen mere alvorlig for Tesla. Virksomheden producerer en bil, som er en smart, hypet, hurtig og topmoderne, og som kan accelererer fra
0-100 km/t på ca. 3,5 sekunder. Tesla er foruden dette en el-bil, hvilket gør Tesla interessant for

12

http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologer/Abraham_Maslow - set d. 14-022016
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et andet publikum end el-biler normalt tiltrækker. Tesla blev pr. 1. januar ramt af afgiften, hvilket gjorde at virksomhedens biler gik fra en salgspris på ca. 800.000 kr. til ca. 1.500.000 kr.13

Samme produkt til samme målgruppe.
I denne kategori vil rapporten fokusere på tekniske færdigheder, såvel som prisaspektet. Dette
gøres ud fra Maslows sidste behov i pyramiden, nemlig selvrealisering. Her handler det om at
sætte sig selv i scene og overgå sig selv på forskellige måder. Folk, som er tiltrukket af fart, luksus og gerne vil sætte sig selv i scene kan nu udfordre sig selv med en elbil.
Nu hvor Tesla på grund af registreringsafgiften skal kæmpe med biler til en værdi af 1.500.000
kr., vil man kunne se Teslas nye konkurrenter være biler som Porsche, Jaguar XE og topmodellerne for BMW og AUDI14. Ikke nok med at nogle af benzin- og dieselbilerne er blevet konkurrenter til Tesla på grund af det pludselige hop i prisen, Tesla skal i fremtiden også forvente, at
komme til at konkurrere med andre el-biler. Nogle af de nye aktører, som satser stort på markedet for elbiler er Mitsubishi, Volvo, Toyota og Ford15.
Med ovenstående viden og udgangspunkt er der skabt et godt fundament til at indsnævre Tesla’s
målgruppe, således at der i den resterende del af rapporten vil blive fokuseret på de konkurrenter
der kan defineres i kategorien ’Samme produkt til samme målgruppe’.

Porters Five Forces
Potentielle indtrængere
Markedet for luksus el-biler er relativt nyt i Danmark. Tesla kom til Danmark i 2010, hvor selskabet blev stiftet. Et så nyt markedet vil typisk være åbent og uden de store markante spillere,
som man kender fra andre markeder som f.eks. dagligvaremarkedet og markedet for traditionelle
benzindrevne biler.
Ligesom mange andre typer af markeder er markedet for el-biler en relativ bekostelig affære at
begive sig ud på. Det er blandt andet set, at Ford har afsat 32 mia. kr. til at konkurrer på el-bils
markedet. Som mange andre aktører på el-bils markedet har Ford stor fokus på udviklingen af
batteriteknologien, hvor 15 af de 32 mia. går til16. Det kan altså ses, at der skal relative store midler til, for at kunne konkurrere på markedet for el-biler. Specielt teknologien omkring batteriudvikling er en vigtigt del af muligheden for potentielle indtrængere.
I USA er der et firma som i øjeblikket regnes for at være den nye spiller på markedet for luksus
biler, nemlig Faraday17. Faraday har valgt at bygge en fabrik i Californien til en værdi af 1 mia.

13

http://politiken.dk/forbrugogliv/biler/ECE2788754/afgifter-kan-stoppe-salget-af-tesla-i-danmark/ - set d. 14-022016.
14
http://bilmagasinet.dk/bil-nyheder/porsches-tesla-konkurrent-kommer-til-frankfurt - set d. 14-02-2016.
15
http://tesladanmark.dk/konkurrenterne-rorer-pa-sig/ - set d. 14-02-2016
16
http://b.bilen.dk/bilnyheder/2015/12/ford-satser-paa-el-biler/ - set d. 20-02-2016
17
http://uk.businessinsider.com/faraday-future-electric-car-manufacturing-plant-2015-11?r=US&IR=T - set d. 2002-2016
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dollars.
De håber at kunne være med på markedet fra omkring 2017-2020, alt efter hvordan det går med
udviklingen af bilen. Ikke nok med at Faraday satser stort på fabrikken i USA, så har de også en
markant økonomisk støtte i ryggen, hvilket gør, at virksomhedens ageren på markedet er interessant. Faraday er nemlig støttet økonomisk af Kinas 17. rigeste mand, som Forbes18 mener er god
for ca. 45 mia. kr.
Den teknologiske udvikling af specielt batteriteknologien gør ligeledes, at der hele tiden vil være
producenter, som vil forsøge at tage en del af markedet med et nyt og mere holdende batteri. Batteriet er en utrolig vigtig faktor for elbil markedet, selvom statistikken fra Danmarks Teksiske
Institut gav et indtryk af, at danskernes kørselsbehov ikke ville være afhængig af en længere kørende el-bil, idet 80% af danskerne hører under 100 km. om dagen.19
Samtidig med, at Faraday er satser stort på elbils markedet er der allerede andre mere kendte bilproducenter, som satser markant økonomisk på markedet, hvilket formentlig betyder, at markedet for luksus el-biler ikke har set sit sidste el-bil mærke.
Noget andet og måske mere revolutionerende for bilbranchen er den efterhånden kendte spiller,
leasing. Leasing er efterhånden blevet en del af danskernes hverdag, og mange danskere benytter
sig af leasingmetoden. Specielt erhvervslivet har taget leasing mest til sig. I 2014 bestod 80% af
bilmarkedet for erhvervsbiler af leasingbiler. Derimod var det i 2014 kun 20% af de private biler,
som blev leaset.20 Leasing kan foregå på flere forskellige måder, almindelig leasing, flexleasing
m.v. Denne mulighed har gjort, at der er nye og andre måder at købe/lease bil på.
Det har været diskuteret i medierne om det er en fordel af lease sin bil fremfor at købe den. Noget som de fleste eksperter kan blive enige om er, at hvor ofte man skifter bil har indflydelse på,
om det kan betale sig at lease eller købe bilen. De fleste eksperter er enige om, at leasing kan
have en økonomisk fordel, såfremt man ønsker at skifte bilen oftere end hvert 3 år 21. Leasing har
altså givet bilbranchen en ny dimission. Forbrugerne har flere muligheder i dag, end for få år tilbage. De store bilfirmaerne, som sælger biler i den høje prisklasse er også begyndt at fokusere på
leasing. Det ses blandt andet, at bilproducenter som AUDI, BMW og Mercedes er begyndt at
bruge leasing i langt større grad22.
Ikke nok med at andre bilproducenter er begyndt at interessere sig for markedet. Tesla USA er

18

Forbes – Et finansmedie, som udgiver forskellige lister, som forsøger at rangordne verdens rigeste personer.
http://www.dtu.dk/Om-DTU/Nyheder-og-presse/Dynamo1/2015/12/Elbilen-er-den-langsigtede-loesning?id=c55f4554-1cd6-4b6f-b90d-88957f6a9c5f&utm_device=web&utm_source=researcharea&utm_campaign=Forurening-og-miljoeteknologi – set d. 09-01-2016
20
http://nyheder.tv2.dk/2015-01-09-leasing-af-biler-slaar-alle-rekorder-derfor-er-det-populaert - set d. 24-042016
21
http://penge.dk/biler/skal-du-lease-eller-kobe-din-naeste-bil - set d. 28-02-2016
22
http://penge.dk/biler/skal-du-lease-eller-kobe-din-naeste-bil#slide=1 – set d. 28-02-2016
19
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også godt i gang med udviklingen af en ny og billigere elbil. Denne kommer til at hedde Tesla 3
og er tiltænkt at skulle henvende sig til et bredere publikum. 23

Kunder
På markedet for luksusbiler og specielt med det store fokus på elbiler i luksusklassen er det relevant, at se på det økonomiske aspekt for kunderne. I 2015 var 2,1% af den danske befolkning
millionærer, hvilket svarer til ca. 120.000 personer24, målt på værdier i banken, værdipapirer og
lign., men vigtigste af alt uden at formuen er målt i bundne aktiver som danskerne har, som f.eks.
hus og sommerhus.25 Det sidste aspekt er vigtigt i og med at flere og flere danskere på et tidspunkt i deres tilværelse vil være i besiddelse af aktiver til en værdi over 1 million kr. fordi Danmark er kendt for at have mange ejere af forskellige boligtyper, men dette gør ikke nødvendigvis,
at disse ønsker at brug deres millioner på luksus biler.
Markedet for luksusbiler er altså tilstede. Dette er et interessant konkurrencemæssigt aspekt.
Kunderne har, med udgangspunkt i muligheden for at vælge både luksus elbiler og de substituerende produkter, mulighed for at gå forskellige steder hen. Når kunderne har mulighed for at
handle deres ønskede produkter forskellige steder, gør det at deres forhandlingsstyrke øges. En
forøget forhandlingsstyrke blandt kunderne gør ligeledes, at de konkurrerende aktører på markedet har sværere ved at præge markedet, men skal i stedet følge markedet tæt og følge den udvikling som branchen er under.

Substituerende produkter
Den største trussel i øjeblikket for el-bilerne er de almindelig benzin og diesel drevne biler. I øjeblikket menes el-bilerne at udgøre ca. 7.850 stk. i Danmark.

23

http://nordjyske.dk/mobil-artikel?storyid=3c699538-cbbe-4aae-9234-ffe9c6738614&pid=1560 – set d. 24-042016
24
http://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=19005 – set d. 20-02-2016
25
http://penge.dk/okonomi/millionaerer-i-en-klasse-for-sig - set d. 20-02-2016
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Figur 4 - http://www.danskelbilalliance.dk/Statistik/Bestand_modeller.aspx - set d. 20-02-2016

Hvis man ser på personbiler er antallet af biler i Danmark oppe på ca. 2.329.600 stk. i 2015.26
Der er et teknologisk og miljømæssigt aspekt i forskellen med el-bilen og den almindelige
drevne benzin eller diesel bil.

Leverandører
Der er forskellige leverandører af luksusbiler. Den bedste kende luksusbil indenfor elbiler er
Tesla. Tesla konkurrerer dog med på lige fod med benzin- og dieseldrevne biler, som opfylder
kundernes behov. Herunder kan der nævnes: Audi, BMW, Mercedes, Porsche, hvilket kun er få
blandt mange. Kendetegnende for alle disse leverandører er, at kunderne forventer utrolig meget
af deres produkter, og derfor må leverandørerne hele tiden være klar til agerer ud fra markedets
forventninger og krav.
Leverandørerne af produkterne til branchen er kendetegnede ved, at alle er velrenommerede firmaer, som alle har en stor økonomisk råderum, hvilket gør, at de hele tiden kan være i konstant
udvikling og derfor tilfredsstille deres kunder. Nogle af de nævnte aktører forsøger hele tiden at
skille sig ud fra mængden, dette kunne man f.eks. se, da danske Bang & Olufsen leverede højtalere og lydsystemer til nogle af de tyske bilgiganter, herunder BMW og AUDI. 27
Som nævnt under ’potentielle indtrængere’ er der flere af de store veldrevne virksomheder, som
satser kraftigt på udviklingen af nye teknologier, herunder naturligvis også batteriteknologien.
Da der er mange udbydere af luksusbiler i branchen antages det, at konkurrencesituationen
blandt leverandørerne er hårdt og de derfor skal kæmpe om kunderne.

26

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp - set d. 20-02-2016
http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2080897/bo-maerker-tysk-optur-saelger-aarligt-fed-lyd-til-over150000-biler/ - set d. 20-02-2016
27
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Konkurrencesituationen i branchen
Bilsalget har generelt været stigende i 201528. Der er derfor muligheder for at tillokke nye og
kommende kunder. Der blev i juli måned 2015 kørt ca. 16.000 nye biler på gaden i Danmark,
hvilket ifølge Autobranchen Danmark er hele 14% højere end i 2014.29 Det stigende antal solgte
biler skyldes sandsynligvis også, at prisen på de såkaldte ”minibiler” er raslet ned de seneste år.
En sådan markant stigning i antallet af biler på vejene i Danmark gør, at markedet for nye biler
ikke er mættet, hvilket gør, at biludbyderne har muligheder for at tilegne sig flere kunder. Ligeledes er salget af leasingaftaler gået frem med ca. 30% i samme periode, hvilket også indikerer at
forbrugerne har fået et andet syn på det at handle bil. Denne dimension er om end endnu vigtigere for alle parter i bilbranchen at have i mente, når de skal vælge strategi for fremtiden.

Komparativ analyse af Tesla og Mercedes
For at danne sig et indtryk af Teslas muligheder efter indførelsen af den nye afgift, har rapporten
valgt at opsætte en komparativ analyse af Tesla P90D og en Mercedes AMG SLC 43, som prismæssigt er samme sted. Dette vil give rapporten en mulighed for at analysere specifikt på Teslas
fremadrettede muligheder.
Tesla P90D30

Mercedes AMG SLC 4331,32

Pris:

1.190.907 kr.

1.154.100 kr.

Distance:

505 km. På en opladning

Ca. 500 km.

Tager ca. 75 min. at fuld oplade.33

Tager ca. 5 min at tanke.

- 4hjulstræk
- 17” Touchskærm
- Automatisk nøglefri adgang Stemme aktiveret styring
- 2 ’bagagerum’
- Parkeringscensor
- HD bakkamera.
- Elektronisk bagklappe
- Dørhåndtag med lys

- Baghjulstræk
- 6” display
- Nøgle
- Nej
- 225-335 liter
- Parkeringscensor
- Bakkamera
- Elektronisk bagklappe

Teknologi:

28

http://nyheder.tv2.dk/finans/2015-08-03-bilsalget-skyder-i-vejret-leasing-vinder-frem-i-stor-grad - set d. 28-022016
29
http://nyheder.tv2.dk/finans/2015-08-03-bilsalget-skyder-i-vejret-leasing-vinder-frem-i-stor-grad - set d. 28-022016
30
https://www.mercedes-amg.com/slc43.php#media_section – set d. 28-02-2016
31
http://www.topgear.com/car-news/detroit-motor-show/goodbye-slk-55-amg-hello-362bhp-merc-amg-slc-43 d28-02-2016
32
http://www.mercedes-benz.dk/content/denmark/mpc/mpc_denmark_website/dkng/home_mpc/passengercars/home/new_cars/models/sl-class/r231/facts_/technicaldata/models.html - set d. 28-02-2016
33
https://www.teslamotors.com/da_DK/supercharger - set d. 06-05-2016.
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- Dørhåndtag
- Bang og Olufsen lyd (Beosound)
Sikkerhed:

- Seks airbags
- Blokfri skivebremser på 4 hjul
- Advarsel ved baneskift
- Advarsel ved blindvinkel
- Front og sidekollisions advarsel.

- Aktiv bremseassistent
- Automatisk lukning af brændstof
tilførelsen.
- Igangsættelseshjælp på stigninger,
og hold-funktion.
- Automatiske sikkerhedsbøjler
- Airbags, foran og i siden.

Fart:

0-100 km/t på 3,0 sekund.

0-100 km/t på 4,7 sekund.

Topfart: 250 km/t.

Topfart: 250km/t

Ovenstående analyse giver rapporten et indtryk af, hvor det er Tesla skiller sig ud. Der er ingen
tvivl om, at Tesla ikke er alle mands eje, specielt ikke efter at prisen er blevet hævet markant. Et
sted i den komparative analysen, hvor Tesla skiller sig ud er på acceleration. Man kan få en miljøvenlig bil, som stadigvæk er interessant at købe, såfremt man ønsker en sportsvogn.
Tesla har ikke tidligere skulle kæmpe med biler i dette prisniveau, og derfor kan det være nødvendigt for Tesla at skille sig ud på andre parametre end blot accelerationen.
Det sted, hvor Tesla skiller sig negativt ud i analysen er på tiden det tager at oplade bilen til
100%. Det tager ca. 75 minutter, at lade en Tesla bil helt op, hvorimod det kun tager ca. 5 minutter, at lade en almindelig benzindrevet bil op. Dette gør specielt Tesla’en følsom overfor lange
kørerturer.
Det er værdiskabende for rapporten at få et indblik i, hvor Tesla har styrker i forhold til konkurrenterne og hvor svaghederne ligger. Dette giver rapporten mulighed for at arbejde videre med
andre analyser, som kan give nogle andre forudsætninger for at opstille nogle løsningsforslag for
Tesla i Danmark.
Markedet hvori Tesla opererer er præget af forskellige adfærd fra forbrugerne. Herunder er leasing blandt andet blevet utrolig populært. Man har ikke længere den store udgift, når man skal ud
og investere i en bil.
Yderligere er markedet for elbiler markant præget af den nye indført afgift. Det er på nuværende
tidspunkt ikke klart, hvordan markedet reagerer på dette nye udefra kommende tiltag. Usikkerhedsmomentet gør markedet svært at spå om, men på den anden måde har markedet for elbilerne
teknologien med sig. Der bliver udforsket markant fra mange forskellige bilfirmaer i netop elbiler, hvilket gør at markedet formentlig står over for et større gennembrud i fremtiden.
Når mange investere store summer i markedet betyder det ligeledes, at markedet er udsat for hård
konkurrence. Det er uden tvivl et marked der er massiv interesse for og som der sandsynligvis vil
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komme mere interesse for i fremtiden, hvilket gælder for flere interessenter herunder bl.a. politikerne, bilentusiaster og bilproducenterne.
Det helt store spørgsmål for dette markedet er naturligvis de kæmpe forandringer markedet står
overfor for, som er nævnt ovenfor, hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt kan sættes en endelig konklusion på markedet.

PESTEL-analyse
Analysen af Porters Five Forces viste, at Tesla er i skarp konkurrence med andre bilproducenter
og forhandlere, og at disse er med til at præge markedet. Der er dog andre eksterne faktorer, som
også har en påvirkning på bilbranchen. Nedenstående analyse vil se nærmere på eksterne faktorer
med baggrund i det samfundsøkonomiske, som spiller ind på Tesla.
Danske politikere har fra 1. januar 2016 indført en gradvis indførelse af registreringsafgiften på
elbiler. Indfasningen af afgiften vil komme med henholdsvis 20% i 2016, 40% i 2017, 65% i
2012, 90% i 2019 og ramme de 100% i 2020. Dette er gældende for alle elbiler, som har en
værdi over ca. 80.000 kr. 34
En sådan afgift på elbiler strider i mod et af de samfundsøkonomiske mål, som Danmark har opsat. Et af målene er, at der skal tages hensyn til miljøet. Det kan være en diskussionssag om, at
produktionen af det el en elbil bruger til at kører samme tur, som en benzin/diesel bil, udleder
samme mængde CO2, som benzinen de andre biler ville have brugt på samme tur. Denne holdning deler Danskelbilkomite ikke, og de har udarbejdet en analyse, der viser, at hvis alle benzin/diesel biler blev udskiftet med el ville Danmark spare 40% af CO2 udledningen. Dette svarer
til ca. 1,8 mio. tons CO2 udledning hver eneste år.35
Ved indførsel af en registreringsafgift på elbiler opnår den danske stat ekstra indtægter. Disse
skal frigøre nogle midler til de øvrige politiske elementer, som var på finansloven, hvor også registreringsafgiften var.
En indførelse af sådan en afgift påvirker naturligvis samfundet økonomisk. Der vil for samfundet
generelt opstå et ”dødvægtstab”. Dette skyldes at forbrugerne var villige til at betale én pris, men
man har hævet prisen til et punkt, hvor forbrugerne ikke længere er interesseret i produktet.36 Det
tab, der opstår mellem den pris forbrugerne er villige til at betale og den pris, der bliver indført
ved registreringsafgiften og den nye mængde man kan afsætte skaber dette dødvægtstab, forudsat
at det ligger over GROMK.

34

http://politiken.dk/indland/politik/ECE2879509/regeringen-indfoerer-gradvis-afgift-paa-elbiler/ - set d. 15-032016
35
http://www.danskelbilkomite.dk/Elbilen_og_milj%C3%B8et.pdf – set d. 15-03-2016
36
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/140541/artikel.html?hl=YToxOntpOjA7czo1OiJUZXNsYSI7fQ - set d.
15-03-2016
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Figur 5 – Illustration af dødsvægtstab ved indførelsen af afgift. 37

Samfundet/politikerne ønsker naturligvis at få mest muligt ud af indførslen af denne afgift på elbilerne, men det er ikke nødvendigvis lig med at hele afgiften kommer i statskassen, da man
samtidig går glip af noget pga. salget mindskes, hvilket illustreres af ovenstående figur 5.
Privatforbruget vil være nedadgående, hvilket vil påvirke den generelle økonomiske situation i
Danmark. En nedsættelse af privatforbruget vil smitte af på forbrugslysten, hvorfor det vil smitte
af på det generelle samfund. Dog skal man naturligvis have i mente, at denne reduktion i privatforbruget vil have en meget lille indflydelse på det generelle privatforbrug.
Som samfund er der en generel interesse i miljøet. Danmark har opstillet nogle samfundsøkonomiske mål, hvoraf det ene går på hensyntagen til miljøet. Ud fra dette synspunkt kan det være
svært at se, hvorfor politikerne har valgt at indføre afgiften på elbilerne, da disse alt andet end
lige er mere miljøvenlige end benzin- og dieselbilerne.
Det store problem med disse samfundsøkonomiske mål er, at de kan stride imod hinanden. Når
der ses på den generelle udvikling der har været i samfundsøkonomien fra 2008, hvor krisen indtraf og til 2015, hvor vi så småt er begyndt at bevæge os i den rigtige retning samfundsøkonomisk. Så opstår der her et mismatch mellem ønsket om økonomisk vækst og det miljømæssige
hensyn. Så skal politikerne prioritere, hvad der vægtes højst. Det optimale ville naturligvis være

37
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at kunne forene disse mål, men set i det store perspektiv på den korte bane er det ’lettere’ for politikerne at koncentrerer sig om miljøet, når samfundsøkonomien er i fremdrift og ligeledes lettere at skulle fokusere på at stabilisere økonomien, når der er mindre fokus på miljøet.38
Som beskrevet igennem rapporten forventes det, at Tesla bliver ramt af denne politiske stillingtagen, hvor man har mere fokus på at få fremdrift i samfundsøkonomien end at tage hensyn til miljøet. Dette er en af årsagerne til, at der er blevet indført afgift på elbilerne.
Nedenstående figur 6 viser om udviklingen i samfundsøkonomien mål på BNP. Her ses det, at
den globale økonomi oplever en kraftig nedtur i årerne efter 2008, hvorefter økonomien er langsomt opadgående igen.

Figur 6 - http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml?cid=20651 – d. 25-03-2016

Afgiftens påvirkning på samfundet39
Selvom fokus på miljøet er et samfundsøkonomisk mål bliver det ikke nødvendigvis altid prioriteret højt, idet andre samfundsøkonomiske mål modarbejder det. Når politikerne beslutter at indføre afgift på elbiler er det naturligvis ikke for at gavne miljøet, men i stedet for at styrke statskassen. Nedenstående figur illustrerer, hvorledes en afgift vil påvirke salget af elbiler

38
39

https://www.information.dk/indland/2015/04/danskernes-interesse-miljoepolitik-fordoblet - set d. 25-03-2016
Mikroøkonomi, side 126
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Figur 7 – Illustrativ forklaring af pålæggelse af afgiften

Når elbilerne tillægges afgift parallelforskydes udbudskurven (U) lodret opad med stykket A til
udbudskurven U+A. Dette skyldes, at prisen på elbilerne nu både skal tillægges afgiften A og
virksomhedens grænseomkostninger svarende til udbudskurven U.
Indførelsen af afgiften medfører, at der dannes en ny ligevægtspris Pa, denne pris er højere end
ligevægtsprisen før afgiften illustreret i P0. Forbrugerne kommer således til at betale en højere
pris på elbilen end før afgiften blev indført. Omvendt er den pris virksomhederne får Pvi, efter de
har afregnet afgiften A over for staten, lavere end P0. Der kommer ligeledes en ny ligevægtsmængde Ma, der er lavere end M0.
Den stigende pris for forbrugeren og dertilhørende faldende mængde, medfører at forbrugeroverskuddet falder med arealet 1 og 2. Tilsvarende betyder den lavere pris, som virksomhederne får,
at producentoverskuddet falder med arealerne 3 og 4.
Omvendt får staten en indtægt fra afgiften på den omsatte mængde Ma gange afgiften A svarende
til arealerne 1 og 3.
I den nye ligevægt er der således forskel på betalingsvilligheden svarende til prisen Pa og grænseomkostningerne Pvi. Der er med andre ord et dødvægtstab svarende til trekanterne 2 og 4.
Samlet set påvirker afgifterne samfundet på følgende måde:
Ændringer efter indførslen af afgiften:
Ændring i forbrugeroverskud:
Ændring i producentoverskud:
Ændring i offentligt overskud:
Ændring i samfundets overskud:

Arealerne:
-1 og -2
-3 og -4
+1 og +3
-2 og -4
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TOWS-analyse
TOWS-analyse

Styrker
-

Unikt produkt
Udvikling af nye
produkter
Stigende omsætning
Øget salg i 2015
Stigende omsætning
Tjener på at arbejde
med gæld

-

-

Unikt produkt vs.
Øget bilsalg (elbilssalg i 2015)40

-

Øget bilsalg vs. Rentabilitet og
indtjeningsevne/overskudsgrad42

-

Tjener på at arbejde
med gæld vs. Teknologiens udvikling. 41

-

Registreringsafgiften
vs. Billigere bil på
vej.43

-

Registreringsafgift vs. Dårligt rustet mod tab. 44

-

Øget trussel fra konkurrenter vs.
Dårligt rustet mod tab og ringe
indtjeningsevne. 45

-

Muligheder
-

Øget fokus på miljø
Fokus på teknologiens
udvikling
Øget salg af biler

Trusler
-

-

Registreringsafgiften
Øget fokus på økonomisk fremgang
Leasing produkter
Øget fokus på markedet fra konkurrenter.

Svagheder

-

Faldende rentabilitet
Faldende indtjeningsevne
Dårlig rustet mod tab

Styrker og muligheder
Tesla har et givet markedet et unikt produkt, som markedet ikke havde set før, da den første bil
blev introduceret. Tesla har muligheder på både det generelle øgede salg af biler, teknologiens
udvikling og det øgede fokus på miljø, som er noget af det, som der er fokus på fremadrettet.
Tesla har en fordel ved, at have været den første på markedet og har derfor kendskab til kunderne
og deres forventninger.
Endvidere ses det fra regnskabsanalysen at Tesla tjener penge på at arbejde med gæld, hvilket
giver dem nogle forudsætninger, når de videreudvikler deres produkt. Derved vil det ikke afskrække Tesla for at optage lån til at styrke forretningen.

40

Fra Porters Five Forces
Fra regnskabsanalysen og Porters Five Forces
42
Fra Porters Five Forces og regnskabsanalysen
43
Fra Porters Five Forces
44
Fra PESTEL-analysen regnskabsanalysen
45
Fra Porters, PESTEL-analysen og regnskabsanalysen
41
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Styrker og trusler
Tesla har en billigere bil på vej, dette ses som en nødvendighed på baggrund af, at der blev indført en ny registreringsafgift, som påvirker Tesla’s elbiler. Den nye bil vil gøre at Tesla vil tilbage til en pris, der var tilgængelig for kunderne før registreringsafgiften blev indført. Det er vigtigt for Tesla at denne bil bliver konkurrencedygtig i forhold til konkurrenterne, som ligeledes er
begyndt at finde markedet interessant.

Trusler og svagheder
Indførelsen af registreringsafgiften påvirker Tesla, da virksomheden er dårligt rustet mod tab. Ligeledes har virksomheden ikke en god indtjeningsevne.
Det bliver om end endnu vigtigere for Tesla at tænke anderledes og komme ud med nye tiltag til
markedet, hvis ikke truslerne og svaghederne skal blive Tesla Danmarks dødsstød.
Endvidere som nævnt ovenfor er der massiv interesse for elbils-markedet fra nogle kapitaltunge
konkurrenterne, hvilket ligeledes gør det endnu vigtigere at komme af med disse trusler og svagheder.

Muligheder og svagheder
Generelt har markedet oplevet en utrolig stigning i salget af biler. Med det øgede fokus på teknologi og miljø er der helt sikkert plads til flere aktører på markedet, spørgsmålet er nok mere,
hvordan fordelingen mellem Tesla og konkurrenterne skal fordeles.

Løsningsforslag
Mulighederne for Tesla for at slippe bedst ud af truslen fra den nye registreringsafgift og de øvrige trusler som er i markedet:
-

Finde den optimale pris og mængdekombination for den nye bil, som bliver introduceret i
2018, således at den bliver konkurrencedygtig fra første dag. Det er vigtigt for Tesla at
blive konkurrencedygtig fra dag et, da virksomheden ikke står stærkt i forhold til tab på
sigt. Ligeledes står konkurrenterne til at komme ind på markedet i nærmeste fremtid,
hvorfor det er vigtigt for Tesla at være et skridt foran i udviklingen.

-

Differentiere sig i forhold til den øgede mængde af konkurrenter som Tesla vil opleve i
den nærmeste fremtid. Hvis Tesla kan differentiere sig fra konkurrenterne, vil det øge deres position på markedet, hvilket vil give dem en mulighed for at minimere truslen fra
konkurrenterne, øge rentabiliteten igennem et øget slag af biler på markedet, samt bruge
virksomhedens evne til at tjene på at arbejde med gæld til at slippe bedst muligt igennem
den kommende tid.
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Markedsformer
Rapporten vil finde den optimale pris- og mængdekombination for den nye Tesla 3, som bliver
lanceret i slutningen af 2017 eller starten af 2018.
Bilbranchen har i de seneste år været præget af stor konkurrence, og Tesla har været med til at
præge denne konkurrence.
Selvom Tesla er en elbil er Tesla stadig i skarp konkurrence med benzin- og dieselbiler. Tesla’s
biler ligger dog i den høje ende prismæssigt, hvilket gør, at antallet af konkurrenter til Tesla er
forholdsvist begrænset. Forbrugerne vil dog altid have præferencer, når de skal ud og investere i
en bil. For nogle er prisen det vigtigste, men for andre kan det være; køreegenskaber, motorstørrelse, design og lignende. Dermed har Tesla’s nuværende bilmodeller konkurreret på et marked
karakteriseret ved oligopol, idet der er forholdsvist få udbydere i samme prisklasse, som Tesla og
forbrugerne har præferencer.
Med den nye Tesla 3, som bliver en billigere Tesla bil end sine forgængere har Tesla forsøgt at
skabe en bil, der kan blive hver mands eje. Dette medfører også, at Tesla nu kommer i konkurrence med lidt billigere bilmærker og modeller, og dermed bliver der flere konkurrenter. Tesla’s
grundlægger Elon Musk har udtalt at den nye Tesla 3 bl.a. skal konkurrere med BMW’s 3-serie46. Med Tesla 3 bevæger Tesla sig nu ind på et marked præget af monopolistisk konkurrence,
idet der er mange udbydere og forbrugerne har præferencer. Det er meget vigtigt for Tesla at
finde den optimale pris for Tesla 3, for på den måde at sikre sig det optimale dækningsbidrag.

Prisoptimering
For at finde den optimale bruttofortjeneste skal den optimale pris- og mængdekombination kendes. Til at finde den optimale pris- og mængdekombination på et marked karakteriseret ved monopolistisk konkurrence anvendes grænsemetoden. Grænsemetoden anvender begreberne grænseomsætning og grænseomkostning. Grænseomsætningen er virksomhedens meromsætning ved
at øge produktionen med én enhed. Grænseomkostningen er virksomhedens meromkostning ved
at øge produktionen med én enhed. Grænsemetoden bygger på den betragtning, at det kan betale
sig at udvide produktionen, så længe meromsætningen er større eller lig meromkostningerne.
Tesla har jævnført analysen af indtjeningsevnen en højere bruttoavanceprocent end konkurrenterne. Det er vigtigt for Tesla at finde den optimale pris for den nye Tesla model ’Tesla 3’, for at
bibeholde bruttoavancen, som er højere end konkurrenternes, hvilket dermed bidrager til at øge
overskudsgraden.

46

http://nordjyske.dk/mobil-artikel?storyid=3c699538-cbbe-4aae-9234-ffe9c6738614&pid=1560 – set d.
07.05.2016
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Der udarbejdet 2 eksempler på, hvordan det kan gå Tesla med salget af den nye bilmodel. Der
bliver efterfølgende konkluderet på hvilken løsning, som er mest hensigtsmæssig og realistisk.

Eksempel 1
Prisafsætningsfunktionen
Tesla 3 er ikke blevet lanceret endnu. Det er derfor ikke muligt at finde nogen salgstal på denne
Tesla model.
Tesla fremstiller i dag 150.000 biler årligt. Grundlægger Elon Musk udtaler, at der i fremtiden,
efter lanceringen af Tesla 3, skal kunne sælges 500.000 Tesla biler årligt47. Elon Musk har altså
en forventning om, at der vil blive solgt 350.000 (500.000-150.000) Tesla 3 biler årligt. Dette
vurderes ikke urealistisk, idet der allerede er reserveret 115.000 Tesla 3 biler.
Ud af de 150.000 Tesla biler som bliver produceret årligt er der i Danmark i 2015 solgt 2.738 48.
Det vil sige, at Danmark står for 1,83% (2.738/150.000) af Tesla salget. (Danmarks andel havde
formentligt været mindre, hvis ikke afgiften var blevet indført, men dette indkalkuleres ikke i
prisoptimeringen.)
Vi antager, at Tesla også i 2018 vil sælge 1,83% af sine biler til Danmark, dermed bliver antal
solgte Tesla 3 modeller i Danmark 6.405 (350.000*1,83%).
Prisen for Tesla 3 vil i USA være USD 35.000. Børsen har lavet en udregning, hvor der tages
højde for moms, fradrag og registreringsafgift, her bliver prisen på Tesla 3 i Danmark 432.443
kr49.
Der kan altså udledes følgende salgs- og pristal for Tesla:
Ny bil (Tesla 3): Pris 432.443 og forventet salg i 2018: 6.405.
Ved gammel Tesla bil: Pris 750.000 og salg i 2014: 46050.
Det antages, at gennemsnitsprisen for de gamle Tesla modeller solgt er 750.000 kr.
Pris

Mængde

Ny Tesla model

432.443 kr.

6.405 stk.

Gammel bil

750.000 kr.

460 stk.

47

http://nordjyske.dk/mobil-artikel?storyid=3c699538-cbbe-4aae-9234-ffe9c6738614&pid=1560 – set d.
07.05.2016
48
http://www.bilimp.dk/statistics/index.asp - Fane 2015 - set d. 30-04-2016
49
http://pleasure.borsen.dk/bilen/artikel/1/322586/saa_meget_kommer_tesla_3_til_at_koste_i_danmark.html set d. 07-05-2016
50
http://www.bilimp.dk/statistics/index.asp - set d. 07-05-2016
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Først findes a i den lineære funktion:
𝑎=

𝑦2 − 𝑦1
𝑥2 − 𝑥1

𝑎=

750.000 − 432.443
= −53.42
460 − 6.405

b kan nu findes:
𝑏 = 𝑦1 − 𝑎 ∗ 𝑥1
𝑏 = 432.443 − (−53,42) ∗ 6.405 = 774.598,1
Dermed bliver prisafsætningsfunktionen:
𝑝 = −53,42x + 774.598,1

Bestemmelse af grænseomkostningerne
Salget af den gamle Tesla model i Danmark i 2015 var 2.738. Ovenover er salget af den nye
Tesla 3 estimeret til 6.405 biler årligt i Danmark. I alt et salg af Tesla biler i 2018 i Danmark på
9.143. Tesla 3 udgør altså 70,05% af Tesla Danmarks samlede salg af Tesla biler.
(Vi antager at Tesla 3 ikke vil tage kunder fra de øvrige Tesla modeller.)
Ovenfor er der taget udgangspunkt i salget i 2015, idet Elon Musk forventninger til fremtidigt
salg er lavet på baggrund af 2015 tal. Nedenunder tages der udgangspunkt i 2014 tal, idet Teslas
regnskab for 2015 endnu ikke er offentliggjort.
Dermed antages det, at også de variable omkostninger forbundet med salget af Tesla 3 vil være
70,05% af de samlede variable omkostninger. De samlede variable omkostninger i 2014 var
47.025.845,88 kr.
Og der blev i 2014 solgt 460 Tesla biler. I 2018 bliver der solgt 9.143 biler (jf. beregning ovenfor) og dermed må de variable omkostninger antages at være: 47.025.845,88/460 ∗ 9.143 =
934.689.801,9 . Tesla 3 udgør 70,05% af Tesla’s samlede salg og må derfor også antages at udgøre 70,05% af de samlede variable omkostninger: 934.689.801,9*70,05% = 654.750.206,2 kr.
(Vi antager at de variable omkostninger er ens for Tesla 3 og de gamle modeller.)
De variable enhedsomkostninger bliver dermed: 654.750.206,2 / 6.405 = 102.224,86 kr.
Grænseomkostningerne er dermed sandsynliggjort til: 102.224,86 kr.
Beregning af optimal pris og mængde
𝑃𝑟𝑖𝑠𝑎𝑓𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 = 𝑝 = −53,42x + 774.598,1
𝐺𝑟𝑜𝑚𝑘 = 102.224,86 𝑘𝑟.
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Grænseomsætningsfunktionen fås ved at gange x på prisafsætningsfunktionen og derefter differentiere den:
𝑝 ∗ 𝑥 = (−53,42x + 774.598,1) ∗ 𝑥
𝑝𝑥 = −53,42x 2 + 774.598,1x
𝑝𝑥´ = 2 ∗ (−53,42x) + 774.598,1
𝐺𝑟𝑜𝑚𝑠 = −106,84x + 774.598,1
Den optimale mængde fås ved at sætte grænseomsætningen lig med grænseomkostningerne:
𝐺𝑟𝑜𝑚𝑠 = 𝐺𝑟𝑜𝑚𝑘
−106,84x + 774.598,1 = 102.224,86
−106,84𝑥 = −672.373,24
𝑥 = 6.293,27
Den optimale mængde bliver dermed 6.293,27 Tesla 3 modeller.
Nu kan den optimale pris findes:
−53,42(6.293,27) + 774.598,1 = 438.411,62
Dermed bliver den optimale pris 438.411,62 kr. og den optimale mængde 6.293,27 stk. Hvilket
også er illustreret i nedenstående figur.

Figur 8 – Illustration af optimal pris og mængde.
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Dækningsbidrag
Ved at finde den optimale pris- og mængdekombination skal Tesla Danmark øge virksomhedens
pris på bilmodellen Tesla 3 fra 432.443 kr. til 438.411, 62 kr. Den nye pris vil resultere i, at
Tesla Danmark går fra at kunne sælge 6.405 Tesla 3 biler til at kunne sælge 6.293 biler. Nedenfor ses, hvilken betydning den nye pris- og mængdekombination har på dækningsbidraget for
Tesla:
Tesla

Oprindelig pris og mængde

Optimeret pris og mængde

Pris

432.443 kr.

438.411,62 kr.

Afsætning

6.405 stk.

6.293 stk.

Omsætning

2.769.797.415 kr.

2.758.924.324,66 kr.

VO (VE*afsætning)

654.750.228,3 kr.

643.301.043,98 kr.

Bruttofortjeneste

2.115.047.186,7 kr.

2.115.623.280,68 kr.

Ved den nye pris- og mængde kombination vil Tesla forøge deres bruttofortjeneste på Tesla 3
med:
2.115.623.280,68 − 2.115.047.186,7 = 576.093,98 𝑘𝑟.

Eksempel 2
Prisafsætningsfunktionen
Ovenstående scenarie tager udgangspunkt i, at Tesla sælger det antal biler, som Tesla grundlægger, Elon Musk, forventer. Der er i ovenstående udregninger ikke indkalkuleret med, at Tesla salget i 2016 er gået tæt på i stå grundet den nye afgift på elbiler.
I første kvartal 2016 er der solgt 37 Tesla biler51. Dette svarer til 148 på et år. Det antages, at
Tesla salget på verdensplan i 2016 er på niveau med salget i 2015. I 2015 var det globale Tesla
salg 150.000 biler, som skrevet i Eksempel 1.
Dermed udgør Tesla Danmark 0,1 (148/150.000) af Tesla’s samlede salg.
Vi antager, at Tesla også i 2018 vil sælge 0,1% af sine biler til Danmark, dermed bliver antal
solgte Tesla 3 modeller i Danmark 350 stk. (350.000*0,1%).

Følgende kan nu udledes:

51

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/140541/artikel.html?hl=YToxOntpOjA7czo1OiJUZXNsYSI7fQ – set d.
14-05-2016
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Pris

Mængde

Ny Tesla model

432.443 kr.

350 stk.

Gammel bil

750.000 kr.

148 stk.

Først findes a i den lineære funktion:
𝑎=

𝑦2 − 𝑦1
𝑥2 − 𝑥1

𝑎=

750.000 − 432.443
= −1.572,06
148 − 350

b kan nu findes:
𝑏 = 𝑦1 − 𝑎 ∗ 𝑥1
𝑏 = 432.443 − (−1.572,06) ∗ 350 = 982.664
Dermed bliver prisafsætningsfunktionen:
𝑝 = −1.572,06x + 982.664

Bestemmelse af grænseomkostningerne
Salget af den gamle Tesla model i Danmark i 2015 var 2.738. Mens salget i 2016 er estimeret til
148 på baggrund af årets foreløbige salg. Ovenover er salget af den nye Tesla 3 estimeret til 350
biler årligt i Danmark. I alt et salg af Tesla biler i 2018 i Danmark på 498. Tesla 3 udgør altså
70,28% af Tesla Danmarks samlede salg af Tesla biler.
De variable omkostninger var i 2014 på 47.025.845,88 kr. Det antages, at de variable omkostninger i 2018 vil stige til 47.025.845,88/460*498= 50.910.589,67 kr.
Dermed bliver de variable enhedsomkostninger 50.910.589,67/498 = 102.230,09 kr.

Beregning af optimal pris og mængde
𝑃𝑟𝑖𝑠𝑎𝑓𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛 = 𝑝 = −1.572,06x + 982.664
𝐺𝑟𝑜𝑚𝑘 = 102.230,09 𝑘𝑟.
Grænseomsætningsfunktionen fås ved at gange x på prisafsætningsfunktionen og derefter differentiere den:
𝑝 ∗ 𝑥 = (−1.572,06x + 982.664) ∗ 𝑥
𝑝𝑥 = −1.572,06x 2 + 982.664x
𝑝𝑥´ = 2 ∗ (−1.572,06x) + 982.664
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𝐺𝑟𝑜𝑚𝑠 = −3.144,12x + 982.664
Den optimale mængde fås ved at sætte grænseomsætningen lig med grænseomkostningerne:
𝐺𝑟𝑜𝑚𝑠 = 𝐺𝑟𝑜𝑚𝑘
−3.144,12x + 982.664 = 102.230,09
−3.144,12𝑥 = −880.433,91
𝑥 = 280,03
Den optimale mængde bliver dermed 280,03 Tesla 3 modeller.
Nu kan den optimale pris findes:
−1.572,06(280,03) + 982.664 = 542.440,04
Dermed bliver den optimale pris 542.440,04 kr. og den optimale mængde 280,03 stk. Hvilket
også er illustreret i nedenstående figur.

Figur 9 - Illustration af optimal pris og mængde.

Dækningsbidrag
Ved at finde den optimale pris- og mængdekombination i Eksempel 2 skal Tesla Danmark øge
virksomhedens pris på bilmodellen Tesla 3 fra 432.443 kr. til 542.440,04 kr. Den nye pris vil resultere i, at Tesla Danmark går fra at kunne sælge 350 Tesla 3 biler til at kunne sælge 280 biler.
Nedenfor ses, hvilken betydning den nye pris- og mængdekombination har på dækningsbidraget
for Tesla:
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Tesla

Oprindelig pris og mængde

Optimeret pris og mængde

Pris

432.443 kr.

542.440,04 kr.

Afsætning

350 stk.

280 stk.

Omsætning

151.355.050 kr.

151.883.211,2 kr.

VO (VE*afsætning)

35.780.531,5 kr.

28.624.425,2 kr.

Bruttofortjeneste

115.574.518,5 kr.

123.258.786 kr.

Ved den nye pris- og mængde kombination vil Tesla forøge deres bruttofortjeneste på Tesla 3
med:
123.258.786 − 115.574.518,5 = 7.685.267,5

Konklusion på prisoptimeringen
Ved eksempel 1 blev den optimale bruttofortjeneste for Tesla 3: 2.115.623.280,68 kr. Eksempel
1 tager udgangspunkt i, at Elon Musks antagelser om det fremtidige Tesla salg holder stik og at
indførelsen af registreringsafgiften ikke kommer til at have nogen påvirkning på salget af Tesla
3. Ved beregning af den optimale pris- og mængdekombination vil Tesla i Eksempel 1 kunne øge
bruttofortjenesten med 576.093,98 kr., hvis prisen på Tesla 3 bliver 438.411,62 frem for
432.443.
Ved eksempel 2 blev den optimale bruttofortjeneste for Tesla 3 noget lavere end eksempel 1. Eksempel 2 giver Tesla 3 en bruttofortjeneste på 123.258.786 kr. Eksempel 2 vil altså give en markant lavere bruttofortjeneste end i Eksempel 1. Eksempel 2 tager udgangspunkt i de foreløbige
salgstal for 2016 og er altså påvirket af afgiften i modsætning til Eksempel 1. Det antages dog, at
det ikke vil gå Tesla så slemt, som det er gået i starten af 2016. Tesla salget i Danmark må alt andet lige antages at stige i slutningen af året af to årsager; Mange af dem som ville købe Tesla i
starten af 2016 har formentlig køb i slutningen af 2015 inden registreringsafgiften, og folk som
stadig gerne vil have en Tesla køber den formentlig i slutningen af 2016 inden registreringsafgiften stiger i 2017. På baggrund af det arbejder rapporten videre med Eksempel 1. Tesla vil altså i
2018 sælge ca. 3 gange så mange biler som i 2015, derfor har Tesla brug for en ny og større
Tesla forretning.

Investering
Beregningen af den optimale pris- og mængdekombination viste, at der skulle sælges 6.293 Tesla
3 biler årligt. I 2015 solgte Tesla 2.738 biler, og dermed vil Tesla efter lanceringen af Tesla 3 opleve en stigning i antal solgte biler på 129,84% og der bil formentlig stadig blive solgt andre
Tesla modeller end Tesla 3. Det vurderes derfor nødvendigt for Tesla, at investere i en ny forretning og salgsafdeling, som skal kunne afsætte det nye antal solgte biler.
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Tesla 3 bliver lanceret i 2018. En ny Tesla forretning bliver naturligvis ikke bygget fra den ene
dag til den anden. Derfor er det nødvendigt for Tesla at investere nu, således at forretningen er
klar til at den nye Tesla 3 kommer på markedet. Der er ikke plads eller råd til at tøve, når der ses
på regnskabsanalysen og ej heller, hvis man ser på de faretruende signaler fra Porters Five Forces.

Optimal levetid
Rapporten har taget udgangspunkt i, at et nyt salgssted i udgangspunktet vil være levedygtigt i 30
år. Efter 30 år er usikkerheden for stor, og derfor er dette estimatet for den optimale levetid i udgangspunktet for bygningen. Rapporten har valgt at undersøge om, at der kan foreligge en økonomisk mere fordelagtig levetid for Tesla.
Det er forud for beregningen forudsat der ikke foreligger nogle vedligeholdelsesomkostninger de
første ti år af bygningens levetid, men at vedligehold og klargøringen er indeholdt i købsprisen
på 9.500.000 kr.
Efter år 10 mener rapporten, at bygningen gradvist vil have brug for mere vedligeholdelse. Der
er regnet med 15.000 kr. til vedligeholdelse i år 10 og herefter en stigning med 20% hvert af de
følgende år, således at Tesla kan holde butikken optimalt og følge med udviklingen.
Kalkulationsrenten er fastlagt til 4% med udgangspunkt i, at det er muligt at få lån til fastejendom til ca. 2%52 og herefter er der plads til risikotillægget. Risikotillægget er ligeledes fastsat til
2%. Teslas nøgletal er nedadgående, men Tesla vil med al sandsynlighed være økonomisk støttet
af moderselskabet, hvorfor risikotillægget på 2% vurderes rimeligt. Inflationen er ikke med i beregningen af kalkulationsrenten, idet der i rapporten arbejdes med faste priser, hvorfor inflationen ikke er relevant.
Scrapværdien efter 30 år er fastsat til 3.800.000 kr. ud fra den betragtning, at en bygning aldrig
helt vil miste sin værdi. Bygningen afskrives lineært. Dermed bliver der årlige afskrivninger
190.000 kr. i 30 år.
Den optimale levetid for bygningen set med et økonomisk synspunkt vil være 20 år.53
Som det kan ses af bilag 2 overstiger grænsebetalingerne i 21 nettobetalingerne, hvorfor bygningens optimale levetid er 20 år54.

Investeringen – Ny forretning
Kapitalværdien af investeringen er udregnet for at vurdere om investeringen er rentabel. Til at
beregne kapitalværdien anvendes tilbageskrivningsformlen: 𝐾0 = 𝐾𝑛 ∗ (1 + 𝑟)−𝑛 . Tallene brugt
til beregning af kapitalværdien tager udgangspunkt i tallene brugt til beregning af den optimale
levetid.
Se nedenfor tabeloversigt for beregning af kapitalværdien:

52

https://www.brf.dk/laantyper/laan-med-fast-rente-2-pct – set d. 14-05-2016
Fremgår af beregning i bilag 2.
54
Investering og finansiering, Peter Lynggaard, s. 71-85
53
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Investeringssum
Levetid
Scrapværdi
Dækningsbidrag pr. år
Kalkulationsrente p.a.
Vedligeholdelsesomkostninger er 15.000 i år 10 og stiger derefter 20% årligt.

År
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Investering
scrapværdi kr.

Vedligehold

Indtjening

kr.

-9.500.000,00

5.700.000,00

-15.000,00
-18.000,00
-21.600,00
-25.920,00
-31.104,00
-37.324,80
-44.789,76
-53.747,71
-64.497,25
-77.396,71
-92.876,05

576.093,98
576.093,98
576.093,98
576.093,98
576.093,98
576.093,98
576.093,98
576.093,98
576.093,98
576.093,98
576.093,98
576.093,98
576.093,98
576.093,98
576.093,98
576.093,98
576.093,98
576.093,98
576.093,98
576.093,98

Nettobetalingsstrøm
kr.
-9.500.000,00
576.093,98
576.093,98
576.093,98
576.093,98
576.093,98
576.093,98
576.093,98
576.093,98
576.093,98
561.093,98
558.093,98
554.493,98
550.173,98
544.989,98
538.769,18
531.304,22
522.346,27
511.596,73
498.697,27
6.183.217,93

9.500.000,00
20
5.700.000,00
576.093,98
4

Diskonterings-faktor
1,00000000
0,96153846
0,92455621
0,88899636
0,85480419
0,82192711
0,79031453
0,75991781
0,73069021
0,70258674
0,67556417
0,64958093
0,62459705
0,60057409
0,57747508
0,55526450
0,53390818
0,51337325
0,49362812
0,47464242
0,45638695
KPV

kr.
år
kr.
kr.
%

Nutidsværdi kr.
-9.500.000,00
553.936,52
532.631,27
512.145,45
492.447,55
473.507,26
455.295,44
437.784,08
420.946,23
404.755,99
379.054,99
362.527,21
346.335,30
330.420,24
314.718,13
299.159,40
283.667,67
268.158,60
252.538,53
236.702,88
2.821.939,95
678.672,68

Figur 10 - Investering

Ud fra ovenstående ses det, at kapitalværdien er positiv med 678.672,68 kr. Det kan dermed betale sig for Tesla, at investere i en ny butik og salgsafdeling.

Finansiering
Der er nedenfor vurderet på tre forskellige måder at finansiere den nye butik og salgsafdeling på,
i form af et annuitetslån, et serielån og et stående lån. Der er vurderet på hvilke fordele og ulemper de forskellige lån har, samt hvilket lån som passer bedst på Teslas nuværende økonomiske
situation. Der er tages udgangspunkt i, at Tesla låner til hele investeringen. Dette vurderet at
være fornuftigt, idet rentabilitetsanalysen vidnede om, at virksomheden tjener penge på at arbejde med fremmedkapital.

Annuitetslån
Annuitetslånet er kendetegnet ved, at den månedlige ydelse er fastlagt i hele låneperioden. Dette
giver fordelen, at der ikke kommer noget uventet, og man kan nemt danne sig et overblik over
påvirkningen af et sådan lån på resten af virksomhedens økonomi.
Tesla har modtaget følge lånetilbud fra realkreditinstituttet:
Hovedstol: 9.550.000
Løbetid: 20 år.
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Stiftelsesomkostninger: 50.000 kr.
Rente: 0,56% pr. kvartal.
Lånet har kvartalsvise ydelser.
Først skal ydelsen pr. kvartal findes. Den finansielle lommeregner benyttes:
𝑁 = 80 (𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟: 20 ∗ 4)
𝐼 = 0,56%
𝑃𝑉 = 9.550.000
𝐹𝑉 = 0
Ud fra ovenstående forudsætninger bliver den kvartalsvise ydelse:
𝑷𝑴𝑻 = 𝟏𝟒𝟖. 𝟒𝟑𝟑, 𝟑𝟔

Figur 11 – Beregning af den kvartalsvise ydelse.

Nu kan den effektive rente beregnes:
𝑁 = 80 (𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟: 20 ∗ 4)
𝑃𝑉 = 9.500.000 (𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒𝑡)
𝑃𝑀𝑇 = 148.433,36
𝐹𝑉 = 0

Ud fra ovenstående forudsætninger bliver den kvartalsvise effektive rente:
𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟. 𝑘𝑣𝑎𝑟𝑡𝑎𝑙 = 0,57%
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Figur 12 – Kvartalsvis effektiv rente.

Den effektive rente pr. år kan nu beregnes ved hjælp af formlen: (1 + 𝑟)𝑛 − 1
Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = (1 + 0,00574)4 − 1 = 2,32%

Serielån
Et serielån et kendetegnet ved, at afdragene i låneperioden er lige store. Rentebetalingerne bliver
mindre og mindre, idet renten beregnes ud fra restlånebeløbet, og man ender ud med en lavere
betaling til långiver i sidste del af lånet end i første del af lånet. Dette sikre likviditet i sidste del
af lånet, men kræver dog også at virksomheden i starten er i stand til at afdrage mere.
Følgende lånetilbud er indhentet fra realkreditinstituttet:
𝐻𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙: 9.500.000
𝐿ø𝑏𝑒𝑡𝑖𝑑: 20 å𝑟.
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒: 1 % 𝑝𝑟. å𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
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Rente
Løbetid
Hovedstol
Afdrag

1%
20
9.500.000,00
475.000,00

Termin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Variabel
År
Kr.
Kr.

Primo restgæld
Afdrag
9.500.000,00
9.025.000,00
8.550.000,00
8.075.000,00
7.600.000,00
7.125.000,00
6.650.000,00
6.175.000,00
5.700.000,00
5.225.000,00
4.750.000,00
4.275.000,00
3.800.000,00
3.325.000,00
2.850.000,00
2.375.000,00
1.900.000,00
1.425.000,00
950.000,00
475.000,00

Rente
475.000,00
475.000,00
475.000,00
475.000,00
475.000,00
475.000,00
475.000,00
475.000,00
475.000,00
475.000,00
475.000,00
475.000,00
475.000,00
475.000,00
475.000,00
475.000,00
475.000,00
475.000,00
475.000,00
475.000,00

Ydelse
95.000,00
90.250,00
85.500,00
80.750,00
76.000,00
71.250,00
66.500,00
61.750,00
57.000,00
52.250,00
47.500,00
42.750,00
38.000,00
33.250,00
28.500,00
23.750,00
19.000,00
14.250,00
9.500,00
4.750,00

570.000,00
565.250,00
560.500,00
555.750,00
551.000,00
546.250,00
541.500,00
536.750,00
532.000,00
527.250,00
522.500,00
517.750,00
513.000,00
508.250,00
503.500,00
498.750,00
494.000,00
489.250,00
484.500,00
479.750,00

Ultimo restgæld
9.025.000,00
8.550.000,00
8.075.000,00
7.600.000,00
7.125.000,00
6.650.000,00
6.175.000,00
5.700.000,00
5.225.000,00
4.750.000,00
4.275.000,00
3.800.000,00
3.325.000,00
2.850.000,00
2.375.000,00
1.900.000,00
1.425.000,00
950.000,00
475.000,00
0,00

Figur 13 – Beregning af serielån.

Effektiv rente:
Serielånet vil give Tesla en effektiv rente på: 1%. Dette skyldes, at den nominelle rente er lig
med den effektive rente, når der ikke er stiftelsesomkostninger, kurstab eller lignende omkostninger, som påvirker den nominelle rente.
Tesla skal dog være opmærksom på, at lånet er med variabel rente, hvilket vil sige, at renten kan
variere i lånets løbetid.

Stående lån
Det stående lån er kendetegnet ved, at der ikke afdrages på lånet før sidste termin. Man betaler
løbene de renter som lånet tilskrives, hvortil man i sidste termin skal indfri hele lånet. Fordelene
ved lånet er, at det frigiver noget likviditet i starten, da man ikke er forpligtet til at afdrage. Det
er naturligvis også risikofyldt i og med at hele betalingen skal falde i sidste termin.
Tesla har indhentet følgende lånetilbud:
𝐻𝑜𝑣𝑒𝑑𝑠𝑡𝑜𝑙: 9.690.000
𝐿ø𝑏𝑒𝑡𝑖𝑑: 20 å𝑟
𝐾𝑢𝑟𝑠: 98
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒: 2,00 % 𝑝𝑟. å𝑟. 𝐹𝑎𝑠𝑡𝑓𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡
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Hovedstolen fremkommer ved at tillægge kurstabet til det lånebeløb, som virksomheden skal
låne. Disse udgår 190.000 kr. som lægges til de 9.500.000 kr.
Idet det er et stående lån skal der kun betales renter de første 19 år, derfor bliver ydelsen:
9.690.000 ∗ 0,02 = 193.800 𝑘𝑟.
Nu kan den effektive rente på lånet beregnes:

Figur 14 – Effektiv rente på det stående lån.

Den effektive rente er beregnet til 2,12%.

Valg af lån
Lån

Risiko

Fleksibilitet

Likviditet

Omkostning

Annuitetslån

Lav risiko, betalingerne er kendt i
hele lånets løbetid.

Høj grad af
fleksibilitet.
Der er konverteringsmuligheder.

Den årlige
ydelse til annuitetslånet er:
593.733,44

Den effektive
rente for annuitetslånet er beregnet til: 2,32%

Serielån

Den variable rente
gør lånet mere risiko fyldt end ved
fast rente.

Ingen konverteringsmuligheder.
Hvorfor fleksibiliteten er lav.

Ydelse til serielånet det første
år er: 570.000
kr.
Men er faldende
hvert år.

Den effektive
rente for serielånet er: 1,00%

Stående lån

Høj risiko. Der er
altid forbundet en
risiko med, at hele
lånebeløbet skal
tilbagebetales i
sidste termin.

Høj grad af
fleksibilitet.
Der er konverteringsmuligheder.

Den årlige
ydelse til det
stående lån er:
193.800 kr.

Den effektive
rente for det stående lån er beregnet til:
2,12%.
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Som det kan ses af ovenstående tabel er serielånet det billigste lån, idet den effektive rente er lavest i dette lån. Serielånet er dog med variabel rente, hvilket dermed skaber en øget risiko for
renteændringer senere i lånets løbetid.
Annuitetslånet og det stående lån er begge med fast rente. Annuitetslånet er den sikre løsning,
hvis beregningen af den fremtidige bruttofortjeneste skulle vise sig ikke at holde stik. Dette lån
er som nævnt kendetegnet ved faste ydelser, hvilket giver sikkerhed.
Med udgangspunkt i regnskabsanalysen vurderes det stående lån til at være det mest fordelagtige
for Tesla. Tesla er i problemer rent likviditetsmæssigt, og som det kan ses af likviditetsgraden
kan virksomheden godt få problemer med at betale sine kortfristede gældsforpligtelser. Hvis beregningen af den optimale pris- og mængekombination og den dertilhørende bruttofortjeneste
holder stik vil Tesla gå en lysere fremtid i møde, hvorfor det ikke vurderes noget problem for
Tesla, at skulle betale hele lånet ud ved sidste termin.

PLC-kurveoptimering
Ud fra ovenstående nye pris, mængde og investering er det relevant at se på PLC-kurven i forhold til den udvikling, som forventes heri. Som beskrevet længere oppe blev registreringsafgiften
indført, hvilket har gjort at Teslas biler på markedet nu er på vej mod nedgangsfasen. Projektet
mener at ovenstående prisoptimering og investering kan være med til at flytte kurven mod venstre, således at der gerne skulle komme en ny vækst fase, hvilket skal gøre at Teslas økonomi bliver styrket og virksomhedens position på markedet bliver styrket i forhold til konkurrenterne.

Figur 15 – PLC-kurven før tiltag

Figur 16 – PLC kurve efter tiltag.
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Konklusion
Tesla har fra 2010 til 2014 oplevet et generelt fald i virksomhedens nøgletal. Rentabiliteten er
blevet forværret, indtjeningsevnen er ikke længere på samme niveau som i 2010 og virksomhedens soliditets- og likviditetsgrad har ligeledes været faldende fra 2010. Dette er store faresignaler, hvorfor Tesla er nødsaget til at foretage aktive handlinger for at få vendt den negative tendens. Tesla har generelt øget virksomhedens aktivitet over de seneste år. Teslas omsætning har i
analyseperioden været ekspansivt voksende, dog er omkostningerne steget tilsvarende.
Tesla udmærker sig positivt på bruttoavanceprocenten, idet den ligger over konkurrenter som eksempelvis BMW. Denne positive tendens skal Tesla tage med sig og optimere på for at være i
førersædet, således de forbliver konkurrencedygtige.
Teslas nærmeste konkurrenter er diesel- og benzindrevne biler, hvor der er mange udbydere, som
sælger deres produkt til samme målgruppe. Ikke nok med at Tesla oplever, at der er mange af
konkurrenterne, der sælger lignende produkter til samme kunder, så oplever Tesla ligeledes et
markedet, der ikke har fundet sit leje endnu.
Markedet er præget af potentielle indtrængere, som gerne vil ind på elbils-markedet. Elbils-markedet er stadigvæk så nyt, at det ikke er muligt at sige, hvilket udbydere, som kommer til at stå
stærkest. Dog kan man nævne Faraday, som bygger en fabrik i USA til 1. mia dollars, hvilket indikerer en øget konkurrence. Ligeledes har Ford investeret 15 mia. kr. i optimering af batterier til
elbiler. Denne konkurrence inden for potentielle indtrængere gør blot, at Tesla skal forblive innovative og udvikle virksomhedens koncept hele tiden for ikke at blive overhalet inden om.
Der er et marked for luksuselbiler, hvilket ses på de ca. 120.000 millionærer i Danmark, som potentielt kan blive nye Tesla ejere. Antallet af potentielle ejere af Tesla bliver blot forøget med
den nye Tesla 3 grundet den lavere pris. Kunderne på markedet stiller høje forventninger til deres
biler, hvorfor kvaliteten ikke blot kan slækkes og priserne dumpes.
Udbyderne er der flere af, hvorfor kunderne kan få det produkt de gerne vil have flere steder,
hvilket gør at de har en høj forhandlingsstyrke.
Branchen oplever ikke blot at kunderne har høj forhandlingsstyrke, og at der er en potentielle
indtrængere. Branchen oplever også, at den bliver udfordret af leasing. Leasing spiller en større
rolle end nogensinde før på bilmarkedet. Leasingaftalerne er gået frem med 30% i 2014 i Danmark, hvilket indikerer, at der ligeledes på dette område er ændringer på vej i markedet.
Markedet for biler har ligeledes været præget af et øget salg, hvilket giver virksomhederne endnu
mere lyst til at deltage og forsætte sine investeringer.
Tesla oplevede, at registreringsafgiften gjorde at virksomhedens konkurrenter for en stund blev
biler, som før afgiften var ca. dobbelt så dyre. Dette giver Tesla en udfordring på kort sigt, indtil
Teslas 3 rammer det danske marked. Herefter vil de være tilbage i nogenlunde samme konkurrencesituation som før indførelsen af afgiften, dog med et lidt anderledes produkt til følge.
Registreringsafgiften påvirkede ikke blot Tesla og markedet. Det havde ligeledes en indvirkning
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på Danmarks muligheder for at levere alternativer løsninger til den grønne sektor, som kunne påvirke samfundet i retningen af de samfundsøkonomiske mål. Politikkerne stod overfor en situation, hvor det var nødvendigt at fokusere på øget økonomisk vækst frem for den grønne omstilling. Afgiften var tiltænkt til at skabe ekstra økonomisk råderum til andre politiske mærkesager.
Problemet er, at afgiften ikke nødvendigvis giver det forventede økonomiske råderum, som man
i første omgang havde troet. Dødvægtstabet som Danmark og Tesla bliver ramt af efter afgiftens
indførelse rammer såvel samfund, som Tesla. Der bliver ikke længere solgt det samme antal af
biler, her går samfundet glip af afgiften, som ellers var tiltænkt dem. Tesla går glip af omsætningen og samfundet generelt bliver påvirket, da politikerne ikke har forventede midler til andre tiltag. Yderste konsekvens for Danmark kan være, at der opstår en spiral af negative følger for elbilbranchen efter indførelsen af afgiften på baggrund af de følger som afgiften tager med sig.
Afgiften var oprindelig tiltænkt for at skabe yderligere indtægter til andre politiske tiltag, men
med skitserne om afgiftens indførelsen og konsekvenserne heraf ses det, at dette ikke nødvendigvis er tilfældet.
Tesla står overfor udfordringer, såvel økonomiske som politiske. Disse udfordringer bør Tesla
handle på for ikke at gå konkurs (eller bliver underlagt administration af det amerikanske moderselskab) med virksomhedens relative ringe økonomiske ståsted. Rapporten har udarbejdet nogle
tiltag, som vil få Tesla tilbage på sporet økonomisk og sørge for, at Tesla bliver en magtfaktor i
branchen for elbiler.
Tesla står overfor et markedet, der er i forandringer, hvilket blandt andet skyldes teknologiens
udvikling og andre potentielle indtrængere. Tesla bør ifølge rapporten få model 3 ind på markedet med den optimale pris og mængde, således, at model 3 bliver en succes fra starten af. Tesla
har ikke råd til at fejle og de har heller ikke lyst til at se virksomhedens konkurrenter få muligheden for at få et forspring, hvilket kan være medvirkende til Teslas egen nedgang. Dog har Tesla
også en række fordele, som de naturligvis skal drage nytte af. Tesla var den første reelle aktør på
det danske marked for elbiler. De har derfor erfaringer at drage nytte af. Denne erfaring skal
komme dem til gode, når de skal lancere model 3.
Rapporten foreslår Tesla, at de skal producere 6.293 stk. af den nye model 3, som skal sælges til
markedet med en pris på 438.412 kr. pr. stk. Dette vil gøre Tesla konkurrencedygtig i en ny prisklasse, og derfor får de muligheder for at afsætte flere styk end tidligere.
Dog foreligger der en del usikkerhed i beregningerne på den nye bil, som kan have stor indflydelse på Teslas økonomiske muligheder. Rapporten har taget udgangspunkt i Elon Musks forventningerne om salget af model 3, hvilket giver Tesla en fornyet og stærk økonomi. På den anden side har rapporten fokuseret på salgsstatistikken fra 2016, hvilket gør, at Tesla kun kommer
til at sælge 280 af Tesla 3 mod Elon Musks 6.293 stk. Dette indikerer, at der foreligger en vis
usikkerhed i beregningerne, men med udgangspunkt i at salget i 2016 næsten er gået i stå pga.
salgsstatistikken fra 2015, hvor mange købte bilen inden afgiften ramte, og derfor er der ikke ret
meget gang i salget i begyndelse af 2016. Rapporten mener derfor at det er mere realistisk at
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følge Elon Musks forventningerne til salget.
Elon Musks forventninger til salget kan bakkes op af udviklingen, der sker når markedet bliver
ramt af en ny version af et tidligere produkt, som det tidligere er set med f.eks. Apple. PLC-kurven vil gå fra nedgangsfasen, hvor Tesla er kommet til på grund af den nye afgift, til at være i
vækstfasen.
Tesla kan med det forventelige øgede salg i Danmark ikke længere nøjes med virksomhedens
ene salgsafdeling og butik i København. Det er nødvendigt for Tesla at udbrede sig mere og derfor anser rapporten det nødvendigt med en investering på 9.500.000 kr. i en ny butik og salgsafdeling i Århus. Denne investering er med til at sikre Tesla i mange år frem. Investeringen vil
være lønsom i 29 år, hvilket gør at Tesla kan få ro og dermed bygge virksomhedens ’nye’ forretning op omkring model 3 og fremtidige modeller.
Analyserne viste at Tesla ikke var i stand til at betale de 9.500.000 kr. ud fra virksomhedens nuværende økonomiske situation, hvorfor det er nødvendigt for Tesla at finansiere de 9.500.000 kr.
med lån.
Rapporten opstillede tre forslag, hvoraf det stående lån var det mest fordelagtige, når Teslas økonomiske situation i 2014 tages i betragtning. Det stående lån giver Tesla ro til at få styr på salget,
og det giver ligeledes mere likviditet på kort sigt, hvilket der er brug for, da model 3 først bliver
leveret i 2018, og der skal den nye butik stå klar. Med det stående lån har Tesla mulighed for at
fokusere frem på 2018, og herefter få gang i salget.
Ovenstående initiativer vedrørende Tesla 3 vil gøre, at Tesla vil generere højere omsætning og
bruttofortjeneste end på nuværende tidspunkt.

Perspektivering
Rapporten er bekendt med, at der ligger et tidsaspekt fra indførelsen af registreringsafgiften og til
2018, hvor Tesla 3 kommer på det danske marked. Rapporten har ikke taget hensyn til den mellemliggende tidsperiode. Tesla salget i 2016 er stort set gået i stå, og virksomheden er ikke godt
rustet mod tab, dette kan give Tesla problemer i perioden indtil Tesla 3 bliver lanceret.
Indførelsen af registreringsafgiften har haft en indflydelse på prisen på en Tesla bil. En ændring i
prisen kan give forbrugerne en anden opfattelse af produktet og virksomheden. Tesla er kendt for
at have et stærkt brand, hvilket blandt andet skyldes Tesla bilens kvalifikationer i forhold til prisen. En stigning i prisen gør, at kundesegmentet ikke skal tilgås på samme måde.
Når Tesla 3 i 2018 kommer på det danske marked vil det være med en markant billigere pris end
de nuværende Tesla modeller. Denne prisforskel kan ændre forbrugernes opfattelse af Teslas
brand. Tesla vil muligvis ikke længere blive opfattet som et eksklusivt brand, hvilket kan skade
salget af de øvrige Tesla modeller. Dette skræmmer tilsyneladende ikke Teslas grundlægger Elon
Musk, som tidligere har udtalt at Tesla skal være ”allemandseje”55.
55

http://illvid.dk/teknologi/tesla-goer-elbilen-tilgaengelig-for-alle - set d. 25-05-2016
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Bilag
Bilag 1

Resultatopgørelse
Beløb i DKK
Omsætning (estimeret)
Direkte omkostninger (estimeret)
Bruttofortjeneste
-Personaleomkostninger
-Afskrivninger
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
-Finansielle omkostninger
Resultat før skat
-Skat
Årets resultat

2014
64.922.678,88
47.025.845,88
17.896.833,00
-15.943.968,00
-1.847.090,00
105.775,00
0,00
-73.641,00
32.134,00
-164.667,00
-132.533,00

2013
30.524.917,45
23.607.913,45
6.917.004,00
-6.054.419,00
-359.889,00
502.696,00
12.943,00
-27.189,00
488.450,00
-122.236,00
366.214,00

2012
52.884.191,78
49.036.530,78
3.847.661,00
-3.680.988,00
-122.663,00
44.010,00
0,00
-34.307,00
9.703,00
-6.339,00
3.364,00

2011
9.999.853,45
6.984.112,45
3.015.741,00
-2.866.845,00
-125.154,00
23.742,00
1.644,00
-11.079,00
14.307,00
-5.749,00
8.558,00

2010
3.796.062,36
2.796.809,36
999.253,00
-797.825,00
-27.274,00
174.154,00
185,00
-3.691,00
170.648,00
-59.440,00
111.208,00

Balance
Aktiver
Beløb i TDKK
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler
Depositum / Andre tilgodehavender
Langfristede aktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
Kortfristede aktiver i alt
Aktiver i alt

2014
7.542.166,00
16.923.390,00
1.635.053,00
26.100.609,00
13.891.268,00
34.904.587,00
48.681.093,00
97.476.948,00
123.577.557,00

2013
1.524.292,00
1.891.695,00
1.344.667,00
4.760.654,00
9.721.458,00
11.238.114,00
64.203.207,00
85.162.779,00
89.923.433,00

2012
108.858,00
92.166,00
400.000,00
601.024,00
723.588,00
5.090.765,00
1.615.021,00
7.429.374,00
8.030.398,00

2011
214.988,00
129.775,00
400.000,00
744.763,00
1.440.888,00
2.273.529,00
721.376,00
4.435.793,00
5.180.556,00

2010
84.354,00
170.518,00
400.000,00
654.872,00
2.266.032,00
1.790.564,00
1.175.120,00
5.231.716,00
5.886.588,00

2014
481.811,00
0,00

2013
614.344,00
139.896,00

2012
248.130,00
0,00

2011
244.766,00
4.264,00

2010
236.208,00
8.465,00

0,00
123.095.746,00
123.095.746,00
123.577.557,00

0,00
89.169.193,00
89.169.193,00
89.923.433,00

47.392,00
7.734.876,00
7.782.268,00
8.030.398,00

109.747,00
4.821.779,00
4.931.526,00
5.180.556,00

0,00
5.641.915,00
5.641.915,00
5.886.588,00

Passiver
Beløb i TDKK
Egenkapital
Provision / Hensatte forpligtelser
(skat)
Langfristede forpligtelser i alt
Kortfristede forpligtelser i alt
Forpligtelser i alt
Passiver i alt
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År

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Scrapværdi Afskrivning
9.500.000
9.310.000 190.000
9.120.000 190.000
8.930.000 190.000
8.740.000 190.000
8.550.000 190.000
8.360.000 190.000
8.170.000 190.000
7.980.000 190.000
7.790.000 190.000
7.600.000 190.000
7.410.000 190.000
7.220.000 190.000
7.030.000 190.000
6.840.000 190.000
6.650.000 190.000
6.460.000 190.000
6.270.000 190.000
6.080.000 190.000
5.890.000 190.000
5.700.000 190.000
5.510.000 190.000
5.320.000 190.000
5.130.000 190.000
4.940.000 190.000
4.750.000 190.000
4.560.000 190.000
4.370.000 190.000
4.180.000 190.000
3.990.000 190.000
3.800.000 190.000
380.000
372.400
364.800
357.200
349.600
342.000
334.400
326.800
319.200
311.600
304.000
296.400
288.800
281.200
273.600
266.000
258.400
250.800
243.200
235.600
228.000
220.400
212.800
205.200
197.600
190.000
182.400
174.800
167.200
159.600

Renter

15.000,00
18.000,00
21.600,00
25.920,00
31.104,00
37.324,80
44.789,76
53.747,71
64.497,25
77.396,71
92.876,05
111.451,26
133.741,51
160.489,81
192.587,77
231.105,32
277.326,39
332.791,67
399.350,00
479.220,00
575.064,00

Vedligehold eller andet
570.000
562.400
554.800
547.200
539.600
532.000
524.400
516.800
509.200
516.600
512.000
508.000
504.720
502.304
500.925
500.790
502.148
505.297
510.597
518.476
529.451
544.142
563.290
587.788
618.705
657.326
705.192
764.150
836.420
924.664

Grænsebetaling pr år
0,96153846
0,92455621
0,88899636
0,85480419
0,82192711
0,79031453
0,75991781
0,73069021
0,70258674
0,67556417
0,64958093
0,62459705
0,60057409
0,57747508
0,55526450
0,53390818
0,51337325
0,49362812
0,47464242
0,45638695
0,43883360
0,42195539
0,40572633
0,39012147
0,37511680
0,36068923
0,34681657
0,33347747
0,32065141
0,30831867

548.077
519.970
493.215
467.749
443.512
420.447
398.501
377.621
357.757
348.996
332.585
317.295
303.122
290.068
278.146
267.376
257.789
249.429
242.351
236.626
232.341
229.603
228.542
229.309
232.087
237.091
244.572
254.827
268.199
285.091

Kapitalisering Nutidsværdi
548.077
1.068.047
1.561.263
2.029.011
2.472.523
2.892.971
3.291.471
3.669.092
4.026.849
4.375.846
4.708.431
5.025.727
5.328.848
5.618.916
5.897.062
6.164.438
6.422.227
6.671.656
6.914.007
7.150.633
7.382.974
7.612.577
7.841.118
8.070.427
8.302.514
8.539.604
8.784.177
9.039.003
9.307.203
9.592.294

570.000
566.275
562.599
558.972
555.396
551.869
548.391
544.962
541.583
539.502
537.463
535.502
533.651
531.937
530.388
529.032
527.898
527.016
526.423
526.156
526.259
526.781
527.778
529.314
531.460
534.301
537.930
542.457
548.007
554.723

Sum Nuværdi Gennemsnitlig nettobetalingsstrøm

Bilag 2

Optimal levetid for den nye bygning:
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