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Prolog
Dette projekt er udarbejdet som afsluttende projekt på HD studiets 1. del, forårssemestret
2016 på Aalborg Universitet. Projektarbejdets overordnede emne er ”energi”.
Projektarbejdet udmunder sig i en rapport, som vil danne udgangspunkt ved den afsluttende
mundtlige eksamen.

Indledning
På bare 150 år er kloden blevet én grad varmere. Alle klimaforskere mener, at problemet er
menneskeskabt. Fortsætter vi med uændret adfærd, vil temperaturen, ifølge FNs klimapanel,
stige med mellem 3,7 og 4,8 grader i dette århundrede. Stiger temperaturen med mere end
én grad i forhold til den nuværende gennemsnitstemperatur inden år 2100 vil det ifølge
klimaforskere have uoverskuelige konsekvenser. 1
I dag stammer 85% af verdens energiforbrug fra
afbrænding af fossile brændstoffer.2 For at
bremse den globale temperaturstigning, er det
afgørende at en stor del af energiforbruget
omdannes til mere vedvarende energiformer.
At der globalt set er sket en temperaturændring
som følge af den øgede globalisering i de
seneste 50 fremgår tydeligt af oversigten i figur
13. Heraf fremgår det, at den globale
temperaturafvigelse i 2010-2014 var 0,6 – 0,7
grader højere end normtemperaturen i det 20.
århundrede, en tendens der tydeligt fremgår af
figuren.
Op til klimatopmødet i Paris i november og
december måned 2015 har 190 af verdens lande
tilkendegivet, at de ønsker at nedbringe deres
Figur 1 - Globale afvigelser fra
normaltemperaturen

forbrug af fossile brændstoffer.4 Der hersker

1

http://www.dr.dk/nyheder/udland/det-skal-du-vide-om-klimatopmoedet-i-paris
http://www.dr.dk/nyheder/udland/det-skal-du-vide-om-klimatopmoedet-i-paris
3
http://www.dr.dk/nyheder/udland/fem-grafikker-der-forklarer-klimaforandringerne
4
http://www.dr.dk/nyheder/udland/det-skal-du-vide-om-klimatopmoedet-i-paris
2
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altså en bred, global, enighed om, at problemet eksisterer og eskalerer – og at det kræver
omgående handling.
I Danmark har vi lang erfaring inden for grøn og vedvarende energi. Firmaer som Dong, NRGi
og Vestas, som denne opgave vil fokusere på, er blot få eksempler på dette.
Vestas har en årelang tradition inden for produktion og servicering af vindmøller. Vestas
stammer helt tilbage fra 1898, hvor virksomheden startede ud som smedjevirksomhed i den
vestjyske by Lem.5 Siden 1979, hvor Vestas’ første vindmølle blev opført, har Vestas udviklet
sig til at være markedsførende på vindmøllemarkedet, med en markedsandel på 13,2% i
2013.6
Vestas har de seneste fem år haft svingende resultater, hvilket har afspejlet sig i aktiekursen
på selskabets aktier. Selskabet har dog de seneste år formået at vende en ellers meget
negativ udvikling, kulminerende i 2012 med et underskud på 713 millioner euro før skat7, til i
2014 at præstere et overskud på 523 millioner euro før skat. 8
På baggrund af de verdensomspændende problemer vedrørende den globale opvarmning samt
verdenssamfundets ønske og villighed til at investere massivt i vedvarende energi findes det
oplagt at udarbejde dette projektarbejde med udgangspunkt i Vestas’ udfordringer og
vækstmuligheder.
Projektet vil gennem en strategisk analyse af Vestas udmunde sig i en vurdering af Vestas’
muligheder for at fortsætte væksten, bl.a. på baggrund af den øgede opmærksomhed på grøn
energi, samt et anbefalet strategisk tiltag.

Undringspunkter
Hvordan er strukturen og styrkeforholdet i vindmøllebranchen?
Hvilke konkurrencemæssige fordele og ulemper har Vestas i forhold til de andre aktører i
vindmøllebranchen? Herunder markedsandele/produktsortiment.
Hvordan har Vestas’ finansielle situation udviklet sig fra 2012 til 2015?

5

https://www.vestas.com/en/about/profile#!grid_0_content_3_Container
http://energiwatch.dk/Energinyt/Renewables/article6552359.ece
7
https://www.vestas.com/en/investor/financial_reports#!financial-report-2012
6
8

https://www.vestas.com/en/investor/financial_reports#!investor_financialreports_financialr
eport2014
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Hvilke tiltag kan Vestas foretage for at sikre fremtidig vækst, eventuelt på nye markeder, og
dermed styrke sin markedsposition?

Problemstilling
Med udgangspunkt i ovenstående foretages en strategisk analyse af Vestas. Dette giver
anledning til følgende problemformulering:
Hvilke konkurrencemæssige fordele har Vestas i vindmøllebranchen og hvilke tiltag kan
Vestas foretage for at udnytte disse fordele med henblik på at skabe yderligere vækst i
forbindelse med verdenssamfundets øgede interesse for grøn energi?

Metodeovervejelser
Valg af metodedesign
Ved metode forstås analysen af en problemstilling med henblik på at kunne sammenfatte
denne i en besvarende konklusion. Ved korrekt metodevalg sikrer man effektiv afdækning af
en given problemstilling. Det er således vigtigt at gøre sig relevante metodeovervejelser
inden analyse – og skrivningsprocessen i et projekt.
Samfundsvidenskabelig metode går i alt sin enkelthed ud på at sikre intersubjektiv overførbar
viden af høj kvalitet9. Med intersubjektiv overførbar viden menes viden, der er frembragt via
systematik, præcision, gyldighed og pålidelighed. Med andre ord, viden som man har tillid til,
er så objektiv som muligt, og derfor generelt er brugbart for modtageren.
Det er vigtigt at holde sig for øje, at produktion af intersubjektiv overførbar viden ikke kan
foregå på et fuldstændig objektivt niveau; man bør således redegøre eksplicit for sine
subjektive, indlejrede holdninger og værdier. Det er derfor legitimt i vidensproduktion at
anerkende sine subjektive holdninger, så længe disse præcist kommunikeres til modtageren10
Denne opgave vil som følge af dens overordnede formål, en strategisk analyse, følge case
metoden. Der vil være tale om et single case study11 design, med enkelte komparative
elementer hvor det findes relevant.
Ved single case study foregår analysen fra et udefrakommende perspektiv.
Undersøgelsesdesignet lægger op til hhv. en realistisk og idealistisk erkendelsesproces, altså

9

Peter Nielsen, Produktion af viden 3. udgave s. 10
Peter Nielsen, Produktion af viden 3. udgave s. 16
11
Jan Holm Ingemann, planche 45, Powerpoint lektion 2, Erhvervsøkonomisk metode, dec-jan
2015-16, HD 1. del Aalborg Universitet
10
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hhv. en kvantitativ, deduktiv undersøgelsesstrategi samt en kvalitativ, induktiv
undersøgelsesstrategi.12 Af omfangsmæssige hensyn vil der i denne opgave primært anvendes
kvantitative data, de populært navngine ”desk-research data” som deduktivt vil behandles og
analyseres.
Slutteligt kan nævnes, at single case study metodens operationelle mål er at blive klogere, at
kunne besvare problemformuleringen på en tilfredsstillende og fyldestgørende måde, således
at konklusionen vil indeholde nogle konkrete strategiske tiltag som vil tilføre Vestas vækst.

Inddragelse af teori
For at besvare problemformuleringen inddrages følgende erhvervsøkonomiske teorier:
Regnskabsanalyse
For at kunne foretage en strategisk analyse af Vestas, er det vigtigt at få et overblik over
Vestas’ nuværende finansielle situation, samt hvilken udvikling Vestas har gennemgået i løbet
af de sidste 3-5 år.
Rapporten vil gennem en rentabilitetsanalyse skabe overblik over udviklingen i Vestas’
nøgletal i perioden 2012-2015 samt give økonomiske anbefalinger på baggrund af analysen.

Brancheanalyse/Porters Five Forces
For at Vestas kan justere bedst muligt til de muligheder som COP21 topmødet giver
producenterne af grøn energi, vil det være væsentligt for Vestas at kunne forudsige, hvordan
vindmøllebranchen vil reagere på tilkendegivelserne af øget grønt energiforbrug i fremtiden.
For at kunne besvare dette spørgsmål, vil det være relevant at udføre en brancheanalyse ved
hjælp af modellen ”Porters Five Forces”13. Porters Five Forces er et analyseværktøj til at
analysere hvor attraktiv en branche er via fem parametre.
De fem kræfter (the five forces) er:


Potentielle indtrængere

Her analyseres de forhold, der kan tiltrække/afskrække nye virksomheder at gå ind i den
branche der analyseres, herunder adgangsbarrierer.

12
13

Peter Nielsen, Produktion af viden 3. udgave s. 37-39
Anthony E. Henry, Understanding Strategic Management, 2nd edition, s. 67 ff.
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Leverandørforhandlingskraft

Her analyseres, hvordan forholdet mellem virksomhederne i branchen kontra leverandørernes
forhandlingskraft er. Er markedet afhængig af en leverandør, eller er der mange leverandører
der ønsker at levere til virksomhederne i branchen?


Køberforhandlingskraft

Her analyseres, hvordan forholdet mellem virksomhederne i branchen kontra kundernes
forhandlingskraft er. Er kunderne kapitalstærke virksomheder med mange muligheder for at
skaffe sig produkterne, eller er der tale om et unikt produkt som ikke masseproduceres? Er
der lavt udbud og høj efterspørgsel?


Substituerende produkter

Her analyseres truslen fra substituerende produkter. Med substituerende produkter menes
andre produkter som kan dække det samme behov som branchens produkter. Det kunne
eksempelvist være grøn bølgeenergi i Vestas’ tilfælde.


Konkurrencesituationen i branchen

Konkurrencesituationen i branchen er en vigtig faktor, når det skal analyseres hvor attraktiv
en branche er. Jo færre aktører i markedet, des mere attraktiv er det at være aktør på
markedet.

PEST-analyse
En PEST-analyse er en analyse af eksterne faktorer (og ændring heri), der på et givent
tidspunkt vil påvirke en virksomhed konkurrencemæssige situation.14 En PEST-analyse
analyserer ændringer i politiske, økonomiske, sociale og teknologiske faktorer, som kan
komme til at påvirke virksomheden.15
Idet Vestas i høj grad er afhængig af politiske beslutninger (bl.a. via grønne
finansieringspuljer) samt omverdenens syn på grøn energi, vil det være relevant at udføre en
PEST-analyse for at klarlægge de trends og ændringer, som ovenfor nævnte COP21 topmøde
medfører.

14

Anthony E. Henry, Understanding Strategic Management, 2nd edition, s. 49 ff.
Grundet opgavens begrænsede omfang inkluderes ”E – Environmental i de sociale faktorer,
mens ”L” – legal inkluderes i de politiske faktorer.
15
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Boston model/PLC
Boston modellen16 er en model, der giver virksomheden et overblik over hvilken situation,
virksomhedens produkter befinder sig i. Boston modellen opererer på to akser, hhv.
markedsandel og industriens forholdsmæssige vækst. Bostonmodellen kan ved indeksering af
virksomhedens produkter give et overblik over, hvilke produkter virksomheden bør satse på
(høj markedsvækst), hvilke produkter der genererer høj indtjening (høj markedsandel), men
også hvilke produkter som bør overvejes fjernet fra produktporteføljen (lav markedsandel,
lav vækstrate).
Bostonmodellen inddeler på baggrund af ovenstående produktporteføljen i følgende fire
kategorier:


Spørgsmålstegn



Stjerner



Malkekøer



Hunde

Porters værdikædeanalyse
En værdikædeanalyse er en analyse af virksomhedens aktiviteter og hvordan disse aktiviteter
hver især er værdiskabende for virksomheden17.
Værdikæden er bygget op af primære aktiviteter og sekundære aktiviteter. Af hensyn til
opgavens omfang og informationstilgængeligheden, vil der i værdikædeanalysen kun blive
foretaget en analyse af Vestas’ primære aktiviteter.
Værdikædens primære aktiviteter indebærer fem værdiskabende aktiviteter:


Indgående logistik



Produktion



Udgående logistik



Marketing og salg



Service

Med en værdikædeanalyse vil Vestas kunne afdække, hvilke værdiskabende processer som
eksisterer i Vestas og som er med til at Vestas står stærkt på vindmøllemarkedet.

16
17

Anthony E. Henry, Understanding Strategic Management, 2nd edition, s. 246 ff.
Anthony E. Henry, Understanding Strategic Management, 2nd edition, s. 107 ff
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SWOT analyse
På baggrund af ovenstående modeller og analyser, udarbejdes en SWOT-analyse18. En SWOTanalyse er en analyse af en virksomheds styrker (strenghts), svagheder (weaknesses),
muligheder (opportunities) og trusler (threats), heraf navnet SWOT.
En SWOT-analyse består af ovennævnte fire komponenter, som to og to udgør hhv. de interne
faktorer (styrker og svagheder), samt de eksterne faktorer (muligheder og trusler).
Modellen er med til at synliggøre de konkurrencemæssige fordele og muligheder som en
virksomhed har – men mindst lige så vigtigt er den med til at sikre at virksomheden også har
fokus på de punkter, hvor konkurrenterne har en konkurrencemæssig fordel ift. virksomheden
samt de eksterne faktorer (eksempelvist politiske tiltag) som kan udgøre en trussel for
virksomheden.
Ansoffs vækstmatrice
Ansoffs vækstmatrice19 er en matrix, hvormed en virksomhed på baggrund af analyser,
begrundet kan vælge hvilken strategi den vil følge for at sikre øget vækst.
Matricen indeholder fire forskellige strategier, fordelt på de to akser, produkt
(nyt/eksisterende) og marked (nyt/eksisterende).
De fire strategier er:


Markedspenetrering

Denne strategi er oplagt, hvis man ønsker at øge sin markedsandel med et eksisterende
produkt på et eksisterende marked


Markedsudvikling

Denne strategi går ud på at virksomheden finder nye markeder til eksisterende produkter.


Produktudvikling

Denne strategi vælges, hvis virksomheden ønsker at udvikle nye produkter til markeder som
virksomheden allerede agerer på.


Diversifikation

Med diversifikation er der tale om udvikling af nye produkter til nye markeder.
Matricen er altså med til at beskrive en virksomheds strategi og de tiltag som vil være oplagte
at foretage med den valgte strategi.
18
19

Anthony E. Henry, Understanding Strategic Management, 2nd edition, s. 58 ff
Anthony E. Henry, Understanding Strategic Management, 2nd edition, s. 227 ff
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Investering i/finansiering af nye produktionsfaciliteter på nye markeder
Et muligt tiltag for Vestas vil være at følge strategien markedsudvikling, ved at gøre indtog på
det brasilianske marked, som, jf. Financial Times, vil tidoble deres vindmøllekapacitet inden
2020.20
Et andet tiltag kunne være at gøre indtog på det amerikanske marked, som i de senere år har
været udsat for stor vækst. Vestas har i de sidste år forøget sin markedsandel, hvorfor det vil
være oplagt at satse endnu mere på det amerikanske marked 2122.
For at kunne være lokalt repræsenteret vil det være nødvendigt for Vestas at opføre
produktions- og kontorfaciliteter i Brasilien eller USA.
Der opstilles på baggrund af strategivalget et fiktivt løsningsforslag, der via hhv.
annuitetsmetoden23 og kapitalværdimetoden24 analyseres, om hvorvidt det er en god
investering. Ligeledes analyseres følsomheden af investeringskalkulerne.
Der opstilles tre fiktive lånetilbud, som vurderes bl.a. ud fra den effektive rente 25 samt totale
omkostninger.
For demonstrationens skyld vil lånetilbuddene omfatte et stående lån, et annuitetslån samt
et serielån.

20

http://search.proquest.com.zorac.aub.aau.dk/docview/1520594735?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%
3Aprimo
21

http://www.business.dk/energi/amerikansk-vindparkgigant-venter-kaempemarked-i-usa
http://www.business.dk/energi/vestas-sad-paa-en-tredjedel-af-usa-i-2015
23
Peter Lynggaard, Investering og finansiering, 9. udgave, s. 39.
24
Peter Lynggaard, Investering og finansiering, 9. udgave, s. 35
25
Peter Lynggaard, Investering og finansiering, 9. udgave, s. 148
22
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Opsummering af metodevalg
Projektet vil tage udgangspunkt i metodevalget single case study, idet der tages
udgangspunkt i en strategisk analyse af Vestas med henblik på at komme med forslag til
konkrete tiltag, som Vestas vil kunne udføre for at sikre fremtidig vækst og udnyttelse af nye
muligheder.
Projektet indledes med en regnskabsmæssig analyse for at få klarlagt Vestas’ nuværende
finansielle situation. Regnskabsanalysen vil indledningsvist illustrere, i hvilken retning Vestas
bevæger sig nu og her og dermed give en tidlig indikation om strategivalg. Regnskabsanalysen
vil klarlægge, om der er tale om en nedskæringsperiode eller om der skal investeres
yderligere.
Herefter analyseres de eksterne forhold, som påvirker Vestas’ valg af strategi. Helt konkret
vil Vestas og Vestas’ produkter analyseres via en PEST-analyse, en brancheanalyse ved Porters
Five Forces samt en Boston-model/PLC-kurve som til sammen vil klarlægge de eksterne
faktorer der påvirker Vestas.
De interne forhold, som påvirker Vestas’ valg af strategi analyseres først gennem en
værdikædeanalyse, med henblik på analyse af Vestas’ værdiskabende aktiviteter.
Disse analyser vil danne baggrund for en SWOT-analyse, som vil belyse de
konkurrencemæssige fordele og svagheder, som Vestas har, og herefter vil valg af strategi(er)
blive analyseret gennem Ansoffs vækstmatrice.
Projektet vil afslutningsvist demonstrere finansieringsmæssige fordele og ulemper ved tre
fiktive lån, samt ved investeringsteori udregne, om løsningsforslaget vil være en god
investering for Vestas.

9

Regnskabsanalyse
I denne regnskabsanalyse, vil der fokuseres på nøgletallene i regnskabsårene 2012-2015, idet
det findes interessant at se, hvordan nøgletallene har ændret sig perioden, som strækker sig
fra mareridtsåret 2012 og frem til det netop overståede regnskabsår 2015.
For alle nøgletallene gælder det, at de er udregnet i mio. euro.
Overskudsgrad
Overskudsgraden viser, hvor stor en del af virksomhedens nettoomsætning, som bliver til
faktisk overskud, når alle omkostninger er fratrukket.26
Overskudsgraden (OG) udregnes således:

𝑂𝐺 =

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓ø𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟
× 100
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

I nøgletalsanalysen benyttes resultat før renter, også kaldet resultat af primær drift, idet der
ses bort fra virksomhedens finansieringskilder (og dermed renteindtægter/udgifter).
For Vestas ser overskudsgraden således ud for den seneste 4-årige periode27:
Overskudsgrad

2015

2014

2013

2012

Omsætning

8423

6910

6084

7216

Res. før renter

906

607

102

-697

Overskudsgrad

10,76%

8,78%

1,68%

-9,66%

y = 0,0684x - 137,6
R² = 0,9141

Overskudsgrad
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
2012
-5,00%

2013

2014

2015

-10,00%
-15,00%
Figur 2 - overskudsgrad

26
27

Jens Ocksen Jensen, Økonomistyring og Budgettering, 7. udgave s. 132
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Det er bemærkelsesværdigt at Vestas i 2014 havde en overskudsgrad på 8,78% ud af en
omsætning på 6.910 mio. euro, mens den i 2012 var -9,66% med en omsætning på 7.216 mio.
euro. Dette vidner om at Vestas er blevet bedre til at tilpasse sine driftsomkostninger over
perioden.
Aktivernes omsætningshastighed
Aktivernes omsætningshastighed er et udtryk for virksomhedens aktivitet i forhold til de
midler som virksomheden har til rådighed.28
Det er vigtigt for en virksomhed, at den investerede kapital i en virksomhed ”arbejder”.
Hermed menes, at kapitalen bliver omsat. Aktivernes omsætningshastighed måles således i
antal gange aktivmassen bliver omsat. Jo flere gange, desto bedre.
Aktivernes omsætningshastighed udregnes således:

𝐴𝑂𝐻 =

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
𝐺𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒

Aktivernes omsætningshastighed i Vestas ser i perioden således ud 29:
Aktivernes omsætningshastighed

2015

2014

2013

2012

Omsætning

8423

6910

6084

7216

Gns. Balancesum

7792

6318,5

6306

7330,5

Aktivernes omsætningshastighed

1,08

1,09

0,96

0,98

y = 0,0419x - 83,258
R² = 0,6753

AOH
1,15
1,10
1,05
1,00
0,95
2012

2013

2014

2015

Figur 3 - aktivernes omsætningshastighed
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Det er interessant, at Vestas i 2014 og 2015, som er gode regnskabsår, har omsat den
gennemsnitlige aktivmasse mere end én gang, hvorimod i de to dårlige år 2012 og 2013 er
omsætningshastigheden mindre end én gang.
Forskellen er, at i de gode år har Vestas for hver én investerede krone skabt en omsætning på
hhv. 1,09 krone i 2014 og 1,08 krone i 2015, mens de i 2013 har skabt en meromsætning på
0,96 krone og i 2012 0,98 krone, og dermed altså et netto ”tab”.
I Vestas’ tilfælde i perioden er der altså sammenhængen at:

𝐴𝑂𝐻 > 1 => 𝑂𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑
𝐴𝑂𝐻 < 1 => 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑
Dette understreger blot vigtigheden i, at få den investerede kapital ud at arbejde, således at
yderligere investering er en god forrentning frem for en dårlig.
Afkastningsgrad
Afkastningsgraden er et af de absolut vigtigste nøgletal, såfremt rentabiliteten af en
virksomhed skal beregnes. Afkastningsgraden er et udtryk for, hvor effektivt virksomhedens
primære driftsaktiviteter forrenter den i virksomheden investerede kapital. 30 Derfor udregnes
nøgletallet ved:

𝐴𝐺 = 𝑂𝐺 × 𝐴𝑂𝐻 × 100
Som omskrevet bliver:
𝐴𝐺 =

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓ø𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟
× 100
𝐺𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒

Vestas’ afkastningsgrader for perioden er således:
Afkastningsgrad
Overskudsgrad
Aktivernes omsætningshastighed
Afkastningsgrad

2015

2014

2013

2012

10,76%

8,78%

1,68%

-9,66%

1,08

1,09

0,96

0,98

11,63%

9,61%

1,62%

-9,51%

Af oversigten ses en tydelig fremgang i Vestas’ afkastningsgrad, som er et klart signal om
forbedret økonomi.

30
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Grafisk afbilledet ser afkastningsgraden således ud:

Afkastningsgrad

y = 0,0714x - 143,72
R² = 0,9235

20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%2012

2013

2014

2015

-10,00%
-15,00%
Figur 4 - afkastningsgrad

Som det ses af ovenstående afbildning af afkastningsgradens tendenslinje, fremgår det at
afkastningsgraden i gennemsnit er steget 7% over den fireårige periode, med en rigtig god
forklaringsgrad (og altså begrænset residual) på 0,9235.
Ovenstående er en vigtig del i Vestas’ nuværende succes. Professionelle investorer,
bankforbindelser, kunder, leverandører og andre interessenter kigger alle på Vestas’ nøgletal
og i særdeleshed afkastningsgrad, når de skal afgøre om der skal investeres i Vestas, hvilke
kreditvilkår der skal gives samt om man som eventuel kunde vil vælge Vestas som leverandør
på et stort vindmølleprojekt – for alle interessenter er det relevant, hvor stor risiko der er
ved at handle med Vestas og jo bedre Vestas er til at generere indtjening jo mindre risiko er
der ved samhandel og jo bedre vilkår vil Vestas kunne opnå hos de forskellige interessenter –
det er altså en positiv spiral som vil føre til fremtidige forbedrede vilkår for Vestas.
Egenkapitalens forrentning
Egenkapitalens forrentning udtrykker virksomhedens evne til at forrente den, af investorerne,
investerede kapital i virksomheden.31
Egenkapitalens forrentning udregnes således:

𝐸𝐾𝐹 =

31

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡
× 100
𝐺𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
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Der benyttes resultat efter skat, idet det er dette resultat som overføres til egenkapitalen og
som dermed er den andel som egenkapitalen forøges/formindskes med.
I 4-års perioden har Vestas forrentet sin egenkapital således:
Egenkapitalens forrentning
Resultat efter skat
Egenkapital
Egenkapitalens forrentning

2015

2014

2013

2012

685

392

-82

-963

2899

2379

1524

1622

23,63%

16,48%

-5,38%

-59,37%

Grafisk afbilledet ser egenkapitalens forrentning således ud:

Egenkapitalens forrentning
40,00%

y = 0,2709x - 545,43
R² = 0,8668

20,00%
0,00%
2012
-20,00%

2013

2014

2015

-40,00%
-60,00%
-80,00%
Figur 5 – egenkapitalens forrentning

Som det ses af ovenstående afbildning af egenkapitalens forrentnings tendenslinje, fremgår
det at egenkapitalens forrentning i gennemsnit er steget 27% pr. år over den fireårige
periode, dog med en lidt dårligere forklaringsgrad (og dermed større residual) på 0,8668. Den
årlige stigning lader sig dog kun gøre, idet forrentningen i 2012 var negativ med 59,37%. Der
har altså været plads til kraftige forbedringer, hvorfor en evt. investor må forholde sig kritisk
til tendensen og forvente en minimal stigning i egenkapitalens forrentning i 2016. Dog er
forrentningen i 2015 allerede på et rigtig flot niveau.
Det er en rigtig god investering at investere i Vestas, idet forrentningen er meget højere, end
havde man foretaget passive investeringer som eksempelvist statsobligationer eller indlån i
pengeinstitut, der forrentes hhv. meget lavt og hvad angår pengeinstitutindlån er renten tæt
på 0%.
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Gældsrenten
Gældsrenten udregnes således:

𝐺æ𝑙𝑑𝑠𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟
× 100
𝐺𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑙𝑖𝑔𝑒 𝑔æ𝑙𝑑𝑠𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟

Gældsrenten

2015

2014

2013

2012

76

103

143

92

5181,75

4675,5

4733

5350

1,47%

2,20%

3,02%

1,72%

Finansielle omkostninger
Gennemsnitlige gældsforpligtelser
Gældsrente

y = -0,0016x + 3,1967
R² = 0,0885

Gældsrente
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
2012

2013

2014

2015

Figur 6 - gældsrenten

Gældsrenten er et udtryk for, hvor meget Vestas i gennemsnit betaler i rente på sine
gældsforpligtelser.
Gældsrenten skal være mindre end afkastningsgraden, idet Vestas så vil få et netto afkast af
den fremmede kapital, som selskabet har optaget. Er gældsrenten højere end AG, så vil man
netto have et tab på sine låneoptagelser.

Afkastningsgrad vs gældsrente
15,00%

9,61%

11,63%

10,00%
5,00%1,72%

3,02%
1,62%

2,20%

1,47%

0,00%
2012
-5,00%-9,51%

2013

2014

2015

-10,00%
-15,00%
Figur 7 - afkastningsgrad (blå) vs. gældsrenten (gul)
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I perioden ses det, at gældsrenten har været (forholdsvist) stabil. Stigningen fra 2012 til 2013
skyldes formegentligt, at kreditorerne har tillagt rentesatsen på nyoptagne lån et vist
risikotillæg, grundet selskabets dårlige resultat.
I 2014 og 2015 er AG væsentligt højere end gældsrenten, hvilket giver incitament til at
foretage en hvis gearing af virksomheden, idet der er en netto gevinst ved låneoptagelse.
Dette er dog omfattet af en hvis risiko, men kan også skabe stor indtjening, såfremt
efterspørgslen efter vindmøller fortsætter med at stige som det har været tilfældet de
seneste par år.

Konklusion på Vestas’ rentabilitet
Alle nøgletallene vedrørende Vestas’ rentabilitet tyder på, at Vestas er kommet videre fra de
dårlige år i 2012 og 2013 og fremadrettet vil skabe gode resultater på baggrund af de
ressourcer som Vestas har til rådighed.
Afkastningsgraden og egenkapitalens forrentning er i perioden steget meget (procentuelt),
hvilket det bør pointeres med al sandsynlighed ikke kan vare ved. Set med en investors øjne
ligger egenkapitalens forrentning allerede i 2015 på et rigtig flot niveau på 23,63% ift. andre
alternativer, hvilket betyder, at en stigning i forrentning ikke er absolut nødvendig.
Det ses af afkastningsgraden, at Vestas formår at forrente den investerede kapital rigtig
fornuftigt over perioden og at AG er langt højere end gældsrenten, hvilke giver incitament til
gearing af virksomheden.
Med de forecasts som Vestas har for 2016, med en minimumsomsætning på 9 mia. euro og en
overskudsgrad på minimum 11%,32 er der ingen grund til at tro at nøgletallene vil være
faldende inden for den nærmeste årrække.

32

Vestas årsrapport 2015 s. 63
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Porters Five Forces
Gennemgangen af Porters Five Forces i denne opgave vil analysere, hvordan
konkurrencesituationen i branchen for vindenergi vil se ud, efter de tiltag som er vedtaget
ved COP 21.
Porters Five Forces illustreres bedst således:

Figur 8 – Porters Five Forces33

Potentielle indtrængere (truslen fra nye konkurrenter)
Efter mere end 190 af verdens lande har indgået en aftale om væsentligt at nedsætte verdens
forbrug af fossile brændstoffer og samtidigt indgået aftale om at I-landene økonomisk skal
hjælpe U-landene med 100 milliarder US$ årligt til investering i grøn energi,34 vil dette
naturligt tiltrække opmærksomhed til branchen for eventuelle nye aktører i markedet.
Det kan dog være svært for nye virksomheder at komme ind på markedet, grundet de høje
indgangsbarrierer der eksisterer. For at kunne konkurrere med de øvrige
vindmølleproducenter skal der investeres ufatteligt store summer i produktionsanlæg,
udviklingsomkostninger samt store pengebindinger i produktionslønninger og varelager før der
skabes indtjening. Det kræver altså et utroligt stort kapitalapparat, stor knowhow, dygtige

33

http://www.cgma.org/Resources/Tools/essential-tools/PublishingImages/porters-fiveforces.jpg
34
Der henvises til afsnittet ”COP 21” under PEST-analysen side 27.
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medarbejdere og gode produktionsfaciliteter blot at kunne komme i gang med at producere
vindmøller – herudover kræves der et godt brand, velfungerende projektafdelinger og
økonomifunktioner samt gode kontakter før man er i stand til at få afsat produkterne.
Netop pga. der er så store udviklingsomkostninger og krævende produktionsfaciliteter,
hersker der en udbredt stordriftsfordel i vindmøllebranchen, hvor eksempelvist
udviklingsomkostningerne pr. vindmøller formindskes pr. produceret vindmølle.
En afskrækkende faktor for nye aktører i markedet er også, at eksisterende
kunder/vindmølleprojekter umuligt vil kunne skifte leverandører. Vindmøllerne i en allerede
anlagt vindmøllepark udskiftes ikke, og serviceaftalen på vindmøllerne står leverandørerne
typisk også for. Af denne grund vil kunderne også ofte ty til samme leverandør, hvis der skal
anlægges nye vindmøller, for at være omkostningsbevidste hvad angår serviceringen af
vindmøllerne.
Konklusionen bliver, at selvom verdenssamfundet har besluttet at der skal investeres stort i
vedvarende energikilder, herunder vindenergi, så vil det være svært for nye aktører at
komme ind i branchen som følge af de store indgangsbarrierer. En stor del af den forventede
markedsforøgelse vil altså tilkomme allerede eksisterende aktører i markedet, hvilket
selvsagt vil gavne Vestas’ fremtidsudsigter.
Leverandørernes forhandlingskraft
Idet vindmølleproducenterne alle sammen er selvproducerende af specialproducerede dele til
vindmøllerne, er det kun standardiserede råvarematerialerne som skal indkøbes hos
virksomhedernes leverandører. Idet vindmølleproducenterne primært indkøber råmaterialer,
altså ikke differentierede produkter, er der mange substitutter til den enkelte leverandør,
hvilket giver vindmølleproducenterne flere muligheder for at outsource. Leverandørernes
forhandlingskraft vil altså ikke blive forbedret af COP 21 topmødet.
Kundernes forhandlingskraft
Efter COP 21 topmødet, må det antages at der globalt set vil blive anlagt flere og større
vindmølleparker, med henblik på at opfylde landenes forpligtelse vedrørende grøn energi. Der
vil altså komme flere kunder til markedet, hvilket vil gøre den konkurrencemæssige situation
for aktørerne i markedet bedre af flere årsager.
En tilgang i kundemasse betyde, at efterspørgslen stiger. Som der blev konkluderet under
potentielle indtrængere, forventes det ikke at der (i hvert fald på kort sigt) vil ske en tilgang
i konkurrentmassen, hvilket bevirker at udbuddet på kort sigt forbliver det samme og risikoen
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for at miste en kunde formindskes. Der vil altså naturligt ske en prisstigning på produkterne.
Slutteligt hersker der en hvis grad af produktdifferentiering i markedet, både hvad angår
materiel, kapacitet og serviceaftaler. Af den årsag vil det fra kundens synspunkt ikke være
lige meget, hvilken leverandør der vælges. Dette, sammen med ovenfor nævnte
skifteomkostninger, medfører at en kunde ikke blot skifter leverandør, bare fordi en
leverandør underbyder en anden rent prismæssigt.
Ovenstående medfører, at kundernes forhandlingskraft vil blive svækket.
Vindmølleproducenterne vil stå stærkere i forhandlingssituationer over for kunderne, idet
efterspørgslen antageligvis vil øges, mens at udbuddet på kort sigt vil være uforandret.
Ligeledes hersker der en vis grad af produkt/servicedifferentiering i markedet, hvilket også
medfører større forhandlingsstyrke hos vindmølleproducenternes over for kunderne.
Substituerende produkter
Vindmøllebranchen må forvente, at producenter af andre typer grøn energi vil forsøge at
blive leverandør af vedvarende energikilder. Dette var allerede tilfældet før COP 21 og må
forventes at tiltage efter konferencen.
Af figur 11, side 27 ses det at 5% af Danmarks energi leveres af vindenergi, mens 19% er
bioenergi og 1% andre grønne energiformer (eksempelvist bølgeenergi). Der er altså allerede
substituerende produkter der kan levere den samme bæredygtighed som vindenergi.
Vindmøller har dog den fordel, at de ikke kræver så store anlæg som mange af de andre
energiformer samt at der ikke er så mange lugtgener som med eksempelvist biogasanlæg.
Der er dog i de allerede eksisterende produkter bundet mange penge og mange timers
udvikling og derfor opfindes der ikke bare et nyt, revolutionerende produkt som vender op og
ned på konkurrencesituationen. Det kræver lang tid. Vestas kan altså med rette udvikle på
egne teknologier og strategier således de kommer til at stå stærkere ift. allerede kendte
alternativer, i stedet for at forsøge at komme helt nye, ukendte, produkter i forkøbet.
Vestas’ CEO Anders Runevad mener, at Vestas er den aktør i branchen der investerer mest i
udvikling af teknologier.35

35

http://www.windpowermonthly.com/article/1373190/ewea-2015-market-reach-breedsstability-anders-runevad
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Konkurrencesituationen i vindmøllebranchen
Vindmøllebranchen er til dels et heterogent marked36, idet vindmøller er ikkestandardiserede produkter. Der er i høj grad forskel på vindmøller, hvor eksempelvist Vestas’
største vindmølleprodukt netop er opgraderet til en nominel kapacitet på 3.45 MW. 37
Kunderne vil altså naturligt have en præference mellem vindmøller, idet de ikke er ens,
hverken i kvalitet eller kapacitet.
På vindmøllemarkedet er der forholdsvist få aktører, i hvert fald hvis der fokuseres på
virksomheder som kan betegnes direkte konkurrenter til Vestas. Af konkurrenter kan nævnes
Siemens, GE, Goldwind og Enercon38 som vindmølleproducenter med samme
markedsandel/størrelse som Vestas.
Den markedsform som har ovenstående karakteristika er ”differentieret oligopol”. 39
Aktørerne i et oligopol vil som ofte kende hinanden og hinandens produkter, vel vidende at
ændres der en konkurrencemæssig parameter, vil konkurrenterne foretage et modtræk.
Oligopoler kan altså ofte være ”stagnerede” markedsformer, hvor det kan være svært at
erobre store markedsandele fra konkurrenterne og prissætte sine produkter væsentligt
anderledes end konkurrenterne. Dog er der plads til en smule differentiering ift.
konkurrenterne grundet de heterogene produkter.
Markedet kan forvente en øget ordretilgang. På oligopoler kan det være svært at forudse
hvilken reaktion branchen vil have til en ændring i konkurrenceparametrene. Men hvis en
producent aggressivt gennem prisnedsættelser vil forsøge at få fat på så mange nye kunder
som muligt, må det forventes at alle virksomhederne i markedet vil følge med og sænke
priserne. Leverandørerne skal i så fald passe på ikke at ”trække for meget værdi” ud af
markedet, ved blot at forsøge at sænke priserne mest muligt ift. konkurrenterne.
Vestas’ ledelse må forvente at konkurrenterne i markedet vil ændre på de nuværende
konkurrenceparametre i og med at der forventes en øget kundemasse og dermed
ordretilgang. Vestas må tilpasse sig til de nye forhold i markedet og sørge for at lave de
relevante modtræk for at kunne bevare sin position som delvist markedsledende. 40 Vestas’

36

Peter Lynggaard, Driftsøkonomi, 7. udgave, s. 261 ff.
http://www.windpowermonthly.com/article/1373190/ewea-2015-market-reach-breedsstability-anders-runevad
38
http://www.windpowermonthly.com/article/1352888/ten-biggest-bestmanufacturers#Vestas
39
Peter Lynggaard, Driftsøkonomi, 7. udgave, s. 264
40
http://www.windpowermonthly.com/article/1352888/ten-biggest-bestmanufacturers#Vestas
37
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ledelse må forvente at COP 21 kan medføre store ændringer i markedet, herunder
konkurrenternes opførsel.

Konklusion, Porters Five Forces
Ovenstående analyse af vindmøllebranchen gennem Porters Five Forces viser, at
vindmøllebranchen vil blive mere gunstig efter COP 21 topmødet og de afledte effekter heraf.
Der vil blive større efterspørgsel efter markedets produkter, som følge af den øgede interesse
for grøn energi. Analysen har vist, at branchen på kort sigt ikke skal bekymre sig om nye
konkurrenter, som kan konkurrere på lige fod med Vestas og de andre større
vindmølleproducenter, idet indgangsbarriererne til branchen er så høje og tidskrævende, at
det vil tage lang tid for nye indtrængere at kunne konkurrere på lige fod med de store
vindmølleproducenter.
Leverandørernes forhandlingskraft vil ikke ændres nævneværdigt, mens kundernes
forhandlingskraft vil svækkes til fordel for branchen, idet efterspørgslen vil stige mens
udbuddet på kort sigt vil være status quo. Truslen fra substituerende produkter må forventes
på kort sigt at være den samme.
Det vil altså i stor grad være de nuværende aktører i markedet, som må konkurrere om den
forventede øgede omsætning. Dette bevirker i høj grad at Vestas vil kunne se forretning i
øget gearing af virksomheden (jf. regnskabsanalysen) og dermed forsøge gennem horisontal
integration41 at overtage markedsandele (på samme stadie i værdikæden) både på, for
Vestas, allerede eksisterende markeder, men også gennem investering i nye markeder.

41

Anthony E. Henry, Understanding Strategic Management, 2nd edition, s. 231
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PEST-analyse
PEST42-analysen opstilles først i skitseform med overskrifter, som så efterfølgende uddybes og
analyseres.

Politiske forhold
Nedsættelse af virksomhedsskatten
Politiske beslutninger/hensyntagen
Paris COP 21 2015
Støtteordninger ved grøn energi

PEST-analyse
Økonomiske forhold
Socalie forhold
Teknologiske forhold
Priser på fossile brændstoffer
Større fokus på grøn energi Bedre og større vindmøller
Priser på vindenergi
Alternativer indenfor grøn energi
Udvikling i økonomien på verdensplan
Ændringer i valuta v. global handel

Figur 9 – Pest analyse i overskrifter

Politiske forhold
Nedsættelse af selskabsskatten
Idet Vestas fremadrettet budgetterer med at være en overskudsgivende virksomhed (trods
tidligere meget konservative udmeldinger fra adm. direktør Anders Runevad)43, vil
nedsættelsen af virksomhedsskat til 22% i 201644 betyde, at Vestas vil kunne være endnu
mere overskudsskabende og have endnu flere ressourcer at investere for, end hvis
virksomhedsskatten var bibeholdt på de 25% som tidligere var tilfældet. Alene i 2015, hvor
resultatet før skat var 925 mio. €45, ville en ændring i skatteprocentsatsen med 3
procentpoint betyde en forbedret indtjening på 27,75 mio. €.
Dette er en politisk beslutning som markant har forbedret Vestas evne og udsigt til at skabe
indtjening og vækst fremadrettet – penge, som eksempelvist kan udloddes som udbytter til
aktionærerne, noget som Jørgen Lægaard og Mikael Vest i deres fælles bog ”Strategi i
vindervirksomheder” oplister som kendetegn #2 ved en vindervirksomhed – at skabe værdi for
aktionærerne46
Vestas’ politiske følsomhed
Vestas er en virksomhed som er meget følsom overfor politiske beslutninger. Det kan derfor
hurtigt opstå situationer, som påvirker Vestas’ muligheder på et marked, både positivt og
negativt. Eksempelvist har den polske vindmølleforening opstillet lovforslag om, at
minimumsdistancen fra en vindmølle til beboelse, bygninger og naturreservater mindst skal
være 10 gange vindmøllens totale højde. Moderne vindmøller, herunder Vestas’, er i omegnen
af 140-160 m. høje, hvilket vil betyde en gennemsnitligt distance til ovennævnte på omkring
1,5 km.47

42

Analyse af E – Environmental og L – Legal udelades I denne rapport. Der henvises til
metodeafsnittet samt fodnote 18.
43
http://www.business.dk/energi/rekordregnskab-giver-vestas-topchef-modet-tilbage
44
http://www.revigruppen.dk/SN/2445
45
Vestas’ årsrapport 2015 s. 66
46
Strategi i vindervirksomheder, 4. udgave, s. 23
47
http://www.business.dk/industri/vestas-kan-miste-milliardmarked-i-polen
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Vestas’ ledelse må hele tiden være opdateret med politiske ændringer på de enkelte
markeder hvor Vestas opererer, således at alternative strategier kan udarbejdes såfremt
ændringerne er meget radikale og til skade for Vestas.
Eksempelvist ville Vestas, hvis ovenstående lovforslag blev vedtaget og bredte sig til store
dele af det europæiske marked, med fordel kunne satse endnu mere på off-shore vindenergi,
hvor Vestas ikke tilnærmelsesvist er så markedsledende som de er på on-shore vindenergi. Jf.
The European Wind Energy Associations (EWEA) rapport fra februar 2016 vedrørende off-shore
vindenergi i Europa48 side 12 sidder Vestas kun på 18,5% af det europiske off-shore
vindmøllemarked (målt på kapacitet). Til sammenligning sidder Siemens på 63,5% af off-shore
markedet, mens Siemens totalt set er en ”lige” konkurrent jf. markedsrapporter fra Make
Consulting og BTM Navigant49.
Ovenstående er et eksempel på, hvordan politiske tiltag kan og bør afspejle sig i Vestas’
strategi, og et eksempel på, at virksomheden influeres af politiske beslutninger.

48

http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/statistics/EWEA-EuropeanOffshore-Statistics-2015.pdf
49
http://www.windpowermonthly.com/article/1352888/ten-biggest-bestmanufacturers#Vestas
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COP 21
COP 21 har til formål at sætte fokus på den globale klimaproblemstilling og forpligte alle
verdens lande til fælles at forsøge at løse verdens klimaproblemer ved at nedbringe
emissionen af drivhusgasser.
Af aftalens50 article 2.1.a (side 22) fremgår det, at aftalens formål er at bremse udviklingen i
den globale temperatur, således den gennemsnitlige temperatur ikke overstiger 2,0 grader
celsius ift. før industrialiseringen. Aftalen indeholder også et ambitiøst mål om at begrænse
temperaturstigningen til 1,5 grader celsius.
Af article 2.1.c fremgår det at verdens I-lande forpligtiger sig til at støtte U-landene
økonomisk frem til 2020 med 100 mia. US$ pr. år, for på denne måde også at fremme grøn
energi i U-landene.
I article 4.1 fremgår det, at det er målet at man i anden halvdel af det 21. århundrede vil
have en balance mellem den menneskelige emission af drivhusgasser og den naturlige
fotosyntetiske absorbering af drivhusgasser. Med andre ord er det målet, at koncentrationen
af drivhusgasser i atmosfæren ikke skal forøges fra 2050 til 2100.
Disse tre punkter er selvfølgeligt utroligt væsentlige for Vestas. Over 190 lande51 har indgået
en aftale, hvoraf det, jf. ovenstående punkter, fremgår at samtlige lande skal nedbringe
emissionen af drivhusgasser (dermed underforstået forøge forbruget af grøn energi).
Samtidigt har de rige I-lande har forpligtet sig til økonomisk at støtte U-landene på området.
Det er en kæmpe mulighed for Vestas, som bør satse massivt på markedsføring af sig selv som
eventuel leverandør af den grønne energi, som stort set alle verdens lande nu har forpligtet
sig til at gøre større brug af end tidligere. Det bør gøre eksisterende markeder endnu større
samtidigt med at nye markeder i verdens U-lande vil blive åbnet, idet de nu vil få en
økonomisk håndsrækning til at kunne investere i grøn energi.

50
51

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
http://www.cop21paris.org/about/cop21
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Energistøtteordninger
Vestas nyder også godt af, at staten har pristillæg til elproduktion fra vindmøller, dvs. at
afregningsprisen pr. KwH bliver større, såfremt ellen er produceret via en vindmølle. 52 Dette
medfører at incitamentet til at producere el via vindmøller bliver større og således vil
efterspørgslen efter vindmøller stige.

Økonomiske forhold
Priser på fossile brændstoffer/priser på vindenergi
Vestas’ produkter leverer grøn energi, og en direkte konkurrent hertil er fossile brændstoffer.
Vestas bliver derfor influeret på udviklingen i pris af fossile brændstoffer. Jo lavere prisen på
fossile brændstoffer er; desto større bliver forbrugerne tiltrukket af at bruge fossile
brændstoffer i stedet for grøn energi.
Nedenunder er kurven for Olieprisen i perioden november 2014 – marts 2016

Figur 10 – Olieprisen november 2014 – marts 2016 (US$)

Som det ses, er prisen på olie faldet væsentligt over den halvanden år lange periode. At
Vestas alligevel har haft den største omsætning nogensinde i 2015 hænger sammen med, at
staten regulerer priserne til fordel for grøn energi og dermed Vestas, ved at give de i afsnittet
ovenfor nævnte støtteordninger samt at pålægge fossile brændstoffer væsentlige afgifter.
Således kan der samfundsøkonomisk reguleres for, om forbrugerne benytter den ene eller den
anden form for energi, hvilket er til Vestas’ fordel. Man kunne let forestille sig, at der vil
komme endnu større økonomiske incitamenter til at bruge grøn energi efter COP 21
topmødet, hvad enten det betyder at pålægge fossile brændstoffer større afgifter eller at
gøre støtteordningerne til grøn energi endnu mere fordelagtige.

52

http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/el-naturgasvarmeforsyning/elforsyning/elproduktion/stotte-vedvarende-energi-2
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Valutakursændringer ved global handel
Vestas opererer på markeder fordelt over hele verden. Vestas rapporterer i Euro, men
handler som konsekvens af global handel med mange forskellige valuta, navnlig US$. Vestas er
derfor meget afhængig af valutakurser. At dollarkursen er steget væsentligt ift. eurokursen er
for Vestas en fordel, idet det styrker Vestas’ eksportevne ift. eksempelvist amerikanske GE,
som jf. markedsrapporter fra Make Consulting og BTM Navigant 53 er en af Vestas’ største
konkurrenter. Ligeledes afregnes der ofte i US$ ved samhandel med Kina, hvilket også stiller
Vestas med bedre forhandlingskraft ift. kinesiske Goldwind, som ifølge føromtalte rapporter
er den 4. største vindmølleproducent i verden.

Sociale forhold
Større fokus blandt forbrugerne på grøn energi
Energistyrelsen har ultimo 2015 lanceret en kampagne, hvis formål er at skabe større fokus på
grøn energi bland danskerne. Kampagnen hedder ”ny energi” 54, og sætter fokus på Danmarks
overordnede mål om at være fri fra fossile brændstoffer i 2050.
Forud for kampagnen er foretaget en undersøgelse 55, hvor nogle af hovedpunkterne er;


Danskerne anser generelt klimaforandringerne som den fjerde største udfordring i
samfundet.



Danskerne mener overvejende, at vedvarende energikilder skal prioriteres over
traditionelle energikilder. Og de føler et personligt ansvar for omstillingen.



Danskerne er overvejende skeptiske ift. om omstillingen kan lade sig gøre.



Dem der ved mest, er dem der har størst tiltro til at omstillingen kan lykkes.



Dem der ved mest, er også dem, der ser en økonomisk fordel i omstillingen.

For Vestas er dette relevant information, idet de ud fra undersøgelsen kan se, hvilke
problemstillinger danskerne kan se ved omstillingen til 100% grøn energi, og derved kan
Vestas sørge for at få iscenesat sine produkter som løsningen på problemerne – eksempelvist
at Vestas kan leverer X on-shore og Y off-shore vindmøller inden 2050 med en samlet
kapacitet på Z MW, svarende til A danske husstandes årlige forbrug. Dette vil styrke Vestas’
brand hos befolkningen og kunne være med til at der blev lagt politisk pres på at vælge
Vestas vindmøller som løsning på projektet.
53

http://www.windpowermonthly.com/article/1352888/ten-biggest-bestmanufacturers#Vestas
54
http://nyenergi.nu/
55
http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/danmark-laengere-groenne-omstillingdanskerne-ved
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Figur 1156 - Danmarks målsætning vedrørende forbrug af grøn energi

Jf. ovenstående billede, står vindenergi i dag for 5% af Danmarks samlede energiforbrug.
Bliver forholdet mellem den vedvarende energi den samme, mens målsætningen til 2050
indfries vil Vestas altså have et markedspotentiale i Danmark alene på fire gange den
nuværende størrelse.
Eksponeringen af COP 21-topmødet er ligeledes med til at fremme viden omkring problemet
blandt den globale befolkning, og har altså samme afledte effekt, hvormed Vestas med den
korrekte markedsføring vil stå stærkt som konkret løsning og leverandør af grøn energi til
verdens lande.
Specielt markedsføring af Vestas’ produkter i kølvandet på COP 21 er vigtigt, idet det må
formodes at Vestas har en større kendskabsgrad blandt den danske befolkning end globalt set,
idet Vestas er en dansk virksomhed.
Vestas driver altså stor fordel af den øgede tendens til og interesse i grøn energi.

56

http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/danmark-laengere-groenne-omstillingdanskerne-ved
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Teknologiske forhold
Research and Development
Vestas må konstant sørge for at udvikle deres produkter, så de til hver en tid har et produkt
der er på højde konkurrenternes. Her tænkes både på kvalitet, holdbarhed og kapacitet.
Vestas’ CEO Anders Runevad mener, at Vestas er den vindmølleproducent som investerer mest
i R&D57 i hele verden.58 Vestas udvikler konstant sin produktportefølje. Den nuværende
største Vestas-vindmølle har en kapacitet på mere end 3 MW.5960 Vestas har altså stor
kapacitet bundet i udvikling af teknologi.
Alternative produkter
Som tidligere omtalt, består vindenergi i dag for 5% af det danske energiforbrug, mens biogas
står for 19 procent. Der findes altså andre alternativer inden for grøn energi, hvilket
yderligere understreger behovet for at Vestas udvikler vindenergien så de fortsat har en
konkurrencemæssig fordel over for alternativerne.

Konklusion PEST-analyse
PEST-analysen viser, at Vestas er en virksomhed som naturligt er meget afhængig af politiske
tiltag og støtteordninger. Vindenergi er en dyrere måde at fremstille energi på end fossile
brændstoffer. Dog formindskes gabet år for år61. Vestas er afhængig af de støtteordninger der
eksisterer til fordel for grøn energi, samt at fossile brændstoffer er pålagt store afgifter for at
udligne prisspændet mellem de to energiformer.
Analysen viser, at COP 21 vil betyde, at mange af verdens lande vil prioritere grøn energi
højere end tidligere og at verdens I-lande har forpligtet sig til at sørge for at også U-landene
får råd til at investere i grøn energi. COP 21 aftalen er en politisk beslutning på globalt plan
der får stor indflydelse på Vestas’ fremtidsudsigter.
PEST-analysen viser også, at Vestas’ ledelse med fordel kan forsøge at influere befolkningens
holdning til grøn energi. Undersøgelser viser, at mange danskere ser verdens
klimaudfordringer som et stort problem, og Vestas fremstår som mulig løsning på problemet.
Vestas vil altså gennem befolkningens opbakning til grøn energi indirekte kunne påvirke de
politiske beslutningstagere til fortsat at forbedre støtteordningerne til grøn energi.

57

Research and Development
http://www.windpowermonthly.com/article/1373190/ewea-2015-market-reach-breedsstability-anders-runevad
59
https://www.vestas.com/en/products/turbines/v90-3_0_mw#!technical-specifications
60
http://www.windpowermonthly.com/article/1373190/ewea-2015-market-reach-breedsstability-anders-runevad
61
Vestas årsrapport 2015 s. 15
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Bostonmodellen
Bostonmodellen er en model der hurtigt giver et overblik over en virksomheds produkter,
markedsandelene på de pågældende produkter samt fremtidsudsigterne på de enkelte
produktgrupper.62
Modellen inddeler produktgrupperne i fire kategorier, spørgsmålstegn, stjerner, malkekøer og
hunde. Hvilken kategori et produkt ligger i afhænger af markedsandel (vertikalt) samt
markedsvækst (horisontalt). Inddelingen er som følger:
1. Spørgsmålstegn: Lav markedsandel, høj markedsvækst
2. Stjerner: Høj markedsandel, høj markedsvækst
3. Malkekøer: Høj markedsandel, lav markedsvækst
4. Hunde: Lav markedsandel, lav markedsvækst
Vestas har tre produktgrupper som jeg vil koncentrere mig om:
Små vindmøller – 2 MW serien63:
Vestas har en del forskellige vindmøller under deres 2 MW serie. Vestas beskriver denne type
vindmølle som utrolig pålidelig og gennemtestet, hvilket også skyldes, at den efterhånden har
en del år på bagen.
Store vindmøller – 3 MW serien64:
Vestas bruger mange penge på udvikling af nye vindmølleteknologier 65. 3 MW serien er Vestas’
flagskib, en vindmølle som leverer en større ydelse, alt imens vindmøllen også er
omkostningsoptimeret, bl.a. ved at gøre det lettere tilgængeligt at foretage reparationer af
vindmøllen. Vindmøllen er også optimeret til at kunne opsættes lettere, hvilket også
medfører besparelser for kunden.
Under 3 MW serien ligger også Vestas helt nye 3.45 MW, som er et produkt af Vestas’
konstante udvikling, bl.a. hvad angår udviklingen af carbonvinger.

62

Jørgen Lægaard og Mikael Vest, Strategi i vindervirksomheder, 4. udgave
http://nozebra.ipapercms.dk/Vestas/Communication/Productbrochure/2MWbrochure/2MW
ProductBrochure/
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Off-shore vindmøller
Vestas er ikke så markedsledende på off-shore delen66 (komparativt med eksempelvist
Siemens, som man på onshore delen er meget lige med). Vestas’ joint venture med
Mitsubishi, MHI-Vestas, har ikke formået at kunne konkurrere på lige fod med markedsledende
Siemens. Der er dog stort potentiale i off-shore vindenergi, hvorfor dette er et fokuspunkt for
Vestas.
Af bilag 1 fremgår det, hvordan Vestas’ produkter er placeret i en bostonmatrix.
Små vindmøller – 2 MW serien
Vestas nuværende ældste produkt er 2 MW serien, som er et gennemtestet produkt. Vestas
har stadig serien i deres produktportefølje, idet der ikke længere er de store
udviklingsomkostninger forbundet med serien. Gennemgår man Vestas’ offentliggjorte
ordrer67, ses det at der i mange tilfælde er tale om salg af vindmøller fra 2 MW serien.
Det vurderes dog fremadrettet, at udviklingen og salget af 3 MW serien vil fordrive 2 MW
serien i takt med at 3 MW serien bliver mere udbredt. Markedsvæksten for 2 MW serien anses
derfor for at være lav, men markedsandelsmæssigt ligger Vestas i den høje ende jf.
brancheanalyser68.
2 MW serien placeres derfor i kategorien ”malkeko”, som kendetegnes ved et produkt, som
der fortsat er efterspørgsel efter og hvor omkostningerne er i bund (bl.a. pga. der ikke
udvikles i produktserien mere). Det er altså en produktgruppe, som skaber stort
dækningsbidrag, men hvor man må forvente, at salget og indtjeningen inden for en kort
årerække vil være nedadgående.
Store vindmøller – 3 MW serien
Denne produktgruppe er Vestas nyeste og største. Vindmølleproducenterne bruger rigtig
mange penge og ressourcer på produktudvikling, hvilket medfører at vindmøllerne hele tiden
bliver større og med bedre kapacitet.
3 MW serien er derfor en meget vigtig produktgruppe for Vestas, idet det er den
produktgruppe som Vestas i fremtiden skal konkurrere med for at få ordrer på store
projekter.
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http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/statistics/EWEA-EuropeanOffshore-Statistics-2015.pdf side 12
67
https://www.vestas.com/en/media/news#!company-news
68
http://www.windpowermonthly.com/article/1352888/ten-biggest-bestmanufacturers#Vestas
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Bl.a. på baggrund af COP 21 topmødet, forventes det at markedet inden for store vindmøller
vil vækste meget de næste år. Vestas har i forvejen en god markedsposition og en høj
markedsandel på vindmøllemarkedet. 3 MW serien er derfor placeret i bostonmatrixen som en
”stjerne”, som kendetegner en produktgruppe som er opadgående på PLC-kurven69. 3 MW
serien er altså en produktgruppe som Vestas i de næste mange år kan forvente at tjene penge
på, både pga. den nye, høje efterspørgsel, Vestas’ gode konkurrencemæssige position og
markedsandel men også pga. at produktgruppen ikke længere er i udviklingsfasen og der
dermed ikke er forbundet (underskudsgivende) udviklingsomkostninger med produktgruppen.
Off-shore vindmøller
Off-shore vindmøller er et marked, hvor Vestas ikke har lige så stor markedsandel som de
konkurrenter, Vestas på on-shore markedet er komparative med70.
Off-shore vindmøllerne er som følge her placeret under ”lav markedsandel”. Målt på
kapacitet har MHI-Vestas (navnet på Vestas’ joint venture med Mitsubishi 71) 18,5% af det
europæiske off-shore vindmøllemarked72. Siemens, der på on-shore delen sidder på ca.
samme markedsandel som Vestas73, har 63,5% af markedsandelen på det europæiske off-shore
vindmøllemarked, og er altså en væsentlig større spiller i markedet end MHI-Vestas.
Udsigten for markedsvækst i off-shore vindmøllemarkedet vurderes dog også som gode, idet
interessen for grøn energi er væsentligt stigende, bl.a. pga. COP 21.
Vestas’ off-shore produktportefølje placeres altså i bostonmatrixen under ”spørgsmålstegn”,
som kendetegner produkter med lav markedsandel (Vestas’ markedsandel på området anses
som værende lav, idet Siemens, som for Vestas er den eneste komparative
vindmølleproducent som indgår i den europiske analyse, har en langt højere markedsandel)
men med et højt markedspotentiale, hvilket den stigende interesse for grøn energi medvirker
til.

69

Produktets livscyklus, Peter Lynggaard, Driftsøkonomi, 7. udgave s. 365
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Konklusion Bostonmodellen
Som følge af ovenstående analyse af Vestas’ produktgrupper kan det konkluderes, at Vestas
har produkter i hver af de tre ”kasser” som man med fordel kan have produkter i. 2 MW
serien repræsenterer et produkt der ikke længere er omkostninger forbundet med at have,
men som skaber et godt dækningsbidrag, der kan finansiere de udviklingsomkostninger som
ligger i nye produktgrupper, som eksempelvist off-shore vindmøllerne i gruppen
”spørgsmålstegn”. Spørgsmålstegn repræsenterer de produkter som senere hen skal kunne
finansiere virksomheden når de er fuldt udviklede og konsoliderede, så det er også vigtigt at
have produkter i denne inddeling.
Sidst har Vestas 3 MW serien, som er Vestas’ nuværende flagskib og den produktgruppe som
Vestas virkeligt tjener penge på og kan gøre det i mange år fremadrettet. Det er en
produktgruppe som markedet efterspørger og som Vestas har en god markedsandel på.
Vestas har altså en fornuftig spredning på sine produkter ud over Bostonmatrixen, hvilket er
vigtigt, da det er medvirkende til at sikre indtjening nu og her på de færdigudviklede
produkter, men mindst lige så vigtigt er det, at Vestas også har produkter i kategorien
spørgsmålstegn, som kan være med til at sikre den fremtidige indtjening.
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Porters værdikædeanalyse
Porters værdikædeanalyse74 er et værktøj der giver overblik over de værdiforøgende
aktiviteter der foretages i hver del af virksomheden. Modellen består af to dele; de primære
aktiviteter og støtteaktiviteter. Under hensyntagen til omfanget af dette projekt, afgrænses
modellen til kun at omfatte en analyse af de primære aktiviteter.
Indgående logistik
Vestas har stor fokus på deres leverandører af råvarematerialer, så meget at de er i gang med
at udrulle et ”supplier chain management” til at styre deres indgående logistik og forholdet
til deres leverandører75.
At Vestas’ forhold til leverandørerne er vigtigt, illustreres også af, at Vestas årligt afholder en
leverandørworkshop, hvor formålet er at styrke forholdet til leverandørerne og dele viden,
som dermed kan være til fordel for både Vestas og leverandørerne 76
Det er vigtigt for Vestas at have tæt forbindelse til deres leverandører, således
leverandørerne kan tilpasse deres værdikæde og slutprodukt til Vestas’ behov.
At leverandørerne har indblik i Vestas’ behov er med til at fokusere slutproduktet i
leverandørernes værdikæde til startproduktet i Vestas’ værdikæde. Dette er med til at
reducere omkostningerne forbundet med tilpasning af de råvarematerialer som Vestas
modtager fra sine leverandører. Dette medvirker alt sammen til Vestas’ overordnede strategi,
at være omkostningsreducerende over for kunden, uden at gå på kompromis med
slutproduktet

7778

.

Produktion
Vestas udviklingsafdeling har udviklet en ny type vinge, hvilket fremtidigt påvirker Vestas’
produktion af vindmøllevinger og naceller79. I 2015 har man implementeret den nye type
vinge, der ifølge Vestas’ COO Jean-Marc Lechêne80, fremtidigt optimerer Vestas’
produktionsapparat på området.
Pengebindingerne kan kraftigt reduceres, idet der i langt mindre grad vil være brug for
specialfremstillet driftsmateriel. Vindmøllevingerne vil i højere grad kunne produceres ud fra
standard råvarematerialer, hvilket også bevirker, at Vestas i højere grad vil kunne outsource
deres produktionsapparat.
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Vestas har i 2015 åbnet fabrikker i Kina og Brasilien, hvor der skal produceres hhv. vinger og
naceller. Forud for opførelsen har Vestas indgået aftaler med underleverandører om
outsourcing af standardproducerede råvarer.81 Vestas har ligeledes planer om at opføre endnu
et produktionsapparat af vinger i Indien, planlagt til 2017. 82
At Vestas i højere grad kan bruge standardiserede råvarer og dermed i højere grad fokusere
på forædlingen af råvarematerialerne, betyder at de kan reducere deres
produktionsomkostninger til udelukkende at bestå af værdiskabende arbejde, hvilket vil
bidrage til den ovenfor nævnte strategi om at omkostningsreducere uden at gå på kompromis
med kvaliteten af produkterne.

Udgående logistik
Vestas producerer delkomponenter til deres vindmøller globalt set. Af bilag 283 fremgår det,
hvor i verden de forskellige komponenter produceres. Vestas har et funktionelt internt
forsyningsapparat der gør, at selskabet kan minimere antallet af produktionsapparater og
dermed skabe yderligere stordriftsfordele på de eksisterende fabrikker, kaldet ”global supply
chain”.
Vestas har i 2015 leveret komponenter til 75 forskellige lande fra deres fabrikker, som er
fordelt på 8 lande84.
Når komponenterne har forladt fabrikken, sendes de til installationssitet, hvor vindmøllen
skal monteres. Vestas har forskellige ”pakker” afhængig af kunden, gående fra udelukkende
at levere vindmøllen, til også at levere kraner og arbejdskraft til installering af vindmøllen,
til yderligere at trække kabler og sørge for infrastruktur omkring vindmøllerne85.
Vestas har et globalt effektivt logistisk netværk, der er medvirkende til, at
produktionsfaciliteterne kan holdes på et minimum og dermed skabes stordriftsfordele på de
eksisterende fabrikker. Vestas skaber værdi for kunden ved at tilbyde forskellige
installationspakker, således processen kan tilpasses den enkelte kunde.
Marketing og salg
Salget af vindmøller starter flere år før den egentlige installation af vindmøllen. Vestas
projektafdeling har adskillige analyseværktøjer tilgængelige, som kan hjælpe kunden med at
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træffe de rigtige beslutninger, herunder hvilken type vindmølle samt optimalt
installationssite.86
Disse analyseværktøjer samt det tidlige engagement med kunden bevirker, at Vestas i større
grad kan skabe værdi for både kunden og Vestas 87
Vestas forsøger, som med deres leverandører, at skabe et stærkt bånd til deres kunder. De
har i 2015 udvidet deres ”Key Account Management Programme”, således at Vestas’ store
kunder nu udgør 48% af den samlede omsætning, hvilket er en stigning på 5% ift. 201488.
At Vestas’ salgsapparat er værdiskabende for deres kunder illustreres også ved Vestas’ egen
interne kundetilfredshedsundersøgelse, hvor Vestas i 2015 er gået fremad. Undersøgelsen
viser bl.a. at 92% af Vestas’ kunder ville foretrække Vestas som en af deres top-to
vindmøllepartnere.
Vestas gør altså meget for at fastholde deres kunder samt at skaffe nye kunder. Dette har
mundet ud i, at Vestas’ installerede kapacitet i 2015 er steget 20% 89 ift. 2014, statuerende at
Vestas salgs-, vejlednings- og markedsføringsapparat virker og er med til at forøge
indtjeningen i Vestas.
Service
Vestas har stor fokus på servicedelen af vindmøllerne, idet det klart er den længstvarende
fase mellem Vestas og kunden. Serviceringen af en enkelt vindmølle kan vare i op til 20 år90.
Ved at have fokus på denne del, kan Vestas altså sikre sig fremtidig indtjening i mange år
efter at vindmøllen er leveret.
At Vestas har fokus på denne del og meget gerne vil fastholde kunden også efter at
vindmøllen er installeret, ses bl.a. af ovenstående tiltag i salg og marketingsafdelingen
(kundetilfredshedsundersøgelser og Key Account Management center), men også af, at Vestas
tilbyder kunderne individuelle serviceløsninger, således serviceringen af vindmøllerne kan
tilpasses den enkelte kunde og derved skabe mest mulig værdi for kunden. Vestas gør meget
ud af at fortælle, at det er vigtigt at vindmøllerne bliver vedligeholdt, for at sikre optimal
output fra vindmøllerne.
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Under serviceringsdelen ligger også salg af reservedele. Disse er, som med resten af Vestas’
udgående logistik, del af den globale supply chain, betydende at Vestas også på dette område
har stordriftsfordelene af at have lagrene samlet få steder i verden, men at hver enkelt lager
er global supplier. Dette er ligeledes omkostningsbesparende uden at gå på kompromis med
kvaliteten91

Konklusion Porters værdikædeanalyse
Vestas’ overordnede strategi er bygget op af flere byggeklodser der alle arbejder mod samme
mål. Af Vestas årsrapport 201592, fremgår det, at de mål der skal opfyldes for at strategien
kan lykkes er:
1. Vækste i udviklende markeder93
2. Opfange fuldt potentiale på servicedelen af kunder
3. Reducere omkostningerne ved grøn energi 94
Værdikædeanalysen viser, at netop de fokuspunkter som Vestas har i deres strategi
underbygges af de værdiskabende aktiviteter som Vestas foretager sig hele vejen gennem
deres organisation. Der er altså sammenhæng mellem Vestas’ strategi og til udførelsen af de
værdiskabende arbejdsopgaver, lige fra strategisk til operationelt niveau.
Den strategiske placering af fabrikkerne i den globale supply chain underbygger punkt #1,
hvorved man får skabt lokalt kendskab og engagerer sig i lokale leverandører og dermed får
skabt opbakning til Vestas på de markeder som ledelsen vurderer er essentielle fremadrettet.
Dette gør at den indgående logistik og produktionen bliver lokalt forankret, hvor produktionen
foretages, men Vestas’ ”global supply chain” gør, at dette ikke mindsker effektiviteten af den
udgående logistik.
Vestas kan altså koncentrere sig om værdiskabende aktiviteter, hvilket er
omkostningsbesparende og altså bidrager til punkt #3.
Vestas ledelse har stor fokus på serviceaftaler med kunder, idet der gennem disse kan lægge
mangeårig indtjening. Dette afspejles på operationelt niveau af Vestas’ salgsafdeling, hvor
der er oprettet et Key Account Management Center, hvis opgave er at servicere store kunder,
herunder sørge for at Vestas fortsat vil stå for serviceringen af vindmøllerne.
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Marketing og salgsafdelingen i Vestas har altså flere formål; til dels salg, men også mersalg i
form af langvarige serviceaftaler. Der er derfor en god synergieffekt mellem salgsafdelingen
og serviceafdelingen i Vestas.
Sammenhængen mellem Vestas’ overordnede strategi og den værdiskabende udførelse af
strategien på operationelt niveau er effektiv. Der er sammenhæng i de værdiskabende
aktiviteter i Vestas, hvilket må tilskrives stor betydning for at Vestas i de senere år er
kommet tilbage på sporet og har leveret flotte resultater.
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SWOT-analyse
Med udgangspunkt i ovenstående analyser og valg af strategi kan nedenstående SWOT-analyse
opstilles. Styrkerne og svaghederne repræsenterer de interne forhold, altså de forhold som
Vestas selv kan påvirke, mens mulighederne og truslerne er eksterne forhold som Vestas hhv.
skal forsøge at udnytte og forsøge at gardere sig mod bedst muligt.

Figur 12 - SWOT

SWOT analysen giver hurtigt overblik over de væsentlige overskrifter som gør sig gældende
for Vestas. Det ses af SWOT analysen at Vestas har mange styrker, som er parametre der gør,
at Vestas fremadrettet kan performe lige så godt som i 2015. De mange styrker vidner om
mange konkurrencemæssige fordele ift. Vestas’ konkurrenter.
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Som nævnt under værdikædeanalysen har Vestas mange værdiskabende aktiviteter i hver
sektion af virksomheden, hvilket er med til at gøre Vestas til en velsmurt maskine der med
sine værdiskabende aktiviteter har en væsentlig konkurrencemæssig fordel over for sine
konkurrenter.
Vestas har dog også nogle konkurrencemæssige svagheder. Mest væsentlig er, at Vestas’
kerneprodukt er vindmøller og altså er yderst sårbar overfor politiske beslutninger som
tilgodeser konkurrerende energiformer samt meget konjunkturfølsom over for
vindmøllebranchen.
Det ses også af SWOT analysen at Vestas har flere potentielle muligheder for øget vækst. Som
klar nummer et på listen står COP 21. Vestas opererer på et felt som både politisk og socialt
bliver tilgodeset i disse år og som, på baggrund af COP 21, vil blive tilgodeset endnu mere
globalt set. Markedet for grøn energi må forventes vækste kraftigt efter COP 21 topmødet,
hvilket giver mulighed for Vestas for ligeledes at vækste da de opererer på et relevant
marked. Det vil altså være en fordel for Vestas at geare virksomheden til at kunne udnytte
den forventede vækst, bl.a. ved at indtræde på nye markeder, der som tidligere nævnt synes
at være den mest fordelagtige strategi for Vestas at følge.
Den forventede vækst i markedet og markedsformen differentieret oligopol medfører, at
Vestas er truet af at konkurrenterne vil gøre indhug i Vestas’ markedsandel ved aggressivt at
forsøge at erobre kunder. Vestas må bedst muligt ved strategisk planlægning, god service og
Key Account Management forsøge at sikre, at de kan beholde kunderne og dermed deres
markedsandele, alt imens Vestas også må forsøge at erobre konkurrenternes kunder og
markedsandele.
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Ansoffs vækststrategier
Baseret på ovenstående analyser vil der i dette afsnit diskuteres hvilken strategi der vil være
den optimale for Vestas fremadrettet.
Igor Ansoff fremlagde i 1965 en matrix med fire forskellige stratgier en virksomhed kan følge.
Der henvises til rapportens side 8 samt bilag 3, hvor denne er afbilledet.
Produkter/services
Som belyst under analysen af Porters Five Forces, Bostonmodellen og Porters
værdikædeanalyse investerer Vestas meget i ”Research and Development”, altså udvikling af
produkter.
Der er dog i høj grad tale om udvikling af eksisterende produkter eller nært beslægtede
produkter. Vestas har ingen interesse i at udvide produktporteføljen til eksempelvist også at
indeholde brintbiler eller bølgeenergianlæg.
Vestas har altså en interesse i at fokusere på salg og videreudvikling af sine kerneprodukter.
Det er i vindmøller Vestas har sin ekspertise og sine konkurrencemæssige fordele.
Som beskrevet under analysen af Porters Five Forces kræver det stor startkapital at være ny
spiller på vindmøllemarkedet/markedet for grøn energi. Det vil derfor være forbundet med
store omkostninger, hvis Vestas skulle diversificere sin produktportefølje til også at indeholde
andre produkter inden for grøn energi. Omvendt har Vestas en stor konkurrencemæssig fordel
idet de allerede er konsolideret på vindmøllemarkedet og dermed har afholdt de store
startomkostninger der er forbundet med opstarten. Og som beskrevet under Bostonmodellen
har Vestas produkter der både er overskudsgivende på nuværende tidspunkt, men også
fremtidssikret via opkommende produkter.
Vestas skal altså vælge en strategi, som fremadrettet giver dem mulighed for at fokusere på
netop kerneprodukterne og kerneydelserne, nemlig salg af vindmøller og servicering af disse.
Af vækstmatricen fremgår det, at strategierne markedspenetrering og markedsudvikling
fokuserer på vækst gennem fastholdelse af kerneprodukterne.
Markedet
Som fastslået ovenfor, skal Vestas bibeholde sine kerneprodukter i stedet for at diversificere.
Valget af strategi afhænger af, om Vestas skal forsøge at markedspenetrere, dvs. udbygge sin
forholdsmæssige markedsandel på eksisterende markeder eller om de skal forsøge at komme
ind på nye markeder.
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Teorien bag markedspenetrering siger, at markedspenetrering er relativt simpelt på et
marked der er i vækst95. Af analyserne af Porters Five Forces og PEST-modellen fremgår det,
at forventningerne er, at efterspørgslen efter markedets produkter vil stige på baggrund af
COP 21 topmødet og at der generelt er større fokus på grøn energi.
Teorien siger, at den øgede vækst i markedet vil mindske konkurrencen mellem aktørerne i
markedet, idet de i så fald ikke behøver at erobre markedsandele, da den procentuelle
markedsandel i et vækstende marked repræsenterer mere omsætning end den samme
procentuelle markedsandel i et stagneret marked. Vestas vil, på baggrund af de foretagne
analyser, altså vækste blot ved at beholde sin forholdsmæssige markedsandel på sine allerede
eksisterende kernemarkeder, navnlig det europæiske vindmøllemarked.
Idet vækst på nuværende markeder burde være forholdsvist simpelt at opnå, ville det være
oplagt at ledelsen i Vestas valgte allokere en del af virksomhedens ressourcer til at indtræde
på nye markeder.
Som det fremgår af værdikædeanalysen, har Vestas åbnet nye fabrikker i deres ”Global
Supply Chain” i Kina og Brasilien i 2015, mens det forventes at man åbner endnu en fabrik i
Indien i 2017. At Vestas åbner nye fabrikker på deres ”emerging markets” er en del af at
udbrede kendskabet til Vestas i de regioner, hvor man fremadrettet også må forvente at COP
21 aftalen gør, at anvendelsen af grøn energi vil stige. Og der er tale om markeder med
kæmpe potentiale, specielt Kina, der med verdens 2. største økonomi og det største
vindmøllemarked i verden, repræsenterer kæmpemæssig omsætning hvis det kan lykkes
Vestas at gøre større indtog på markedet, end de har i dag 96, hvor det kinesiske marked
suverænt er ledet af kinesiske vindmølleproducenter97.
Også det amerikanske marked er udsat for stor vækst. I 2015 blev der samlet set opsat 8.598
MW i USA, hvilket er en stigning på 77% ift. 2014. Her har Vestas allerede markedsudviklet,
idet de er gået fra en relativ markedsandel på 12% i 2014 til 33,4% i 201598, svarende til
næsten en tredobling af markedsandel på et marked der næsten er fordoblet i værdi.
Den største amerikanske vindmølleparkejer, Nextera, forventer at der opsættes mellem 13-15
GW99 hvert år i perioden 2017-2020, grundet gunstige amerikanske støtteordninger.100 Der er
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altså et kæmpe potentiale for Vestas i fortsat at søge indtog på det amerikanske
vindmøllemarked.
Slutteligt har analyserne også vist, at Vestas’ joint venture MHI-Vestas har et uforløst
potentiale, idet markedsandelen på det europæiske off-shore vindmøllemarked er forholdsvis
lav, men det må forventes at COP 21 topmødet, ligesom med andre markeder for grøn energi,
påvirker off-shore vindmøllemarkedet positivt og vil ligeså danne grundlag for vækst på dette
marked.
Ved ”markedsudvikling” skal Vestas dog i høj grad være opmærksom på politiske forhold på
nye markeder. Som konkluderet under PEST-analysen er Vestas en meget politisk følsom
virksomhed, hvorfor det kræver stor grundighed og forundersøgelse af de politiske forhold,
før Vestas kan indtræde på et nye marked. Det er vigtigt at der er politisk opbakning til grøn
energi på det pågældende marked. Det vil være umuligt for Vestas at konkurrere med fossile
brændstoffer, såfremt der ikke eksisterer støtteordninger til grøn energi eller hvis fossile
brændstoffer ikke er pålagt afgifter til at udligne den prismæssige forskel på grøn og sort
energi.
Teorien bag markedsudvikling understøtter ovenstående, idet den siger, at indtræden på nye
markeder gør, at kendskabet til de kræfter der opererer på markedet er mindre og at risikoen
derved er større.101 Det kræver altså gode forarbejder at kunne indtræde på et helt nyt
marked.
Valg af strategi
Med udgangspunkt i ovenstående står det klart, at Vestas skal vælge en strategi hvor de
bibeholder deres kerneprodukter og kerneydelser. Analyserne viser en klar forventning til
stigning i markedet, hvorfor Vestas selvfølgeligt ikke skal opgive sit nuværende kernemarked
(det europiske marked), men analyserne, herunder den regnskabsmæssige analyse, viser også
at det vil være fordelagtigt for Vestas at ekspandere og indtræde på nye markeder.
Fremadrettet bør Vestas fokusere på at vedligeholde sin markedsandel på det europiske
marked, men også fokusere på at indtræde på nye markeder hvori der ligger store
potentialer. Dette være sig ved at fortsætte sit indtræden på det amerikanske marked, hvor
man i 2015 har fået rigtig flotte resultater. Men også ved at øge kendskabsgraden til Vestas på
eksempelvist det kinesiske og brasilianske marked, hvor markedsandelen p.t. ikke er så stor,
men begge lande repræsenterer markeder med store potentialer.
Vestas bør altså vælge markedsudvikling som den strategi de fremadrettet vil forfølge.
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Horisontal eller vertikal integration
Eksekveringen af markedsudviklingen kan enten ske ved horisontal- eller vertikal integration.
Med udgangspunkt i værdikæden sker vertikal integration ved at en virksomhed flytter sig op
eller ned i værdikæden, mens horisontal integration sker ved at virksomheden bliver på
samme sted i værdikæden, men overtager konkurrenter, indtræder på nye markeder eller på
anden måde diversificerer sine kernekompetencer.102
Vestas skal benytte sig af horisontal integration. Vestas kan ved horisontal integration
beholde sin nuværende position i værdikæden, hvilket er en fordel, da al viden og erfaringer
knytter sig til denne position. Vestas kan ved horisontal integration flytte (geografisk) til nye
markeder og via sin globale supply chain sørge for, at erfaringerne også overføres til de nye
markeder, således Vestas allerede ved indtrædelsen på markedet vil stå konkurrencemæssigt
rustet.

Konklusion på valg af strategi
Vestas bør med udgangspunkt i ovenstående vælge markedsudvikling som sin primære
strategi. Det globale vindmøllemarked forventes at opleve en væsentlig vækst som følge af
bl.a. COP 21 topmødet. Vestas bør altså ekspandere til nye markeder, ud over det
europæiske kernemarked. Bl.a. kan nævnes det amerikanske marked, hvor Vestas i 2015
havde et forrygende år, men også emerging markets som Brasilien og Kina kan være yderst
attraktive for Vestas.
Vestas bør ikke flytte sig up- eller downstream i sin værdikæde, hvorfor horisontal integration
af strategien markedsudvikling vil være at foretrække. Således sikres at Vestas’ viden og
erfaringer overføres til de nye markeder som Vestas skal satse på i fremtiden.
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Opførelse af fabrik samt salgsafdeling i USA
Ovenstående valg af strategi giver anledning til at analysere på et foreslået tiltag som Vestas
kunne gennemføre for at følge strategien om markedsudvikling. På baggrund af de foretagne
analyser, vil et naturligt tiltag være, at gøre større indtræden på det amerikanske marked,
idet Vestas har høj vækstrate på markedet, samt at det forventes at markedet i de
kommende år vil vækste endnu mere.
Et fiktivt eksempel gennemføres nedenunder med henblik på at analysere, hvorvidt det er en
god investering for Vestas at indtræde på det amerikanske marked.103
Forudsætninger
I eksemplet vil Vestas investere i en ny fabrik med tilhørende salgscenter.
Anskaffelsessummen er fastsat til 2 mia. DKK, med en scrapværdi på 200.000 t. DKK. Det
forudsættes at investeringen løber i 10 år.
Nettoindbetalinger (PMT)
Vestas har i USA i 2015 leveret vindmøllekapacitet på i alt 2.870 MW 104, svarende til 32,1% af
ordreindgangen i 2015105. Ordreindgangen var i 2015 8,2 mia. €. Ved udregning af vægtet
gennemsnit har Vestas haft en ordreindgang i USA på 2,63 mia. €.
Ved investeringen i den nye fabrik i USA forventes det at omsætningen i USA kan hæves til 3,0
mia. €, altså en forventet stigning i omsætning på 2,760 mia. DKK. Vestas EBITDA udgør
14,38% ift. omsætningen (1.212 mia. €/8.423 mia. €), hvorfor den forventede stigning i
omkostninger (ex. anskaffelsessummen) er 2,365 mia. DKK (85,7% af forventet
omsætningsstigning). Der ses i eksemplet bort fra afskrivninger.
De årlige nettoindbetalinger skønnes på baggrund af ovenstående til at være 394.680 t.DKK.
Beløbet anses i investeringskalkulen som en fast annuitet. I virkeligheden vil beløbet variere
Kalkulationsrentefod:
Kalkulationsrenten udregnes på baggrund af tre elementer:106
1. Realrente
2. Inflationstillæg
3. Risikotillæg
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Jf. fundamentalprincip 1, Peter Lynggaard, Investering og finansiering, 9. udgave s. 34
http://www.business.dk/energi/vestas-sad-paa-en-tredjedel-af-usa-i-2015
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Vestas årsrapport 2015 s. 6
106
Peter Lynggaard, Investering og finansiering, 9. udgave s. 31
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I Vestas’ tilfælde er opsat følgende kalkulationsrentefod:

Gældsrente jf. nøgletal107
Inflationstillæg (DST)
Risikotillæg:
Kalkulationsrentefod:

1,47%
0%
10,5%
12%

I eksemplet arbejdes der altså med en kalkulationsrentefod på 12%.
Kapitalværdimetoden
Kapitalværdien at projektet udregnes ved at tilbagediskontere nettoindbetalingerne til
anskaffelsestidspunktet (𝑡0 ) med kalkulationsrentefoden. Ligeledes tilbagediskonteres
scrapværdien fra𝑡10 til 𝑡0 , da der er tale om en 10-årig investering.
Såfremt nutidsværdien af nettoindbetalingerne + scrapværdien er højere end investeringen er
der tale om en fordelagtig investering jf. fundamentalprincip 1. 108
Forudsætningerne er beskrevet ovenfor men ridses kort op i tabellen.

t.DKK
Anskaffelsessum

2.000.000

Scrapværdi
Kalkulationsrente

200.000
12%

Løbetid (år)
Nettoindbetalinger
(PMT):

10 år
394.680

Med disse forudsætninger vil nutidsværdien af investeringerne være 2.294.425 t. DKK. Der vil
altså være tale om en fortjeneste på 294.425 t.DKK for Vestas ved at gennemføre
investeringen under de nævnte forudsætninger.

107
108

Jf. rapportens s. 17
Peter Lynggaard, Investering og finansiering, 9. udgave s. 34
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Annuitetsmetoden
Ved annuitetsmetoden fremdiskonteres udbetalingerne, således at udbetalingerne fordeles
pr. år. Så længe de gennemsnitlige indbetalinger er større end udbetalingerne, er der tale om
en fordelagtig investering.109
Fremdiskonteres anskaffelsessummen 10 år med 12% rente vil den årlige udbetalingsannuitet,
under hensyntagen til at anlægget i år 𝑡10 har en scrapværdi på 200.000 t.DKK, være 342.571
t.DKK.
Da nettoindbetalingerne forudsætningsvist allerede er en annuitet på 394.680 t.DKK er
nettooverskuddet pr. annuitet 52.108,5 t.DKK. Tilbagediskonteres dette fra 𝑡10 til 𝑡0 ses det,
at nutidsværdien af annuiteten 52.108,5 er 294.425 t.DKK, svarende til resultatet af
kapitalværdianalysen.
Følsomhedsanalyse af investeringen
Der henvises til bilag 4 for tabeller.
Investeringen i produktionsfaciliteterne i USA er følsom overfor flere parametre, navnlig:


Scrapværdi



Investeringssum



Levetid



Størrelsen af nettoindbetalinger



Kalkulationsrente (analyse udeladt)



Kombinationer af ovenstående (analyse udeladt af hensyn til rapportens omfang)

Scrapværdi
Ændres scrapværdien til 0 DKK, vil der Vestas stadigvæk have en fortjeneste på 230.030
t.DKK. Investeringen er altså ikke følsom overfor scrapværdien alene.
Investeringssum
Da nutidsværdien af fortjenesten med parametrene i eksemplet ovenfor er 294.425 t.DKK,
kan investeringssummen stige fra 2.000.000 t.DKK til 2.294.425 t.DKK før nutidsværdien af
investeringen bliver negativ. En investeringssum over 2.294.425 t.DKK medfører et negativt
afkast. Følsomheden på denne parameter er 15%
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Levetid (hele år)
Hvis investeringens levetid er mindre end de 10 år som er forudsat i eksemplet, falder
investeringens afkast. Analysen har vist, at en levetid på 8 år medfører et positivt afkast,
men en levetid på 7 år medfører et negativt afkast. Følsomheden på denne parameter er 20%.
Størrelsen af nettoindbetalinger (PMT)
Nettoindbetalingerne er i eksemplet fastsat til 394.680 t.DKK som fast annuitet.
Følsomhedsanalysen har vist, at PMT kan falde til 343.000 t.DKK og fortsat være en god
investering. PMT er følsom med 13%.
Følsomhedsanalysen viser, at investeringen ligesom alle andre investeringer er følsom over for
fejlskøn. For at investeringen skal blive dårlig, er der dog tale om væsentlige fejlskøn i en
størrelse, som burde kunne forudses. Resultatet af følsomhedsanalysen er dermed positivt, da
det viser, at Vestas’ ledelse har plads til småfejl i kalkulerne, uden det vil påvirke det
overordnede resultat.

Konklusion investeringskalkule i ny fabrik i USA
Som det ses af de to investeringskalkuler vil Vestas, under forudsætning af at ovenstående
forudsætninger er pålidelige, forventeligt få en gevinst på 294.425 t.DKK ved at opføre
fabrikken/salgscentret i USA. Følsomhedsanalysen viste, at der er råderum til små fejlskøn i
investeringskalkulerne, uden opførelsen af fabrikken bliver en dårlig investering.
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Finansiering af fabrikken i USA
For at finansiere fabrikken, skal Vestas optage lån. Af tre nedenfor opstillede fiktive lån, vil
det via finansieringsteori analyseres hvilket lån det bedst kan svare sig for Vestas at optage.
Lånetilbud
Fælles for alle lånetilbud er en løbetid på 10 år. Lånetilbuddende er alle med et
låneprovenue på 2.000.000 t.DKK.
De tre lånetilbud der analyseres på er110:
1. Stående lån, kursværdi ved låneoptagelse 92,0, nominel rente p.a. 4,8%
2. Annuitetslån, kursværdi ved låneoptagelse 98,5, nominel rente p.a. 2,0%
3. Serielån, kursværdi ved låneoptagelse 99,5, nominel rente p.a. 2,5%
Der analyseres på nutidsværdien af afdragsprofiler samt hvilket lån, der har den laveste
effektive rente under hensyntagen til kursværdi ved låneoptagelse samt nominel rente.

Stående lån vs. annuitetslån
Følgende fakta er givet om lånene:

Det stående lån har en årlig ydelse på 60.000 t.DKK, bestående udelukkende af rente, mens
annuitetslånet har en årlig ydelse på 226.044 t.DKK bestående af rente plus afdrag. I år 10
forfalder hele hovedstolen på det stående lån til betaling.
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I følgende tabel er forskellen på ydelserne sammenlignet pr. år og tilbagediskonteret til
nutidsværdi med 12%, da besparelsen i afdrag kan placeres i andre investeringsprojekter der
medfører en forrentning på (mere end) 12% jf. investeringsteorien ovenfor.

Som det fremgår af tabellen, vil forskellen i nutidsværdi på det stående lån og annuitetslånet
være 12.333 t.DKK, til trods for at kursen var meget dårligere og renten noget højere på det
stående lån. Dette skyldes, at der tages højde for (den høje) forrentning af de sparede
ydelser undervejs, som nævnt ovenfor.
Den effektive rente på de to lån er hhv. 5,83% for det stående lån og 2.29% for
annuitetslånet, hvilket skyldes kurstabet.
Det kan altså konkluderes at Vestas ikke skal vælge det stående lån til finansieringen af den
nye fabrik i USA.

49

Annuitetslån vs. stående lån
Følgende fakta er givet om lånene:

1

Serielån har variable ydelser, idet afdraget er fast ( af hovedstolen, her er n=10 år), men
𝑛
renten er variabel ift. restgælden.
Som før tilbagediskonteres forskellen på ydelserne med 12% i nedenstående tabel.

Det ses af tabellen, at annuitetslånet vil være billigere med en nutidsværdi på 8.370 t.DKK.
Den effektive rente på serielånet er 2,60%.
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Konklusion, valg af finansiering vedrørende fabrik i USA
Som konkluderet ovenfor er det bedste finanseringstilbud annuitetslånet. Den effektive rente
på lånet er udregnet til at være 2,29%, men investeringen som lånet finansierer er via
investeringskalkulen analyseret til at være en god investering, til trods for en
kalkulationsrente på 12%. Det er altså en god forretning for Vestas at optage lån for at
investere, hvilket også hænger sammen med regnskabsanalysen af Vestas’ nøgletal, hvoraf
det blev konkluderet, at Vestas forrenter fremmedkapitalen til et nettoafkast.
Vestas bør altså optage annuitetslånet og bygge fabrikken/salgscentret i USA, da det via
investeringskalkulen er udregnet til at være en god investering, samt via finansieringsteorien
er fundet, at annuitetslånet er det bedste lånetilbud.
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Konklusion på rapportens problemformulering
Rapportens formål var at undersøge problemformuleringen:

”Hvilke konkurrencemæssige fordele har Vestas i vindmøllebranchen og hvilke tiltag kan
Vestas foretage for at udnytte disse fordele med henblik på at skabe yderligere vækst i
forbindelse med verdenssamfundets øgede interesse for grøn energi?”
Analyserne i rapporten viser, at Vestas har flere konkurrencemæssige fordele.
Vestas har mange års erfaring i vindmøllebranchen og står for et kendt og stærkt brand.
Vestas har en god produktportefølje som i særdeleshed understøttes af R&D afdelingen, der
sørger for at Vestas hele tiden har markedsledende produkter tilgængelige.
Som en af de store aktører i vindmøllebranchen kan Vestas modstå de andre aktørers forsøg
på at erobre markedsandele, samtidigt med at Vestas selv kan ekspandere. De store
adgangsbarrierer til vindmøllemarkedet gør, at Vestas ikke vil lide under nytilkomne aktører
på markedet. Vestas er altså en del af et marked, som forventer stor vækst på baggrund af
COP 21 topmødet og verdenssamfundets generelle fokus på grøn energi, men som det kræver
stort kapitalberedskab og know-how at indtræde på. Vestas kan som naturlig følge heraf se
frem til en betydelig stigning i indtjeningen.
Værdikædeanalysen viste, at Vestas’ ledelse har lykkedes med at få den overordnede strategi
implementeret på alle niveauer i virksomheden. Det betyder synergi og værdiskabelse i
Vestas, der nu er mere fokuseret end tidligere på værdiskabende aktiviteter og har
outsourcet fremstillingen af standardprodukter. Værdikædeanalysen viste også en stor
værdiskabelse i salgs- og serviceapparatet, hvor undersøgelser har vist, at kundetilfredsheden
i Vestas er meget høj.
Regnskabsanalysen viste, at Vestas igen har et kapitalberedskab som gør, at de har økonomisk
råderum til at foretage investeringer og geare virksomheden, således de kan drive endnu
større fordel af den forventede vækst i markedet. Alle nøgletal viste stor positiv fremgang.
For at kunne udnytte den forventede stigning i markedet viste analysen, at Vestas med fordel
kunne vælge at udvide forretningen til nye markeder som led i strategien markedsudvikling.
Analysen viste at Vestas med fordel kunne opføre en ny kombineret fabrik og salgscenter i
USA. Investeringskalkuler viste, at Vestas kunne forvente en god forrentning af den
investerede kapital, selv med høj kalkulationsrentefod. I øvrigt viste analysen at det også vil
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være fordelagtigt for Vestas at indtræde og ekspandere på det brasilianske og kinesiske
marked, da dette er markeder i vækst for vindmølleenergi.
Vestas står stærkt på et marked, som er præget af høje indgangsbarrierer og som forventer
en klar værditilvækst som konsekvens af bl.a. COP 21 topmødet. De har det fornødne
kapitalberedskab til at udvikle forretningen til nye markeder og alle analyser viser, at det vil
være lønsomt at foretage de relevante investeringer.
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Perspektivering
Med den viden som gennem rapportens analyser er opnået, står flere emner ubehandlet hen
som ligeledes kunne danne baggrund til en dybdegående analyse.
Det ville være interessant at følge Vestas’ udvikling på det brasilianske og kinesiske marked.
Som det er nævnt i analysen, er dette markeder som Vestas har fokus på. Vestas’
kvartalsrapport for Q1 2016 viser dog, at ordreindgangen i Brasilien og Kina er gået tilbage 111.
Det bliver interessant at følge, om Vestas i fremtiden kan indtræde på markederne og bide sig
helt fast, eller om satsningen ikke bærer frugt. Dette kunne danne grobund for en analyse af
de valg der er taget og de opnåede resultater i fremtiden.
Et emne som snert blev berørt men ikke analyseret i dybden i rapporten er Vestas’ og
Mitshubishis off-shore joint venture ”MHI Vestas”. Det ville være interessant at foretage en
strategisk analyse af MHI Vestas for at finde ud af på hvilke muligheder der ligger i off-shore
delen af vindenergi og hvilke tiltag MHI Vestas kunne gøre for at få en større markedsandel.
Den foretagne strategiske analyse af Vestas viser, at Vestas er i opsving, hvilket bekræftes af
den senest tilgængelige kvartalsrapport, Q1 2016. Heraf fremgår det at ordretilgangen er
steget 37% ift. Q1 2015112, hvilket medfører en forbedring af driftsresultatet på 8% 113. Det
bliver spændende at følge Vestas’ udvikling de kommende år, og grundet den hurtige
udvikling i virksomheden ville det være oplagt at foretage en strategisk analyse af Vestas på
ny om 2-3 år for at se, hvordan Vestas har eksekveret de strategier som er relevante anno
2016.
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Præsentation, Vestas kvartalsrapport Q1 2016 s. 8.
https://www.vestas.com/~/media/vestas/investor/investor%20pdf/financial%20reports/2016
/q1/2016_q1_pres_uk.pdf
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Præsentation, Vestas kvartalsrapport Q1 2016 s. 7.
113
Præsentation, Vestas kvartalsrapport Q1 2016 s. 13.
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Bilag 1
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Bilag 2
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Bilag 3
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Bilag 4

Ændring scrapværdi
t.DKK
Anskaffelsessum

2.000.000

Scrapværdi
Kalkulationsrente

12%

Løbetid (år)

10

Nettoindbetalinger (PMT):

394.680

Hvis scrapværdi = 0
Nutidsværdi:
Fortjeneste:

kr. -2.230.030,02
kr. 230.030,02

Parameterændring:

Ikke følsom

Ændring anskaffelsessum
t.DKK
Anskaffelsessum

2.294.000

Scrapværdi
Kalkulationsrente

200.000
12%

Løbetid (år)

10

Nettoindbetalinger (PMT):

394.680

Hvis investeringssum stiger
Nutidsværdi:
Fortjeneste:

kr. -2.294.424,67
kr. 424,67

Parameterændring:

15%
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Ændring levetid
t.DKK
Anskaffelsessum

2.000.000

Scrapværdi
Kalkulationsrente

200.000
12%

Løbetid (år)

8

Nettoindbetalinger (PMT):

394.680

Hvis levetid falder
Nutidsværdi:
Fortjeneste:

kr. -2.041.404,71
kr. 41.404,71

Parameterændring:

20%

Ændring PMT
t.DKK
Anskaffelsessum

2.000.000

Scrapværdi
Kalkulationsrente

200.000
12%

Løbetid (år)

10

Nettoindbetalinger (PMT):

343.000

Hvis PMT falder
Nutidsværdi:
Fortjeneste:

kr. -2.002.421,15
kr. 2.421,15

Parameterændring:

13%
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