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2 Forord 
Dette projekt er udarbejdet på HD studiets 4. semester og er dermed afgangsprojektet for HD-
studiets 1. del. Projektet danner grundlag for en mundtlig gennemgang i form af en eksamen som 
afslutning på HD-studiets 1.del, og grundlaget er dermed teori fra fagene dataanalyse, 
erhvervsøkonomi og samfundsøkonomi.  
 

3 Indledning  KSK 
Emnet som behandles i dette projekt er 'grøn energi'. Flere og flere virksomheder tager emnet til sig, 
ligesom den brede danske befolkning bliver mere bevidste herom. 
 
Grøn energi spænder vidt fra eksempelvis vindmøller til solceller, fra bioenergi til bølgeenergi samt 
til simple besparelsesprojekter som for eksempel reducering af elforbruget.  
 
Den nuværende regering og den foregående regering har blandt andet haft fokus på grøn energi 
gennem Energistyrelsen som referer til Klima-, Energi og Bygningsministeriet. Danmark har et mål 
om at mindst 30 procent af energiforbruget i 2020 skal komme fra vedvarende energi. Derudover 
har Danmark forpligtet sig til at opfylde en række mål gennem medlemskabet i EU.1  
 
Et eksempel på, at der arbejdes med grøn energi i Danmark, er LEGO. LEGO vil dels reducere 
deres energibehov til produktionsfaciliteterne samt sikre en produktion, som er baseret på 
vedvarende energi.2 LEGO er ikke den eneste danske virksomhed, der arbejder med grøn energi. 
Flere virksomheder udarbejder et grønt regnskab for at vise, at de er bevidste, om den påvirkning 
deres produktion har på miljøet, og de dermed forsøger at bekæmpe udslippet af CO2. Derudover er 
der en række virksomheder, som er pålagt at udarbejde et grønt regnskab, da netop deres produktion 
betegnes som værende særligt forurenende.3  
 
Et andet eksempel på at grøn energi spænder vidt er, at der i 2012 har været stor interesse fra den 
danske befolkning for at installere solceller4. Hvad end årsagen udelukkende skyldes en fordelagtig 
økonomisk ordning, eller danskerne er blevet mere ”grønne” vides ikke.  
 
Danmark har en meget stor interessent inden for grøn og vedvarende energi i form af Vestas. Vestas 
har udviklet sig fra at være en mindre smedevirksomhed til at være en stor spiller på 
vindmøllemarkedet.5 Virksomheden har store konkurrenter i for eksempel Siemens og Gamesa, 
ligesom den kinesiske virksomhed Goldwind også er en stor konkurrent.6  
 

                                                            
1 http://www.ens.dk/da‐DK/Politik/Dansk‐klima‐og‐energi‐politik/Sider/dansk‐klima‐og‐energipolitik.aspx 
2 http://aboutus.lego.com/da‐dk/sustainability/the‐topics‐we‐work‐with/climate/ 
3 http://www.startvaekst.dk/gronne‐regnskaber 
4 http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Indblik/Solcelle_boom.aspx 
5 http://www.vestas.com/en/about‐vestas/history.aspx 
6 http://www.energy‐supply.dk/article/view/78166/her_er_verdens_storste_vindmolleproducenter 
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Vestas har dog været igennem en meget turbulent tid, hvor aktiekursen er toppet i 692,00 kr. i 2008 
til, at kursen ved udgangen af 2012 var 31,86 kr.7  
 
Vestas' udvikling er også afspejlet i årsregnskaberne, hvor årets resultat for Vestas Wind Systems 
A/S er gået fra 1.140 mio. euro i 20098 til i 2012 at være -933 mio. euro.9 
 
På baggrund af ovenstående vælges Vestas' som enhed til videre bearbejdning i dette projekt. 
 

3.1 Undren 
Hvordan ser markedssituationen ud for vindmøllebranchen? 

Hvilke faktorer har påvirket Vestas' resultater de seneste år? 

Hvilke optimeringsmuligheder har Vestas for at forbedre deres økonomiske situation? 

3.2 Problemformulering 
Med udgangspunkt i den danske vindmøllefabrikant Vestas indledes projektet med en redegørelse 
for den aktuelle markedssituation for vindmøllebranchen. I relation hertil foretages en strategisk 
analyse af Vestas, vindmøllebranchen samt samfundets udvikling. På baggrund af ovenstående 
analyse klarlægges mulige optimeringsmuligheder. Afslutningsvis vurderes et af analysens 
udfaldsrum i forhold til investering og finansiering. 
 

3.3 Afgrænsning  MPA 
De makroøkonomiske nøgletal er afgrænset fra at handle om fakta om verdensmarkedet til kun at 
handle om fakta vedrørende det danske samfund. Dette på baggrund af tilgængeligheden af 
troværdig empiri. Herudover er der ikke frigivet tilstrækkelig empiri for 2012, der giver et 
tilstrækkeligt overblik over markedssituationen i Danmark. Dette har medført valget i form af at 
beregne nøgletal på baggrund af regnskaberne for modervirksomheden i stedet for 
kocernregnskabet, således analyserne er sammenlignelige. Endvidere er der afgrænset fra at handle 
om årsregnskabet for 2008, da Vestas i 2010 ændrede regnskabspraksis for indregning af 
omsætningen, hvor de tidligst tilpassede regnskabstal for regnskabsår 2009. Dette gør, at 
regnskabstallene for 2008 ikke er sammenlignelige for 2010 og frem.  

Brancheanalysen er afgrænset til at omhandle de ti største vindmølleproducenter, hvilke vurderes 
tilnærmelsesvis sammenlignelige med Vestas. Endvidere er brancheanalysen begrænset til 
adgangsbarriere, der vurderes væsentlige for dette projekt.  

I forbindelse med projektet har det ikke være muligt at fremfinde eller berøre alle tænkelige 
udfaldsrum, hvorfor projektet er begrænset til at indeholde enkle udfaldsrum, hvoraf et specifikt 
udfaldsrum bearbejdes. 

                                                            
7 http://www.euroinvestor.dk/boerser/nasdaq‐omx‐copenhagen/vestas‐wind‐systems/206326 
8 Årsrapporten for Vestas 2010, side 141 
9 Årsrapporten for Vestas 2012 
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Investeringskalkulen er begrænset til at blive beregnet ved hjælp af den interne rentefods metode 
samt kapitalværdimetoden. Disse to beregningsmetoder er anvendt til at give et overblik over såvel 
lønsomhed såvel afdragsprofil, således investeringsgrundlagene kan sidestilles med den 
efterfølgende finansiering heraf. 

De anvendte finansieringskilder er afgrænset til enten pengeinstitut eller realkreditinstitut, da det 
vurderes, at det er disse typer, der skal anvendes ved hjemtagelse af lån i forbindelse med opførslen 
af det nye kontorsted. Endvidere er forhandlingsprocessen med disse heller ikke medtaget i 
projektet, ligesom en eventuel skatteeffekt ikke er indregnet.  

3.4 Metodeovervejelse  MPA 
Opgaven er struktureret således, at den følger problemformuleringen. Igennem opgaven 
besvares den opsatte undren ved at gå kronologisk til værks med at løse problemformuleringen. Det 
vil sige at projektet er bygget op efter de taksonomiske niveauer, som betyder, at projektet er bygget 
op om en redegørende del, en analyserende del og endelig en vurderende del. Dette sikrer en rød 
tråd gennem projektet, der gør det muligt at give en kort og præcis konklusion til sidst i opgaven, 
som opsummerende besvarer den opstillede undren i problemformuleringen. 
 
Før hver model som benyttes i dette projekt, beskrives kort hvorfor netop denne model er valgt. Det 
vil sige, at der redegøres for modellens berettigelse i projektet.  
 
Anvendte kilder overvejes inden brug, hvilket er med til at sikre en troværdighed til den anvendte 
teori, de anvendte analyseværktøjer samt indhentede information. Der sættes løbende reference til 
disse kilder, der skal give et overblik over hvilke kilder, der giver belæg for givne påstande.   
 
Projektet tager udgangspunkt i den danske vindmøllefabrikant Vestas A/S, som de seneste år har 
været i nedadgående økonomisk udvikling og har været centrum for negative nyhedsformidlinger, 
hvor især der har været fokus på de gentagende fyringsrunder. På baggrund af dette er netop denne 
virksomhed valgt som enhed for diverse analyser for at lokalisere problemer i virksomheden samt 
vurdere mulige løsningsforslag.  
 
Indledningen og den redegørende del af opgaven skrives på baggrund af indhentede informationer. 
De anvendte kilder overvejes inden brug for at sikre troværdigheden af de fakta, der bruges til 
projektet. De primære anvendte kilder er årsrapporterne, som er aflagt af Vestas samt 
virksomhedens hjemmeside. Trods det er en subjektiv formidler, der har dannet disse kilder, 
vurderes det, at informationer er troværdige, hvorfor de anvendes i dette projekt. 
 
Den analyserende del bygges op omkring en strategisk analyse, hvor en SWOT-analyse er tiltænkt 
at danne ramme omkring yderligere analyser. For at belyse den økonomiske udvikling samt 
identificere faresignaler inden for dette område, anvendes LARS F-modellen, der er baseret på en 
regnskabsanalyse - nærmere præciseret i analyser af virksomhedens rentabilitet, indtjeningsevne, 
kapitaltilpasningsevne samt balancestruktur. Herudover foretages en analyse af makrorelevante 
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nøgletal, der ved hjælp af datanalytiske redskaber analyseres, hvorvidt der er korrelation mellem 
disse nøgletal samt udviklingen i Vestas' økonomi. 
 
Trods anvendelse af regnskaber for modervirksomheden, afspejles et retvisende billede af Vestas 
som verdensomspændende virksomhed, da modervirksomhedens resultat er indregnet med 
management fee, royalty samt resultatet af datterselskaber. Ulempen findes dog ved balanceposter 
for f.eks. gæld, anlægsaktiver samt lager, hvor blandt andet råvarebeholdningen eller diverse 
maskiner ikke indgår i regnskabet for modervirksomheden. 
 
Den strategiske analyse omhandler endvidere en værdikædeanalyse, der foretages på baggrund af 
Porters' teori herom, samt en brancheanalyse på baggrund af teorien om Porters Five Forces. 
 
Ud fra den strategiske analyse overvejes en række udfaldsrum. Dette gøres blandt andet ved hjælp 
af en gennemgang af Vestas' logistiske effektiv. Herudover diskuteres mulige udfaldsrum 
omhandlende prisdifferentiering, der skal undersøge optimeringsmuligheder i forbindelse med salg 
af Vestas' produkter. Det undersøges endvidere hvad potentialet er på markedet for offshore-
vindmøller samt muligheden for at outsource en del af produktionen. 
 
På baggrund af disse overvejelser arbejdes der videre med udfaldsrummet vedrørende den logistiske 
effektivitet, hvor der opstilles en fiktiv handlingsmulighed. Denne mulighed - nærmere præciseret 
optimering - drejer sig om flytning af reservedelsafdelingen fra Randers til Aarhus. Dette 
udfaldsrum er valgt på baggrund af en helhedsbetragtning. Alle overvejede udfaldsrum danner 
grundlag for mulighed optimering af økonomien. Det vurderes dog, at det valgte udfaldsrum 
medfører både en optimering såvel, som det sikrer en bæredygtig del af forretningen, som giver 
grundlag for at viderekøre en sådan enhed i Danmark. 
 
Optimering vurderes på baggrund af en opsat investeringskalkule, der er beregnet ved hjælp af 
kapitalværdimetoden samt den interne rentefodsmetode. Dette gør det muligt at vurdere en eventuel 
finansiering af denne investering. Finansieringen er vurderet på baggrund af tre beregninger af 
henholdsvis et fastforrentet erhvervslån med annuitetsydelser, et fastforrentet realkredit lån med 
annuitetsydelser samt et fastforrentet realkredit lån i form af et serielån. 
 

4 Strategisk analyse 
I de følgende afsnit vil Vestas' samt dennes finansielle situation analyseres gennem diverse teorier 
samt modeller for at give en forståelse af, hvilken virksomhed Vestas er samt skabe en forståelse af, 
hvilket marked Vestas operer i og dermed også, hvorledes samfundet påvirker Vestas. Disse 
indledende analyser vil ende i en SWOT analyse, som danne grundlag for et overblik over Vestas' 
styrker og svagheder samt hvilke trusler og muligheder, Vestas står overfor. Endvidere vil der 
indledningsvist blive givet en kort virksomhedspræsentation, der skal danne et indtryk af såvel 
Vestas' historiske perspektiver som et indtryk af Vestas som virksomhed i nyere tid. 
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4.1 Virksomhedspræsentation  KSK 
4.1.1 Historie10 
Virksomheden, som senere blev til Vestas, blev grundlagt tilbage i 1898. I 1945 grundlagde Peder 
Hansen virksomheden VEstjysk-STålteknik A/S, hvis navn blev forkortet til Vestas. I 1970'erne 
begyndte Vestas at undersøge vindmøllens potentiale som et alternativ til olie og gas, og i 1979 
leverede Vestas de første vindmøller. Vestas gik i betalingsstandsning i 1986, som senere 
resulterede i, at Vestas Wind System A/S blev grundlagt, og Vestas fokuserede herefter kun på 
vindenergi. 
 
Vestas har udviklet sig kraftigt fra en medarbejderstab på omkring 60 personer i 1987 til en global 
og markedsførende virksomhed, der med udgangen af 2012 beskæftiger 17.778 ansatte på 
verdensplan. Vestas har næsten installeret 49.000 vindmøller i 73 lande på 6 kontinenter.  
 

4.1.2 Vestas' strategi11 
Wind. It means the world to us. Denne strategi skal fortælle omverdenen, at vind betyder alt for 
Vestas, fordi Vestas udelukkende beskæftiger sig med vindkraft. Vestas vil fortsat forsøge at være 
markedsledende inden for vedvarende energi ved blandt andet at sætte fokus på de fordele, som 
vindenergien har, og her har Vestas sat fokus på disse fordele som er finansielt konkurrencedygtig, 
forudsigelig, uafhængig, hurtig og ren.  
 
Dette for eksempel ved at det forventes at prisen på fossile brændstoffer stiger. I forhold til fossile 
kraftværker så kan vindkraftværker opføres hurtigere samtidig med, at der kan produceres energi 
uden at udlede forurening. 
 
4.1.3 Vestas' vision12 
Bringing wind on par with oil and gas. Visionen erklærer, at vindkraft skal være en energikilde på 
linje med olie og gas. Vestas vil forsat kæmpe for, at vindkraft er en naturlig del af den moderne 
energiforsyning, som kan bidrage til at sikre, at de nationale klimamål nås. Vestas vil gennem deres 
vision gerne se et samfund, hvor mindst 20 procent af den globale elforsyning leveres af vindenergi. 
 

4.1.4 Vestas' mission er 13 
Together we deliver superior cost-effective wind technologies, products and services. Vestas 
forsøger med deres mission at understrege, at de har en ambition om at opfylde deres kunders 
forventning. Vestas vil opfylde disse forventninger ved at levere konkurrencedygtige produkter og 
services.  
 

                                                            
10 http://www.vestas.com/da/om‐vestas/historie.aspx 
11 http://www.vestas.com/en/about‐vestas/strategy.aspx 
12 http://www.vestas.com/da/om‐vestas/strategi/vision.aspx 
13 http://www.vestas.com/da/om‐vestas/strategi/mission.aspx 
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4.1.5 Vestas' løfter14 
Vestas fremsætter en række løfter i forhold til kunder, aktionærer medarbejdere og samfund. Her 
oplyses det, ligesom en del af Vestas strategi - at ”It means the world to us” - at netop disse punkter 
har særlig fokus.   

4.1.6 Forventninger til 201315 
Vestas forventer at omsætningen for 2013 bliver på mindst EUR 5,5 mia. på koncern niveau, dette 
inkluderer også serviceforretningen, som Vestas forventer udbygget i 2013. Til sammenligning blev 
omsætningen i 2012 på koncern niveau på EUR 7,2 mia., og heraf fremgår det altså, at Vestas 
forventer en mindre omsætning for 2013. 
 
Vestas melder desuden ud at de forventer at medarbejdertallet skal reduceres fra de 17.778 med 
udgangen af 2012 til ved udgangen af 2013 til at være højst 16.000 medarbejdere på koncernniveau. 
 

4.2 LARS F  MPA 
Lars F-modellen16 er anvendt med det formål at lave en struktureret analyse af den finansielle 
situation i Vestas. Endvidere er modellen valgt på baggrund af, at den giver et bredere perspektiv 
for virksomhedens situation end hvis, at der udelukkende blev analyseret nøgletal samt knyttet 
kommentarer hertil. Som nævnt under afgrænsning er nøgletallene lavet på baggrund af aflagte 
regnskaber for moderselskabet fra 2009 til 201217  

4.2.1 Nøgletalsoversigt 
  2009 2010 2011  2012

Afkastningsgrad  2,3 % ‐0,1 %  ‐6,3  %  ‐13,9 %
Overskudsgrad  9,82 % ‐0,8 %  ‐93,82  %  ‐93,63 %
Aktivernes omsætningshastighed  0,23 g 0,09 g 0,07  g  0,15 g
Gældsrente  5,4 % 3,4 %  3,0  %  1,8 %
Egenkapitalens forrentning  9,1 % 3,4 %  ‐11,9  %  ‐51,9 %
Gearing  0,8 g 1,1 g 1,4  g  2,6 g
Tabel 1 ‐ Nøgletalsoversigt I 

  2009 2010 2011  2012

Indeks for omsætning  100 46 37     76
Indeks for produktionsomkostninger  100 80 92     172
Indeks for administrationsomkostninger 100 129 175    124
Tabel 2 ‐ Nøgletalsoversigt II 

  2009 2010 2011  2012

Aktivernes omsætningshastighed  0,23 g 0,09 g  0,07  g  0,15 g

                                                            
14 http://www.vestas.com/da/om‐vestas/strategi/løfter.aspx 
15 http://www.vestas.com/da/om‐vestas/profil/finansielle‐tal‐og‐målsætning.aspx 
16 Eksternt regnskab  ‐ Vurdering af selskabets økonomiske stilling ved brug af regnskabsanalyse  ‐ af statsautoriseret 
revisor Lars Kange Nielsen ‐ bragt i ReviFora 
17 Sammenligningstal for 2010 er anvendt til at analysere tallene for 2009, da der er sket ændret i anvendt regnskabspraksis. 
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Varelagerets omsætningshastighed  162,86 g 522,00 g  140,33  g  5,91 g
Materielle anlægsaktivers omsætningshastighed 3,41 g 1,43 g  1,07  g  2,19 g
Immaterielle anlægsaktivers omsætningshastighed 2,26 g 0,72 g  0,45  g  1,07 g
Varekreditorernes omsætningshastighed 65,43 g 58,41 g  66,94  g  50,13 g
     
Indeks     
Omsætning  100 46 37    76
Tabel 3 ‐ Nøgletalsoversigt III 

  2009 2010 2011  2012

Soliditetsgrad  49,81 % 46,14 %  39,29  %  26,19 %

Gældssætningsgrad  42,00 % 48,69 %  56,55  %  69,13 %

Gearing  0,84 1,06   1,44    2,64

Likviditetsgrad  183,05 % 178,70 %  116,73  %  121,46 %

Tabel 4 ‐ Nøgletalsoversigt IV 

4.2.2 Likviditet 
Vestas har i analyseperioden haft en negativ udvikling i deres likviditet. I 2009 lå likviditetsgraden 
på et tilfredsstillende niveau på 183,1 %, hvorimod den ultimo 2012 er 121,5 %. Likviditetsgradens 
forringelse skyldes i særdeleshed, at moderselskabet har forøget deres gæld til sine 
dattervirksomheder samtidig med, at deres tilgodehavende hos disse selskaber er faldet. Endvidere 
er den samlede gearing for virksomheden også forringet rent likviditetsmæssigt. Årsagen herfor er 
ligeledes den øgede gæld til nærtstående parter. 
  

4.2.3 Aktivitet 
I analyseperioden har bestyrelsen samt direktionen i Vestas valgt at foretage ændring i anvendt 
regnskabspraksis i forhold til indregningen af omsætningen. Dette er sket på opfordring fra revisor, 
som følge af ændringer af fortolkninger i IFRS-lovgivningen.18 Dette har givet ændringer i forhold 
til aflagte regnskab i 2009 samt sammenligningstal til regnskabet 2010. 
 
Vestas' aktivitet er forbundet med risici vedrørende udvikling af vindmøller. Af den grund foretages 
der også massive investeringer i udviklingsprojekter19 for at optimere vindmøller hvad enten det 
gælder tid ude af drift, eller hvor hurtigt vindmøllerne bliver til en rentabel investering.  
 
Aktiviteten i vindmøllebranchen er ligeledes afhængig af politiske tiltag, der skal understøtte 
opførslen af vindmøller. Disse tiltag kan være offentlig støtte i form af tilskud til udvikling eller 
opførsel af fabrikker, eller støtten kan komme fra direkte ordre. Et eksempel på dette er USA's 
politiske tilgang til investering samt udvikling af bæredygtig energi ifølge Præsident Barack 
Obamas indsættelsestale.20 

                                                            
18 Årsrapporten for Vestas 2010 side 24 
19 Årsrapporten for Vestas 2010 og 2011 note til mat. anlægsaktiver moderselskab 
20 http://jyllands‐posten.dk/international/usa/article5201780.ece 
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En af årsagerne til Vestas' dårlige resultat findes i omsætningsfaldet. I vindmøllebranchen, hvor der 
er høje kapacitetsomkostninger21, er følsomme over for salg ved finansielle kriser større. Hvis 
omsætningen falder markant, og virksomheden ikke får tilpasset kapacitetsomkostningerne rettidigt, 
medfører dette negative resultater på bundlinjen. Det er denne situation Vestas har stået i, hvor 
omsætningen er faldet med næsten to-tredjedele fra 2009 til 2011, dog steg omsætningen i 2012, 
således at der netto har været et fald på 24 % i analyseperioden.  

4.2.4 Rentabilitet  
Rentabiliteten i Vestas er særdeles forringet. Den er faldet fra 2,3 % til -13,9 % i perioden fra 2009 
til 2012. Trods en lav markedsrente i disse krisetider, har Vestas ikke kunnet opretholde en 
nogenlunde fornuftig afkastningsgrad, hvilket har gjort virksomheden til en negativ forretning for 
de investorer, der har været med fra begyndelse af 2009 til slutningen af 2012. Dette kommer også 
til syne i egenkapitalens forrentning der er faldet fra 9,1 % til -51,9 %. Endvidere har Vestas tabt på 
at arbejde med gæld i og med gældsrenten i alle fire år har været højere end afkastningsgraden. På 
grund af dette forhold har udviklingen i gearingen ligeledes været negativ, da den er steget. Årsagen 
til faldet i afkastningsgradens findes både i den negative udvikling i virksomhedens forringede 
indtjeningsevne samt forringede kapitaltilpasningsevne.  
 
Udviklingen i indtjeningsevnen og dermed overskudsgraden findes i indekstallene udvikling for 
omsætningen sammenholdt med indekstallene for diverse omkostninger. Omsætningen er faldet 
med 24 % fra 2009 til 2012, hvilket er en dramatisk nedgang. Endvidere er 
produktionsomkostningerne steget med samlet 72 % i analyseperioden. 
Administrationsomkostningerne er steget med 24% i analyseperioden, hvilket selvfølgelig har haft 
særdeles negativ indvirkning på overskudsgraden sat op imod en faldende omsætning. I årene 2010, 
2011 og 2012 har indtjeningen også været påvirket af særlige omkostninger, der vedrører 
omstruktureringer af organisationen samt nedskrivninger i forbindelse med lukning af en fabrik i 
Varde.22 Udviklingen i omsætningen forklares i årsrapporten23 med, at der var en tung integrering af 
en tysk generator fabrik, der medførte forsinkelse i ordreleveringen. Endvidere blev Tyskland i 
slutningen af 2011 ramt af hård vindstyrke - den hårdeste i de seneste 10 år - hvilket medførte 
forsinkelser i installationen af diverse vindmølleprojekter. Med det taget in mente samt, at Tyskland 
er det land, hvor Vestas leverer flest MW24, har det været en del af årsagen til det negative resultat. 
 
Kapitaltilpasningsevnen er blevet forringet grundet fald i omsætningshastigheden for hhv. 
varelageret, materielle samt immaterielle anlægsaktiver. Faldet i omsætningshastigheden for 
varelageret er lidt ude af proportioner, da værdien af varelageret er så lav i forhold til omsætningen, 
hvilket medfører et procentvist stort udsving, men i egentlig værdi har den ikke den store effekt. 
Derimod har udviklingen i anlægsaktiverne samt omsætningen været årsag til den negative 
udvikling i kapitaltilpasningsevnen. Vestas har netto foretaget investeringer i både immaterielle 
                                                            
21 http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id‐49746562:vindindustrien‐er‐i‐stor‐krise.html 
22 Årsrapporten for Vestas 2011 side 78 
23 Årsrapporten for Vestas 2011 side 14 
24 Årsrapporten for Vestas 2011 side 13 
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såvel som materielle anlægsaktiver - dette samtidig med at nettoomsætningen er faldet, hvilket har 
været årsag til udviklingen i kapitaltilpasningsevnen. 

4.2.5 Soliditet 
Vestas' soliditet er forringet i perioden 2009 til 2012. Dette skyldes, at virksomhedens aktiver er 
steget forholdsvis mere end egenkapitalen, hvilket betyder, at en mindre del af virksomhedens 
aktiver er finansieret af egenkapital. Vestas' egenkapital har stort set forholdt sig uændret under 
analyseperioden - de negative resultater er opvejet af kapitaltilførsel i 2009 på 800 mio. EUR. samt 
et netto positivt resultat for dattervirksomheder på cirka 300 mio. EUR. i 201025 - hvorimod 
aktiverne er steget med cirka 19 %. Grunden til de stigende aktiver skal findes i tilgangen af de 
immaterielle anlægsaktiver, hvor der er investeret i en lang række udviklingsprojekter. Derudover 
har Vestas i den pågældende periode været i færd med at etablere sit hovedsæde i Aarhus26, hvorfor 
også de materielle anlægsaktiver er steget. De samlede aktiver er steget på trods af en reduktion af 
virksomhedens tilgodehavender hos dattervirksomheder.   
  

4.2.6 Faresignaler 
Som det fremgår af nøgletalsanalysen i Bilag I - Nøgletalsanalyse og som nævnt i afsnittet omkirng 
rentabilitet, så har Vestas' omsætning været dalende. Årsagen til dette findes dels i en 
vindmølleproduktion, der fra 2010 til 2012 havde en negativ udvikling, jf. figur 9 - se senere i 
projektet. En sådan generel tendens er et klart faresignal, da Vestas er nødt til at opretholde en vis 
omsætning for at kunne generere overskud taget deres omkostninger in mente. Omkostningerne til 
administration er steget trods den faldende omsætning. Vestas har igangsat nogle initiativer for at 
opnå omkostningsbesparelser - blandt andet ved en lukning af fabrikken i Varde samt nedskæringer 
på personalesiden27. Denne omstrukturering har medført en række engangsomkostninger. Der ligger 
dog en risiko for, at denne omstrukturering ikke giver de forventede fald i omkostningerne, som kan 
medføre en potentielt going-concern-fare, hvis Vestas leverer samme resultater i fremtiden, som 
virksomheden gjorde i 2012.  
 
Et andet faresignal for Vestas er konkurrenterne. Ifølge BTM Consult har Vestas tabt sin position 
som markedsleder vedrørende salg af antal vindmøller blandt vindmøllerproducenter globalt28. 
Ifølge BTM Consults oplysninger har det amerikanske selskab GE Wind overtaget denne titel. Er 
der hold i disse oplysninger, risikerer Vestas at miste en stor del af den omsætning, der forventes at 
komme fra det amerikanske marked. Forventningen til en stigning i ordretilgangen fra det 
amerikanske marked kommer på baggrund af Barack Obamas valgkampagne, hvor præsidenten 
lagde fast, at man i USA vil investere i bæredygtig energi - herunder vindmølleindustrien29. 
 
En anden måde at bekæmpe den dalende omsætning er nedskæringer. En gennemgang af 
organisationen på kryds og tværs vil kunne give et overblik over såkaldte unødvendige 
                                                            
25 Årsrapporten for Vestas 2010 side 143 
26 http://www.vestas.com/files/Filer/DA/Investor/Company_announcements/2008/081001‐MFKDK‐42.pdf 
27 http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2012/01/12/082311.htm 
28 http://ing.dk/artikel/136310‐vestas‐mister‐sin‐titel‐som‐verdens‐stoerste‐vindmoelleproducent 
29 http://jyllands‐posten.dk/international/usa/article5201780.ece 
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omkostninger, der reelt set ikke har den værdi, som omkostningen nøgternt set medfører i 
kroner/øre.  Vestas' omkostninger ligger foruden i materialer hovedsagligt i grupperne vedrørende 
personale samt udvikling.  

4.1 Værdikædeanalyse  KSK 

4.1.1 Indledning 
I det kommende afsnit ses nærmere på Vestas værdikæde og i særlig grad den logistiske effektivitet. 
Der tages udgangspunkt i Michael Porters værdikædemodel, dog i en forenklet model, hvor der ses 
bort fra støtteaktiviteterne, selve modellen er illustreret nedenfor.  

 

Figur 1 – Porters værdikæde30 

Hele Porters’ oprindelige værdikædemodel bliver som nævnt ovenfor ikke analyseret, men det 
illustreres hvorledes princippet med at værdien af produktet forøges efterhånden som det kommer 
gennem virksomheden. 

Den logistiske effektivitet kan illustreres som vist ved nedenstående matematiske udtryk: 

Logistisk effektivitet   
Leveringsservice

Logistikomkostninger
 

Her udgøres leveringsservice af elementerne, leveringstid, lagerservicegrad, leveringsoverholdelse, 
leveringssikkerhed, leveringsfleksibilitet og leveringsinformationer. Mens logistikomkostningerne 
er lageromkostninger, emballage- og pakkeomkostninger, transportomkostninger, administrative 
logistiskomkostninger og mangelomkostninger. 

                                                            
30 Lynggaard, Peter: "Driftsøkonomi", side 278 
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4.1.2 Værdikædeanalyse 

4.1.2.1 Downstream 

Logistik indgående 
Den indgående logistik omhandler samarbejdet med leverandørerne.  Dette nævnes senere i 
projektet i afsnit 4.2.2 Leverandørernes forhandlingsstyrke, hvor der blandt andet redegøres for, at 
Vestas bliver mere afhængig af leverandører i fremtiden i forbindelse med outsourcing/salg af deres 
fabrikker. Allerede i 2011 begyndte Vestas at have fokus på investeringssummen og forventede, at 
denne ville falde som led i en større overdragelse af ansvar til underleverandørerne.31 Der er 
naturligvis fordele og ulemper ved outsourcing og øget brug af underleverandører. Den store 
ulempe er, hvis leverandørerne ikke leverer i rette kvalitet eller til rette tid, hvilket kan medføre, at 
en række projekter ikke kan overleveres til Vestas' kunder til aftalt tid. Fordelen for Vestas ved at 
benytte underleverandører er derimod, at de opnår en stor fleksibilitet. Vestas har stor fokus på 
samarbejdet med deres leverandører for blandt andet at sikre kontinuerlig kvalitet, sikkerhed og 
levering. 

Vestas har blandt andet indført Lean og Six Sigma og har så tæt et samarbejde med deres 
leverandører at også deres leverandørkæde indgår i Lean. Det vil altså sige at både leverandører og 
Vestas har fokus på at have få ressourcer bundet i varelagre men stadig være sikre på, at de rette 
varer er tilgængelige på rette tid.32 

Omkostningerne, der er forbundet med at have et varelager, afhænger af hvor mange varer der er på 
lager, og dermed hvor stor en kapital, der er bundet i lageret, samt de omkostninger, der er 
forbundet med selve driften. 

Vestas er repræsenteret i flere regioner, hvor de producerer de sammen komponenter, hvilket gør, at 
Vestas formentlig har flere af samme type råvarer på lager.  

Vestas' varelager udgjorde i 2009 EUR 3.929 millioner, mens det ultimo 2010 udgjorde EUR 2.735 
millioner hvilket er et fald på EUR 1.194 millioner. Lagerbeholdningen i den mellemliggende 
periode bestod primært af færdige møller, som ikke var overleveret til slutkunden. Vestas arbejder 
løbende på at nedbringe varelageret, og i dette arbejde, vil Vestas i endnu højere grad arbejde mod 
udelukkende at være ordreproducerende, hvilket også vil bidrage til et mindre varelager.33 Disse 
tiltag har samlet set nedbragt de logistiske omkostninger og derved forbedret den logistiske 
effektivitet.34 

Produktion 
Analysen af Vestas værdikæde i forhold til produktionen vil forklare den værdi der tilføres 
råvarerne under produktionen til vindmøller. Det vil altså sige den bearbejdning som udføres på 
råvarerne til det endelig produkt. 

                                                            
31 Vestas, Halvårsrapport 2011, side 4 
32 http://www.teknologisk.dk/ydelser/hvad‐er‐forskellen‐paa‐lean‐og‐six‐sigma/20400 
33 Vestas årsrapport 2010, side 25 
34 Tallene i dette afsnit er baseret på koncernregnskaberne 
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Vestas er som tidligere nævnt i dette projekt en global leverandør, hvilket de valgte tilbage i 2005 
med princippet ”In the region for the region”35 men har siden måttet erkende, at finanskrisen har 
været hård for både Vestas og hele branchen. 

Vestas har indført en ny forretningsmodel, som er baseret på tre søjler og fire principper, hvoraf den 
ene søjle er ”Effektiv produktion af vindmøller”.36 Denne søjle for produktion betyder, at Vestas vil 
have fokus på at forbedre kvaliteten, mens der gennemføres omkostningsbesparelser. 

I forhold til principperne nævnt ovenfor, er der fokus på at få sat forretningen sammen således den 
kan skrue op og ned for kapaciteten efter, hvordan markedet udvikler sig. Dette skal dels ske ved at 
være til stede regionalt men i højere grad ved outsourcing. Dette er blandt andet illustreret ved, at 
Vestas solgte deres tårnfabrik i Danmark til en kinesisk samarbejdspartner.37 

Derudover vil Vestas fortsat have fokus på Lean for derigennem at opnå omkostningsbesparelser. 
Vestas har for at nedbringe de variable omkostninger indført over 100 sparetiltag, som blandt andet 
indebærer indførelse af standard skruer og bolte.  

4.1.2.2 Logistik udgående 
I forhold til de eksterne transportomkostninger er Vestas med den regionale satsning "In the region 
for the region" repræsenteret lokalt. Det betyder, at Vestas' transportomkostninger formindskes, da 
de er "lokale", ydermere kommer de tættere på kunden, ligesom leveringstiden forkortes.  

Distributionsomkostningerne udgjorde i 2012 EUR 204 mio., mens de i 2011 udgjorde EUR 208 
mio.38  I forhold til 2010 var distributionsomkostningerne EUR 287 mio. og i 2009 EUR 511 mio.39 
Den store nedgang fra 2009 til 2010 skyldtes besparelser og færre transporter. Denne udvikling 
viser at Vestas har haft stor fokus på netop de eksterne transporter. 

Marketing og salg 
Vestas arbejder med Key Account Management i forhold til deres største og vigtigste kunder.40 
Hermed ønsker Vestas at skabe en bedre relation til deres kernekunder og derigennem skabe et 
mersalg ved enten nye ordre eller tilkøb af optioner som for eksempel serviceaftaler. 

Vestas vil gerne være på bølgelængde med deres kunder og har derfor lavet kundeloyalitetsmålinger 
for at måle, hvor tilfredse kunderne er med Vestas. Denne måling er udført de sidste tre år og sidste 
måling var år 2011, og kundetilfredshedsindikatoren var her på 77, mens den for 2012 blev 73. Det 
er en tydelig tilbagegang samtidig med, at Vestas har et mål om at opnå en tilfredshedsfaktor på 
81.41 

                                                            
35 Vestas, årsrapport 2012, side 15 
36 Vestas, årsrapport 2012, side 15 
37 Vestas, årsrapport 2012, side 16 
38 Vestas, årsrapport 2012, side 21 
39 Vestas, årsrapport 2010, side 25 
40 Vestas, årsrapport 2012, side 28 
41 Vestas, årsrapport 2012, side 28 
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Vestas har et stærkt brand i markedet, som de fortsat forsøger at udvikle.42 De har endvidere været 
med til at opbygge forbrugermærket WindMade, som skal oplyse forbrugerne om, en fjerdedel af el 
produktion til et givent produkt kommer fra vindenergi.43 Det er indirekte med til at brande Vestas 
som virksomhed, ligesom det retter fokus på nedbringelse af CO2. 

Service 
Vestas har stor fokus på serviceforretningen og den meromsætning det kan give. I forhold til 
medarbejdere så har Vestas øget antallet af medarbejdere i serviceforretningen med 450 
medarbejdere i 2012.44 

Vestas servicerer vindmøller med en samlet kapacitet på 42 GW, disse er inkluderet i 
servicekontrakter, hvori Vestas garanterer en ydelsesgaranti.45  

Organisatorisk etablerede Vestas i 2009 en selvstændig enhed (Vestas Spare Parts & Repair). Denne 
enhed har til formål at sikre bedre leveringstider på reservedele og mere veludførte reparationer. 
Vestas Spare Parts and Repair har hovedsæde i Randers.  

 

4.1.3 Delkonklusion på værdikædeanalyse 
Leveringsservicen er de seneste år forbedret markant i forhold til deres føromtalte tiltag vedrørende 
regionaliseringen. Dette skridt har alt andet lige været med til at forbedre leveringstiden, 
leveringsoverholdelsen, leveringssikkerheden og leveringsfleksibiliteten. Det har dog også medført 
en række omkostninger ved de forskellige etableringer. De har dog mindsket 
transportomkostningerne i og med leveringsafstanden alt andet lige vil blive kortere i og med de er 
tættere placeret på kunden. Derimod taler mindre varelagre negativt i denne sammenhæng, da der er 
større risiko for længere leveringstid på reservedele. 

 

4.2 Brancheanalyse – Porters Five Forces  KSK 
Porters Five Forces handler om fem konkurrencemæssige kræfter, som giver et overblik over en 
virksomheds konkurrenceintensitet og lønsomhed. Dette overblik kan dermed danne basis for 
hvilken strategi den enkelte virksomhed skal vælge, da det bliver klart hvilke styrker og svagheder, 
virksomheden har i forhold til strategien, dertil kommer, at det bliver mere klart hvilke strategiske 
initiativer, der skal vælges for at få den største pay off.46 
 
Nedenfor findes figuren, som viser de fem konkurrencemæssige kræfter. I de følgende afsnit 
beskrives forholdene i vindmølleindustrien for til sidst at opsummere. Denne analyse fokuserer på 
verdensmarkedet for vindmøllebranchen, hvor der dog afgrænses til at se på vindmøllebranchens ti 
største aktører. 

                                                            
42 http://borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/1/239746/vestas‐analytikere_aegteskab_giver_mening.html 
43 Vestas, årsrapport 2012, side 28 
44 Vestas, årsrapport 2012, side 29 
45 Vestas, årsrapport 2012, side 32 
46 Porter, Michael E. m.fl.: ”Strategy: seeking and securing competitive advantage” side 12. 
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Figur 2 ‐ Porters five forces47 

 

4.2.1 Trusler om nyetablering 
I de fleste brancher er der nogle adgangsbarrierer, som gør, at det er vanskeligt at etablere sig på et 
bestemt marked. En etablering vil betyde, at de eksisterende virksomheders indtjeningspotentiale 
bliver reduceret, men dette skal naturligvis sættes i forhold til sandsynligheden for etablering, når 
adgangsbarriererne tages i betragtning, samt de eksisterende virksomheders reaktion på en mulig 
etablering. Ifølge Porter er der seks barrierer, der skal tages hensyn til. Der findes yderligere 
barrierer for etablering i vindmøllebranchen end illustreret nedenfor, men disse har afgrænses 
projekt fra - for eksempel distributionskanaler. 
 

4.2.1.1 Stordriftsfordele 
Hvis nye konkurrenter skal etablere sig på vindmølle markedet, så har disse ikke mulighed for at 
opnå stordriftsfordele før, de har opnået en vis størrelse, og hermed menes der også en vis 
ordremængde. Vestas opererer på verdensmarkedet, og har derfor valgt at etablere 
produktionsfaciliteter i de enkelte regioner for blandt andet at minimere transportomkostningerne. 
Ydermere giver det Vestas mulighed for at komme tættere på kunden samt forkorte leveringstiden.48 
I og med at Vestas kommer tættere på kunderne og markedet samt har produktionsfaciliteter 

                                                            
47 Lynggaard, Peter: "Driftsøkonomi", Handelshøjskolens Forlag, 2010 side 274 
48 Årsrapport 2012 side 40 
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regionalt, så vil dette give Vestas en konkurrencefordel i forhold til en eventuel nyetableret 
konkurrent.  
Vestas satser i højere grad også på servicevirksomhed – det fremgår blandt andet af årsrapporten fra 
2012, at omsætningen for serviceaktiviteter er steget fra 705 millioner euro til 886 millioner euro på 
koncern.49  I forhold til en nyetableret virksomhed vil det være en stor omkostning at have en 
serviceafdeling, såfremt markedet for servicevirksomhed ikke er til stede.  
 

4.2.1.2 Investeringskrav/Kapital 
Det må antages, at der kræves en anseelig høj startkapital for at komme ind på vindmøllemarkedet. 
GE Winds' chef udtaler blandt andet, at svage vindmølleproducenter er presset på livet, hvilket også 
betyder, at der banes vej for de store industrigiganter.50 På trods af at denne udtalelse er lidt farvet, 
så må den også tillægges en vis grad af sandhed, og dermed vil det alt andet lige betyde, at 
etablering af nye virksomheder på samme måde vil være presset og fra start vil have et behov for en 
startkapital. 
 
I og med at en vindmølle producerer energi, som skal afsættes på et eksisterende netværk, så må det 
også antages, at der er en række krav som der skal overholdes. Dertil kommer, at vindmøllerne skal 
være så effektive som muligt, således at de hurtigere tjener sig selv ind igen. Det vil altså sige, at 
det er nødvendigt med en udviklingsafdeling, som kan udvikle en vindmølle – eftersom udvikling 
kan tage flere år før, der kommer et produkt ud af udviklingen, så skal der altså en anselig sum 
penge til at udvikle en mølle. For at sætte dette i kontrast til Vestas, der allerede er veletableret på 
markedet, så har de i 2012 brugt 255 millioner euro på forskning og udvikling på koncernniveau.51

  
 

4.2.1.3 Kompleksiteten 
Som beskrevet ovenfor er udviklingen af en vindmølle af en kompleks støbning, som kan tage flere 
år. Der er mange forskellige fagfolk involveret i produktion af vindmøller, hvilket det også fremgår 
af antallet af komponenter til vindmøller - disse overstiger 8.000 komponenter.52 Herunder kan 
nævnes komponenter såsom vinger, naceller, gearbokse, konvertere, transformere osv.53 Derfor 
antages det, at vindmøllen er yderst kompleks, hvorfor selve kompleksiteten vil danne en 
adgangsbarriere, der kan være med til at forhindre indtrængen af nye virksomheder. 
 
I tillæg til selve vindmøllerne så skal energien overføres til det etablerede strømforsyningsnet, og 
her skal der også en vis ekspertise til at løse denne udfordring. 
 

4.2.1.4 Lovmæssige krav 
I nogle lande stilles der lovmæssige krav, som direkte kan være en handelsbarriere for nye 
indtrængere. I Kina var der fra 2007 til 2009 et krav om at minimum 70 procent af et 
vindmølleprojekt blev udarbejdet lokalt. Tilsvarende har Brasilien, som er et af BRIK-landene, og 

                                                            
49 Årsrapport 2012 side 78 
50 http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/40905/artikel.html?hl=VmVzdGFzO1Zlc3RhcyBWZXN0YXM 
51 Årsrapport 2012 side 60 
52 http://www.gwec.net/global‐figures/wind‐in‐numbers/ 
53 http://www.btm.dk/company+profile/links/accessories+for+wind+turbines/?s=46 
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dermed et af de lande i verden med den største vækst, indført et krav om at mindst 60 procent af en 
vindmølle skal produceres lokalt.54 Disse krav kan være en stor forhindring for nye leverandører af 
vindmøller, da de i så fald er nødt til at opføre produktionsfaciliteter lokalt. Som nævnt tidligere så 
er der i forvejen store omkostninger i forbindelse med udvikling af en vindmølle. Disse 
omkostninger vil blive endnu større, såfremt der skal investeres i nye produktionsfaciliteter. 
 
I den anden grøft så er PTC-ordningen i USA forlænget, som er en skatterabatordning, der giver 
skattemæssige fordele til amerikanske vindmølleejere. Ordningen stod til at udløbe med udgangen 
af 2012, hvilket betød at flere vindmølleprojekter blev fremskyndet, og derfor forventer Vestas 
ikke, at de vil opleve en øget aktivitet i 2013.55 Denne tilskudsordning vil være attraktiv for nye 
aktører, da det kan medføre, at det er nemmere at komme ind på markedet, når fremtidige 
vindmølleejere kan få en skatterabat. 
 

4.2.2 Leverandørernes forhandlingsstyrke 
Det er vigtigt at forholde sig til leverandørernes forhandlingsstyrke, da disse kan presse branchen 
ved for eksempel at hæve priserne eller reducere kvaliteten af de leverede produkter. 
Leverandørerne kan derved presse rentabiliteten ud af branchen, der ikke er i stand til at ligge 
prisstigninger oveni deres egne priser.56 
Som tidligere nævnt består vindmøller af mange forskellige komponenter, og dette medfører, at 
vindmølleproducenterne ikke kan producere samtlige komponenter selv. 
 
Vestas vil i fremtiden blive mere afhængig af sine leverandører, da de planlægger at uddelegere en 
større del af vindmølleproduktionen til deres underleverandører både lokalt og internationalt.57 Det 
betyder et større behov for kontrol af underleverandører, men samtidig vil Vestas have mulighed for 
at reducere medarbejderstaben. Tillige kan det give Vestas mulighed for i højere grad at koncentrere 
sig om at videreudvikle deres komponenter men som ovenfor nævnt, vil det betyde, at et større 
ansvar gives til leverandørerne. Det vil også medføre, at leverandørerne bliver stærkere, da de vil 
stå stærkere overfor Vestas, fordi de vil levere vitale komponenter, som Vestas ikke kan producere 
selv, og i enkelte tilfælde kan forekomme, at der kun findes få leverandører, og dermed bliver 
leveringstiden tilsvarende lang. 
 
Vestas har indført Lean og Six Sigma i dels deres egen produktion men også i deres leverandørkæde 
for at sikre den rette kvalitet. Vestas vil gennem øget samarbejde med deres leverandører gøre mere 
brug af outsourcing for dermed at gøre virksomheden mere smidig. De vil samtidig involvere deres 
leverandører mere i udviklingsprocessen for at knytte dem tættere til virksomheden, således der i 
højere grad bliver tale om et strategisk samarbejde.58   
 

                                                            
54 http://m.epn.dk/brancher/energi/alternativ/article4911625.ece 
55 http://www.euroinvestor.dk/nyheder/2013/01/02/vestas‐glaeder‐sig‐over‐ptc‐forlaengelse/12170644 
56 Porter, Michael E. m.fl.: ”Strategy: seeking and securing competitive advantage” side 16 
57 Årsrapport 2012 side 16 
58 Årsrapport 2012 side 27 
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Risikoen ved at outsource har Vestas naturligvis overvejet, og derfor forsøger de at have mindst to 
leverandører af hver komponent for derigennem at have en mulighed for at prioritere anderledes, 
såfremt en leverandør ikke lever op til sine forpligtelser. For at sikre at leverandørerne er loyale, så 
forsøger Vestas at lave strategisk samarbejde, ligesom de også indgår i partnerskaber med 
leverandørerne.59  
 
Det må dog antages, at leverandørernes forhandlingsstyrke er stor, idet leverandørerne leverer flere 
og flere komponenter, og Vestas dermed bliver mere og mere afhængig af deres leverandører. 
 

4.2.3 Kundernes forhandlingsstyrke 
Kundernes forhandlingsstyrke omhandler i høj grad om produktet – hvis produktet for eksempel 
ikke kan differentieres fra andre produkter, så vil kunderne nemt kunne spille to leverandører ud 
mod hinanden, da de er sikre på at de kan få et alternativt produkt. Modsvarende er gældende hvis 
det er produkter, hvor kvalitet er en afgørende faktor, da eventuelle nedbrud kan medføre store tab 
af produktion.60 
 
Vestas' kunder spænder meget vidt fra leverancer på enkelte vindmøller og op til ordre på 140 
vindmøller, som er Vestas største til dato.61 Der er derfor stor forskel på de enkelte kunder, som 
kræver forskellige services. De store kunder - som for eksempel energiselskaberne - vil givetvis 
forvente en større service end den enkelte privatkunde.  
 
Vestas forsøger at skille sig ud i forhold til deres konkurrenter og kører derfor med deres AOM 
”Active Output Management”, som er Vestas’ servicekoncept.62  
 
I og med at der er mange leverandører af vindmøller, må kundernes forhandlingsstyrke siges at 
være forholdsvis stor. Det taler dog til Vestas fordel, at deres ordreindgang i 2012 var fordelt på 296 
kunder mod 224 i 2011.63 Dette siger dog ikke noget om, hvordan fordelingen af kunder er på små 
og store kunder.  
 

4.2.4 Substituerende produkter 
Et substituerende produkt er et som - i dette tilfælde - kan erstatte vindkraft. Da resultatet af 
vindkraft er energi i form af elektricitet, så vil produkter, der kan levere elektricitet være 
substituerende produkter. Vestas og vindmøllebranchen er ikke alene om at levere grøn energi og 
dermed vedvarende energi – også leverandører af bølgeenergi og solenergi kan levere det samme 
produkt som Vestas - nemlig vedvarende energi. Projektet vil ikke bearbejde disse tekniske 
løsninger i de kommende afsnit, da dette ligger udenfor det regi, som dette projekt tiltænkes at have. 
Figuren nedenfor viser sammensætningen for 2011 for vedvarende energi. 

                                                            
59 Årsrapport 2012 side 32 
60 Porter, Michael E. m.fl.: ”Strategy: seeking and securing competitive advantage” side 17 
61 Årsrapport 2012 side 25 
62 Årsrapport 2012 side 26 
63 Årsrapport 2012 side 28 
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Figur 3 ‐ Sammensætning af el produktionen fra vedvarende energi i Danmark i 201164 

Det skal nævnes, at et stort substituerende produkt for vindmøller stadig må være fossile 
brandstoffer samt atomkraft. De har den fordel, at det er nemmere at regulere produktionen efter det 
aktuelle strømforbrug, hvilket de grønne og lyserøde energikilder på nuværende tidspunkt har svært 
ved. 
 
Solenergi dækker over solceller, solvarme og solenergi har de senere år udviklet sig kraftigt med en 
vækstrate på 40 procent.65 Solcellernes største udfordring på nuværende tidspunkt er at få billiggjort 
de nuværende solcelletyper og derefter på længere sigt at få udviklet tredjegenerations solceller. 
Endelig forskes der i at få udviklet solceller, som efterligner planternes fotosyntese.66 
 
I Danmark er der tilskudsordninger til solceller til private, som har betydet en nærmest eksplosiv 
vækst i solcelleanlæg. Den hidtidige ordning blev kaldt nettomålerordning og er netop blevet aflyst 
af en ny ordning, som ikke er lige så lukrativ som den foregående.67 Det bliver derfor interessant at 
se hvorledes solcellemarkedet vil udvikle sig i 2013. 
 
Vandenergi er et andet substituerende produkt som kan erstatte vindenergi. Ligesom vindmøller har 
vandkraftværkerne en svaghed i forhold til vejrliget. Vandkraftværkerne i Norge producerer mere 
strøm om foråret, når sneen smelter, mens produktionen vil være mindre resten af året.68 
Bølgeenergi er også en gren i vandenergien, men indtil nu er den ikke så udbredt som for eksempel 
vindmøller. Årsagen til dette er at bølgeenergien fortsat er på et tidligt stadie i forhold til 

                                                            
64 http://energinet.dk/DA/KLIMA‐OG‐MILJOE/Elsektorens‐miljoepaavirkninger/Elproduktion‐i‐Danmark/Sider/ 
Produktion‐af‐vedvarende‐energi.aspx 
65 http://www.ens.dk/da‐DK/NyTeknologi/strategier/solenergi/Sider/Forside.aspx 
66 http://www.ens.dk/da‐DK/NyTeknologi/strategier/solenergi/Sider/Forside.aspx 
67 http://energinet.dk/DA/El/Solceller‐og‐andre‐VE‐anlaeg/Privat/Sider/default.aspx 
68 http://ing.dk/artikel/110130‐danske‐vindmoeller‐og‐norsk‐vandkraft‐er‐perfekt‐match 
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udvikling.69 Der findes i dag flere bølgeenergianlæg i verden, men disse er etableret som 
pilotprojekter, hvilket vidner om, at bølgeenergi endnu ikke har slået igennem for alvor.70 
 

4.2.5 Rivalisering/Konkurrenceintensiteten 
Konkurrenceintensiteten er bestemt af flere faktorer som for eksempel differentiering af produkter 
og service, priskrig, kapacitet i forhold til volumen, samt den aktuelle vækst i branchen. 71 
 
Vestas operer i et marked, hvor der er store leverandører samt mange små leverandører. På figuren 
nedenfor viser BTM consult, hvorledes markedet er opdelt i 2010, og heraf fremgår det, at Vestas er 
en meget stor leverandør, hvilket er nævnt tidligere. Nyere tal viser dog, at Vestas ikke længere er 
markedsleder men er henvist til de sekundære pladser i forhold til markedsandele. 
 
I branchen er der såvel store som små aktører, derfor vurderes det, at markedet er kendetegnet ved 
oligopol. Ydermere at der er tale om et heterogent marked, da køberne har præference over for 
varen. Ud fra dette konkluderes det, at markedsformen er differentieret oligopol. 
 

 
Figur 4 ‐ Markedsandele og tilstedeværelse i 201072 

Af figuren fremgår det, at de kinesiske leverandører Sinovel, GoldWind og Dongfang er de 
leverandører, der operer mest lokalt, men trods dette har de alligevel en stor markedsandel. Det 

                                                            
69http://193.88.185.141/Graphics/Publikationer/Energiforskning/Boelgekraaftteknologi_strategi_for_forskning_og_udviklin
g_juni05/index.htm 
70 http://www.ens.dk/da‐DK/NyTeknologi/strategier/Boelgeenergi/Documents/bølgeenergiteknologier.pdf 
71 Porter, Michael E. m.fl.: ”Strategy: seeking and securing competitive advantage” side 20 
72 http://www.btm.dk/reports/previous+reports/world+market+update+2010/?s=59 
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fremgår af figuren, at der er et stort marked i Kina, hvilket ligeledes er gældende for de regionale 
leverandører som Gamesa, Siemens og Suzlon, der primært opererer i Europa. 
 
Vestas har været hårdt presset de sidste år, hvilket blandt andet også er afspejlet i den faldende 
aktiekurs. Ydermere er Vestas gået fra at være branchens duksedreng gennem 12 år som 
markedsledende til at være nummer to i forhold til installeret kapacitet i 2012. General Electric blev 
nummer et, mens Siemens er rykket fra en niende plads til en tredje plads.73 Det viser, at der er et 
meget konkurrencepræget marked, hvor der skal vises resultater. Omvendt er der stadig tiltro til 
Vestas og en meget væsentlig force, som Vestas har i højere grad end sine konkurrenter, er deres 
verdensmarked. Vestas' konkurrenter er i højere grad bundet regionalt, hvilket betyder, at de vil 
være mere følsomme overfor en regional lavkonjunktur. Vestas, der opererer på verdensmarkedet, 
vil ikke være påvirket i så høj grad ved udsving regionalt. 
 
Det er også interessant at se på hvordan branchen udvikler sig – altså om der er tegn på vækst eller 
stagnation. Her kan det ses på nedenstående graf, at BTM-consult vurderer, at der vil være en 
gennemsnitlig vækst på 11,5 procent. Dette må siges at være en meget pæn vækst og er dermed en 
god nyhed for Vestas såfremt, de kan differentiere sig i forhold til deres konkurrenter, således 
Vestas kan vinde fremtidige ordrer. 
 

 
Figur 5 ‐ Udviklingen i den årlige globale vindkraft74 

 

Tilsvarende viser nedenstående graf, også fra BTM consult, hvorledes det forventes, at de enkelte 
markeder vil udvikle sig fra 2011 til 2015. Af figuren fremgår det, at Europa cirka vil fordoble 
antallet af mega watt, hvilket også er tilfældet for USA. I Asien ser det ifølge forecastet ud til at 
                                                            
73 http://epn.dk/brancher/energi/alternativ/article5200416.ece 
74 http://www.btm.dk/reports/previous+reports/world+market+update+2010/?s=59 
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være status quo, mens resten af verden vil have en voldsom vækst. Denne forecast er positiv for 
Vestas, da de som global leverandør vil få mulighed for at levere til dette potentielle marked. 
 

 
Figur 6 ‐ Den årlige vækst fordelt på markeder75 

 

Vestas har i 2012 leveret 10.982 mega watt i USA, hvilket svarer til ca. 20 procent af den total sum 
på 55.370 mega watt.76 Det fremgår dermed, at USA er et vigtigt marked for Vestas, hvorfor dette 
er et marked, der fortsat skal holdes stor fokus på. Det ser umiddelbart ud til at være en fordel, at 
præsident Barack Obama har udtalt at USA vil styrke deres grønne profil med flere investeringer og 
mere forskning i vedvarende energi. Præsidenten udtalte dog samtidig, at energispildet i huse og 
virksomheder skal halveres indenfor de næste 20 år.77 Vestas skal derfor være meget opmærksom 
på udviklingen i USA for dels at påvirke markedet, således der i endnu højere grad fokuseres på 
vedvarende energi i form af vindmøller. Dernæst skal Vestas også være opmærksom på, at det kan 
være nødvendigt at trække sig ud af markedet såfremt, at der i højere grad bliver satset på andre 
vedvarende energikilder. 
 
Vestas har haft et hårdt år, som det er belyst i regnskabsanalysen, og de forsøger at udvikle deres 
forretning. I dette forsøg er de blandt andet begyndt at sælge tårne til vindmøller fra deres fabrik i 
USA til konkurrenterne.78 Det viser, at de forsøger at komme gennem deres nuværende krise ved at 
tænke alternativt. 
 

                                                            
75 http://www.btm.dk/reports/previous+reports/world+market+update+2010/?s=59 
76 Årsrapport 2012 side 11 
77 http://jyllands‐posten.dk/international/usa/article5201780.ece 
78 Årsrapport 2012 side 108 
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4.2.6 Delonklusion på Porters Five Forces 
Ved denne brancheanalyse er de fem markedskræfter fastlagt. I forhold til de forholdsvis store 
adgangsbarrierer blandt andet i form af behovet for stor kapital samt teknologisk indsigt, så har det 
vist sig, at der er vækstpotentiale i branchen. Kunder som befinder sig globalt står tilsvarende 
stærkt, da der hersker oligopol på markedet, hvor konkurrence er skarp. I forhold til leverandørerne 
har branchen den udfordring, at vindmøller består af mange komponenter, hvorfor 
vindmølleproducenter er afhængige af deres underleverandører, hvilket betyder at disse står stærkt. 
 

4.3 Makrorelevante nøgletal  NRF 
For at klarlægge den samfundsøkonomiske situation, som Vestas befinder sig i, er der nedenfor 
præsenteret en række makroøkonomiske nøgletal, herunder Danmarks bruttonationalprodukt. Som 
beskrevet i afgrænsningen er der taget udgangspunkt i Vestas Wind System (moder), som befinder 
sig på det danske marked. På denne måde kan der sammenlignes direkte med danske 
makroøkonomiske nøgletal. Makronøgletallene er på baggrund af sammenligningsgrundlaget 
medtaget fra 2006 og frem til 2011.   

Med afsæt i ovenstående opstilles en hypotese om, at der er direkte sammenhæng mellem Vestas' 
produktion og Danmarks bruttonationalprodukt samt Vestas' ansatte og Danmarks arbejdsløshed. 
Afslutningsvis præsenteres den samlede omsætning for vindmølleproduktionen i Danmark, som 
igen vil sammenlignes med Vestas' aktivitet. For at klarlægge den emperiske sammenhæng 
foretages en korrelationstest på datamaterialet. 

4.3.1 Bruttonationalprodukt i Danmark kontra nettoomsætningen i Vestas. 

 

Figur 7 ‐ Bruttonationalprodukt i løbende priser, mia. kr. sammenlignet med nettoomsætningen i Vestas mio. kr. 
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Som bekendt bruges BNP til at fastlægge den samlede produktion i Danmark. Ved at tage 
udgangspunkt i løbende priser, er tallene "renset" for inflation, og giver således et reelt billede af 
situationen - i dette tilfælde i Danmark. For at give et sammenligningsgrundlag er begge grafer 
indsat i samme tabel. 

Som det fremgår af den blå grafen er bruttonationalproduktet steget fra 1.631,7 mia. kr. i 2006 til 
1.791,5 mia. kr. i 2011. Dette er en stigning på 9,73 procent.  Det er desuden tydeligt, at det danske 
samfund blev ramt hårdt økonomisk i 2008/09 som et resultat af den finansielle krise. Fra 2009 har 
bruttonationalproduktet således gennemgået en positiv udvikling, og udsigterne er ikke dårlige 
sammenlignet med før krisens indtog, hvor Bruttonationalproduktet lå på 1753,2 mia. kr. 

Vestas aktivitetsudvikling i den samme årrække, viser tydeligt, at Vestas oplevede en massiv 
fremgang i aktiviteten fra 2006 til 2009, hvor selskabet nåede op på en omsætning på 8.475 mio. 
kr., og dermed besad toppen af vindmøllemarkedet. Ligeledes fulgtes Vestas' aktivitet med 
bruttonationalproduktet frem til 2009, hvorefter BNP i Danmark steg markant frem til 2011. Denne 
udvikling kunne Vestas ikke følge grundet manglende ordreindgange79 og dette resulterede i, at 
Vestas måtte erkende i 2012, at være rykket ned fra toppositionen internationalt fra 1. til 2. 
pladsen.80 

I Bilag IV – Korrelation mellem BNP og nettoomsætning er der lavet beregninger på korrelationen 
mellem bruttonationalproduktet og omsætningen i Vestas. Heraf fremgår det, at korrelationen er tæt 
på 0 og at der derfor ikke er en direkte samhørighed mellem udviklingen i bruttonationalproduktet i 
Danmark og Vestas' aktivitet. Dette skyldes, som ovenfor benævnt, at Vestas ikke har kunnet følge 
den samfundsmæssige fremgang i Danmark (isoleret set) fra 2009 og frem til 2011. Den manglende 
aktivitet har udover tilbagegang i markedsandele også medført et negativt resultat på bundlinjen i 
2011. 

                                                            
79 Vestas årsrapport 2009 
80 http://ing.dk/artikel/136310‐vestas‐mister‐sin‐titel‐som‐verdens‐stoerste‐vindmoelleproducent 
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4.3.2 Vindmølleproduktion i Danmark kontra BNP i Danmark 

 

Figur 8 ‐ Vindmølleomsætning i Danmark, mia. kr. sammenlignet med det danske Bruttonationalprodukt81 

Som det fremgår af den røde graf, er omsætningen i vindmølleindustrien i Danmark steget fra 33 
mia. kr. i 2006 til 52 mia. kr. i 2011 - svarende til 57,58 %. Det samlede vindmøllemarked i 
Danmark har ikke fået så massiv en opvågning efter finanskrisen indtog, som kunne frygtes. En 
mindre nedgang fra 2008 til 2009 blev en realitet og igen fra 2010 til 2011 var økonomien ramt af 
en mindre nedgang. 

Hvis den samlede vindmølleproduktion i Danmark sammenlignes med bruttonationalproduktet, kan 
det via korrelationen konkluderes, at der er en direkte sammenhæng. Jf. Bilag IV – Korrelation 
mellem BNP og nettoomsætning ses, at korrelationen udviser 0,77 og er derfor forholdsvis tættere 
på 1. Altså er der samhørighed mellem den samlede danske produktion og omsætningen målt på 
vindmøller i Danmark.  

 

                                                            
81 http://www.windpower.org/da/viden/statistik/branchestatistik.html 
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4.3.3 Vestas' aktivitetsudvikling kontra vindmøllemarkedets omsætning i DK 

 

Figur 9 – Vestas Wind Systems aktivitet, mio. kr. sammenlignet med Vindmøllemarkedet i Danmarks omsætning82 

Hvis Vestas' aktivitetsudvikling sammenlignes med det danske vindmøllemarkeds aktivitet, jf. 
Bilag VI – Korrelation mellem Vestas' omsætning og det danske vindmøllemarkedets omsætning, er 
det tydeligt, at der er en mindre sammenhæng herimellem. Eftersom Siemens har vundet flere 
markedsandele må det formodes, at de har taget en større del af omsætningen i Danmark. På 
baggrund heraf har Vestas' ikke kunnet opdrive de fornødne ordrer, og derved er omsætningen 
faldet i perioden efter finanskrisen. Korrelationen udviser 0,59 og er derfor tættere på 1 end 0. På 
baggrund heraf kan det konkluderes, at der er samhørighed mellem det danske vindmøllemarkedets 
omsætning og Vestas' aktivitet. 

                                                            
82 Officiel årsrapport 2006‐2011 
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4.3.4 Arbejdsløsheden i Danmark kontra antal beskæftigede i Vestas i DK 

 

Figur 10 ‐ Arbejdsløshed, antal personer83 

Inden der analyseres på ovenstående graf, er det vigtigt at pointere, at de to faktorer; arbejdsløshed 
og antal ansatte illustrerer det modsatte; antal beskæftigede og antal arbejdsløse. 

Det fremgår af den blå graf ovenfor oplevede det danske samfund en rekordlav arbejdsløshed i 2008 
med kun 51.200 uden arbejde. Dette var før finanskrisens udbrud. Krisen forårsagede, jf. grafen 
ovenfor, masseafskedigelser med henblik på at tilpasse de respektive kapacitetsomkostninger til 
aktiviteten. Set fra 2008 til 2011 er arbejdsløsheden steget med 112 % svarende til 57.300 personer. 

Som det fremgår af den røde graf har Vestas bidraget til den lave arbejdsløshedsprocent i 
vækstperioden. Også i forbindelse med finanskrisens indtog hyrede Vestas flere medarbejdere og 
toppede i 2010 med 2.611 ansatte. Fra 2006 frem til 2010 har Vestas haft en stigning i antal ansatte 
med 175 % svarende til 1.660 medarbejdere.  

Det er naturligvis ikke muligt at beregne korrelationen af det gennemsnitligt antal ansatte i Vestas 
og arbejdsløsheden i Danmark, idet arbejdsløsheden er et udtryk for hvor mange ledige der er på 
arbejdsmarkedet og gennemsnitligt antal ansatte viser hvor mange der er beskæftiget. Hvis de to 
grafer sættes op imod hinanden, er det tydeligt, at Vestas bidrog i 2006 til 2008 med den 
nedadgående arbejdsløshed. Faktisk helt frem til 2010 bidrog Vestas til en forbedret 
arbejdsløshedsprocent i Danmark, men måtte se sig ramt af økonomiske problemer i 2010. Sagt på 
en anden måde blev Vestas først ramt af økonomisk krise på bagkanten af finanskrisen, og blev 
således først her nødt til at afskedige medarbejdere. 

                                                            
83 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536 
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4.3.5 Antal  beskæftigede  i  vindmølleindustrien  i  DK  kontra  antal  beskæftigede  i 
Vestas i DK 

 

Figur 11 ‐ Arbejdsløshed, antal personer i vindmølleindustrien sammenlignet med antal ansatte i Vestas i DK84 

Som det fremgår af den blå graf ovenfor, har vindmølleindustrien været en del af den økonomiske 
vækst frem til 2008. Fra 2006 til 2008 oplevede vindmølleindustrien en tilgang på 7.000 
fuldtidsansatte. Efter krisens indtog måtte de danske vindmølleaktører erkende et økonomisk pres, 
hvilket medførte et fald i antal fuldtidsbeskæftigede med 3.500. Dette fald er jævnet ud 
efterfølgende, og der opleves i øjeblikket en mindre fremgang af antal ansatte på det danske 
vindmølle marked. 

Ser man på antal beskæftigede i vindmølleindustrien i DK og antal beskæftigede i Vestas i DK, så 
kan man se en tydelig sammenhæng på graferne. Det er således også tydeligt, at Vestas vedholdt 
tilgangen i antal ansatte til og med 2010 med formentlig et håb om at opretholde kadencen i 
krisetiden. I 2010 måtte Vestas således sande, at krisen havde ramt alle, og vindmølleindustrien var 
ingen undtagelse.  

Der er i BILAG VII lavet beregninger på korrelationen mellem de to faktorer. Korrelationen udviser 
0,54 og bevæger sig således tættere på 1 end 0. På baggrund heraf, kan der konkluderes, at det er 
samhørighed mellem beskæftigelsen i vindmølleindustrien i DK og Vestas' beskæftigelse. Grunden 
til korrelationen ikke er højere skyldes naturligvis den afventende afskedigelse, som Vestas først 
foretog i 2010. 

                                                            
84 http://www.windpower.org/da/viden/statistik/branchestatistik.html 
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4.3.6 Delkonklusion makroøkonomisk analyse 
På baggrund af ovenstående analyse af makroøkonomiske nøgletal og Vestas økonomiske situation, 
er det muligt at konkludere, at Vestas ikke har fulgt den økonomiske krise på lige fod med andre 
virksomheder i Danmark. Varerne, som Vestas producerer, er unikke og ikke nær så prisfølsomme, 
hvilket betyder, at vindmølleindustrien afhænger af andet end finansiel ustabilitet. Det antages, at 
store dele af de ordrer, som vindmølleindustrien får, stammer fra politiske tiltag, som fremmer det 
miljøbevidste samfund. Det er derfor altafgørende for vindmølleindustrien, at der bliver lavet 
politiske tiltag, der gør det fordelagtigt at erhverve alternativ energi.  

Som en stor distributør af vindmøller i Danmark, har Vestas en betydelig indvirkning på det danske 
arbejdsmarked. Også her bidrager aktiviteten til en større kapacitetsnødvendighed i form af flere 
medarbejdere. Vestas vedholdte antal beskæftigede helt frem til 2010, men måtte erkende et 
økonomiske pres, der medførte store afskedigelser. Det samlede danske vindmøllemarked oplevede 
krisen på nært hold allerede i 2008, hvor arbejdsudbuddet faldt markant. Som et resultat af fortsat 
økonomisk vækst for Vestas frem til og med 2009, holdte Vestas på de ansatte. Først i 2010 måtte 
Vestas sande krisen og dette medførte et fald i antallet af medarbejdere. 

 

4.4 SWOT  KSK 
Som konklusion på denne strategiske analyse laves en SWOT analyse, for at synliggøre de styrker 
og svagheder som Vestas har, samt belyse hvilke muligheder og trusler Vestas har. De interne 
forhold dækker stærke og svage sider, mens de eksterne forhold er muligheder og trusler. SWOT 
analysen har den styrke at den giver et godt overblik over, hvorimod svagheden er at den bygger på 
en subjektiv vurdering. 

I nedenstående figur fremgår SWOT elementerne i overskuelig form. Punkterne giver et overblik 
over nogle af de potentielle arbejdsopgaver, der kan reageres på i et strategisk regi. 
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Figur 12 ‐ Vestas SWOT oversigt 

 

5 Strategiske handlemuligheder– NRF/KSK 
Ved hjælp af ovenstående analyser er der nu klarlagt de udfordringer, som Vestas står overfor i 
fremtiden. På baggrund heraf kan der udpensles en række udfaldsrum, som Vestas med fordel 
kunne tage fat om i fremtiden med henblik på at optimere forretningen, og dermed komme tilbage 
på rette kurs hvad angår markedsandele på verdensmarkedet.  

5.1 Prisdifferentiering 
Vestas indførte et princip i 2005, som lød på ”In the region for the region”85. Hermed etablerede 
Vestas produktion lokalt i de enkelte regioner for dermed at støtte lokalsamfundet med 
arbejdspladser men i høj grad for at skabe en mere rentabel forretning. 

                                                            
85 Vestas’ årsrapport 2012 side 15 
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Denne regionale satsning betyder, at Vestas operer på flere markeder, og vil dermed have en 
teoretisk mulighed for at arbejde med prisdifferentiering. Der er dog nogle forudsætninger for at 
prisdifferentiering er mulig, nemlig at de enkelte markeder kan holdes adskilt, samt at 
markedsforholdene kendes. Det vurderes, på trods af Vestas har et stærkt brand, og kunderne derfor 
formentlig vil have præference for Vestas' vindmøller, så er konkurrencen så hård at der i højere 
grad konkurreres på prisen. Derudover vil markedsforholdene være særdeles forskellige i de enkelte 
regioner, ligesom nogle af kunderne formentlig opererer i flere regioner, og det dermed ikke er 
muligt at holde markederne adskilt. 

5.2 Outsourcing 
Et andet udfaldsrum er Vestas’ satsning på øget outsourcing for derigennem at gøre produktionen 
mere fleksibel og hurtigere til at omstille kapaciteten til det aktuelle niveau.86 Det vil som tidligere 
nævnt kræve en tæt dialog med leverandørerne for at sikre, de kan levere i rette kvalitet og til rette 
pris. 

Derudover skal Vestas også sikre at de køber ind i rette mængder, således de ikke binder penge i for 
store varelagre. Omvendt er det også en katastrofe, såfremt produktionen går i stå som følge af 
manglende råvarer. 

Disse overvejelser betyder, at Vestas skal have øget fokus på deres indkøb for netop at sikre at rette 
mængde er til stede på rette sted for at støtte op om Vestas’ Lean koncept. Det vil altså sige at 
Vestas skal optimere deres indkøb ved outsourcing, således de opnår de billigst indkøbsmuligheder. 

5.3 Offshore 
Vestas satser i øget grad på udviklingen af deres offshore V164-8.0 MW vindmølle bliver et stort 
hit.87 For at sikre dette har Vestas indgået et tæt samarbejde med Dong Energy for at teste 
vindmøllen, således Vestas sikrer nogle fornuftige valide data.88 

Det er derfor interessant at opsætte en række scenarier for hvad dette kunne betyde for Vestas, hvis 
denne satsning lykkedes, bliver en fiasko eller blot forbliver status quo. Der kunne med baggrund i 
disse tre antagelser laves nogle formodninger omkring fremtiden for Vestas’ regnskab, og 
derigennem se på hvorledes dette vil påvirke dels Vestas i form af investortillid og aktiekurs og dels 
også i forhold til de makroøkonomiske forhold. 

5.4 Logistisk effektivitet 
Dette udfaldsrum stammer fra de store kapacitetsomkostninger, som en produktion i Danmark 
medfører. En løsningsmulighed til denne svaghed er at centralisere produktionen og derigennem 
forbedre den logistiske effektivitet. Hermed menes at Randersafdelingen lukkes og aktiviteterne 
flyttes til hovedkvarteret i Århus. Det vil betyde en bedre infrastruktur, da flere afdelinger er samlet, 
og herved kunne der opstå en synergi effekt som følge af tættere samarbejde mellem de enkelte 

                                                            
86 Vestas' årsrapport side 27 
87 Vestas' årsrapport side 15 
88http://www.dongenergy.de/DE/media/Konzernmitteilungen/Pages/Konzernmitteilungen_detail.aspx?omxid=656896 
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afdelinger. Det vil endvidere betyde at vindmøllerne samt reservedelene i højere grad kan afskibes 
fra Århus havn, og hermed er der mulighed for at nedbringe transportomkostningerne. 

Det vil givet vis medføre en række omkostninger, samt medføre at flere medarbejdere skal 
afskediges, men det er Vestas’ ledelses forpligtelse overfor aktionærerne, at skabe så godt et resultat 
som muligt. Det er derfor interessant at se på hvorledes investeringen og finansieringen vil se ud for 
denne flytning/rationalisering. 

6 Logistisk effektivitet som udfaldsrum 

6.1 Investering  MPA 

6.1.1 Indledning 
I følgende afsnit anvendes kapitalværdimetoden samt den interne rentefodsmetode. Disse metoder 
er valgt for at danne et overskueligt overblik samt gøre det sammenligneligt med en følgende 
finansiering af projektet. I investeringen er der endvidere valgt at anvende løbende priser, da det er 
en langsigtet investering, hvorfor generelle prisstigninger (inflation) er nødvendige at medtage for 
at give et realistisk billede. 

6.1.2 Investeringsgrundlag 
I forbindelse med den strategiske analyse samt gennemgangen af den logistiske effektivitet, blev det 
klarlagt, at ved at flytte den resterende del af aktiviteten i Randers til Aarhus, vil der være mulighed 
for at forbedre den logistiske effektivitet89 samtidig med, at der er mulighed for 
nettolønsbesparelser. Nettolønbesparelsen er tiltænkt på baggrund af centraliseringen, hvilket giver 
mulighed for nedskæringer i lederstillinger. De opsatte besparelser samt indtjening er taget som et 
estimeret gennemsnit inklusiv inflation fordelt ligeligt ud over investeringens terminer. Denne 
investering betegnes som en rationaliseringsinvestering grundet elementerne ved besparelse af 
lønomkostninger og generelle logistikomkostninger. 

6.1.3 Kalkulationsrente 
Med Lars F-analysen, blev gældsrenten for 2012 fastsat til at være 1,8 %. Gældsrenten er et udtryk 
for forrentningen af fremmedkapitalen. Til kalkulationsrenten tillægges et risikotillæg fastsat til 6 
%. Investeringen ses som en 30-årig lang investering, hvorfor der sættes et forholdsvist højt 
risikotillæg. Sidstnævnte bestanddel af kalkulationsrenten er inflationstillægget på 2 %, som er 
fastsat ud fra den generelle prisstigning de seneste år. Sammenlagt giver dette en kalkulationsrente 
på 9,8 %. 

6.1.4 Kapitalværdimetoden 
Investeringen vil med lukning af fabrik, etablering af nye lokaler samt fratrædelsesomkostninger til 
opsagte medarbejdere løbe op i en investeringssum på 50.000 tkr. Brugstiden er fastsat til 30 år ud 
fra afskrivningshorisonten for bygninger ifølge anvendt regnskabspraksis. De logistiske muligheder 
er bedre fra Aarhus, hvilket vil medføre en årlig forbedring i indtægter på estimeret 1.000 tkr. 
Endvidere vil omkostningsbesparelserne være på 5.000 tkr. om året. 
                                                            
89 Der henvises til afsnit omkring logistisk effektivitet for uddybelse. 
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Investeringssum i tkr.  50.000 
Lånomkostninger jf. finansiering i tkr.  125 
Investeringssum i alt i tkr  50.125 
Terminer  30 år 
Øget indtjening i tkr.  1.000 
Nedbringelse af omkostninger.  5.000 
Kalkulationsrente  9,8 % 
Tabel 5 – Investeringsforudsætninger 

År  Investerinssum  Indtjening  Besparelse  Nettobeta  Rente:  9,80% 

   og scrapværdi 
1.000 kr. 

1.000 kr.  1.000 kr.  lingsstrøm 
1.000 kr. 

Faktor  Nutidsværdi 

0  ‐50.125  0 0 ‐50.125 1,00000  ‐50.125
1    1.000 5.000 6.000 0,91075  5.464
2    1.000 5.000 6.000 0,82946  4.977
3    1.000 5.000 6.000 0,75543  4.533
4    1.000 5.000 6.000 0,68800  4.128
5    1.000 5.000 6.000 0,62660  3.760
6    1.000 5.000 6.000 0,57067  3.424
7    1.000 5.000 6.000 0,51974  3.118
8    1.000 5.000 6.000 0,47335  2.840
9    1.000 5.000 6.000 0,43110  2.587
..  ..  .. .. .. ..  ..

29    1.000 5.000 6.000 0,06646  399
30    1.000 5.000 6.000 0,06052  363

   ‐50.125  7.000 35.000 ‐8.125   7.394
Tabel 6 ‐ Investeringsoversigt 

Det fremgår af ovenstående skematisering, at ved tidspunkt n=30 er kapitalværdien positiv med 
7.394 tkr. Dette betyder, at Vestas kan forvente et årligt afkast på 9,8 % og samtidig tjene lige godt 
7.400.000 yderligere. 

6.1.5 Den interne rentefods metode 
Årlig indtjening:    

6.000 
Investeringssum  ‐50.125
Investeringssum fratrukket 
scrapværdi 

‐50.125

Investeringens levetid:    
30 

Kalkulationsrente:  9,80
  
Intern rente  11,5%
Tabel 7 ‐ Intern rentefod ved investering 
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Som det fremgår af ovenstående beregning, er den interne rente større end kalkulationsrenten, 
hvilket betyder, at investeringen er lønsom. Investeringsforslaget bliver forrentet med 1,7 
procentpoint mere end den opstillede kalkulationsrente. 
 

6.1.6 Delkonklusion 
Ovenstående beregninger viser en lønsom investering med knap 7.400.000 kr.  Der vil årligt være 
en forbedring af likviditeten på gennemsnitlig 6.000.000 kr., hvor der er taget højde for inflation. 
Investeringen kræver blot en finansiering på lidt over 50 millioner kr. En sådan finansiering vil 
være lønsom ved en kalkulationsrente på under 11,5 %. 

6.2 Finansiering  NRF 

6.2.1 Indledning 
Til at finansiere den store rationaliseringsinvestering, skal der indhentes forslag fra diverse 
finansieringskilder, idet investorerne allerede er pressede, jf. Vestas' økonomiske udvikling under 
makroanalysen. På baggrund heraf skal der søges efter den mest hensigtsmæssige fremmedkapital i 
samfundet. Til at vurdere den mest hensigtsmæssige løsning bør følgende elementer især tages i 
betragtning: 

 Låneomkostninger 
 Likviditet, herunder afrdagsprofil 
 Risiko 
 Fleksibilitet 

Der findes adskillige forskellige finansieringskilder, men som benævnt i afgrænsningen, jf. afsnit 
3.3, vil der tages udgangspunkt i fiktive løsninger, som kunne være indhentet fra pengeinstitutter og 
realkreditinstitutter. Til at sammenligne de enkelte finansieringsløsninger bruges den effektive 
rentefod90. 

6.2.2 Finansieringskilde 1 
Den første af de 3 finansieringskilder er ved optagelse af et erhvervslån hos Danske Bank. 
Erhvervslånet har følgende oplysninger, som skal bruges i forbindelse med vurderingen af 
lånetypen: 

 Fastforrentet annuitetslån 
 Inkonvertibelt 
 Låneprovenu: 50 mio. kr.  
 Låneomkostninger ved etablering udgør 0,25% af låneprovenu svarende til 125.000 kr. Heri er 

etableringsomkostninger, tinglysning, stempelafgift og bidrag. 
 Tilbagebetaling over 30 år 
 Rente hvert kvartal: 1,5 % 

                                                            
90 Den effektive rentefod er den pris, som låntager i gennemsnit må betale for at opnå en krones kredit i en termin, og denne 
enhedspris, bliver ifølge definitionsligningen beregnet på en sådan måde, at den er konstant gennem hele lånets løbetid. 
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Efter udfærdigelse af lånedokument kan følgende beregninger vha. balanceligninger foretages med 
henblik på at finde den effektive rente. Amortiseringstabellen fremgår af bilag VI.  

Et annuitetslån er et lån, hvor der amortiseres med lige store ydelser pr. termin. I starten består 
ydelsen hovedsageligt af rente, og derfor falder restgælden langsomt i starten. 

Til at beregne den effektive rente, vil der nedenfor blive præsenteret en række balanceligninger. 
Disse ligninger består af substituerende bogstaver, som symboliserer oplysninger fra 
lånedokumentet: 

 

Låneprovenu 

Låneprovenu efter etableringsomkostninger: 50.000.000 125.000 50.125.000 

Ydelsen 

 

Balanceligningen udtrykker tilbageskrivningen af ydelsen ved antal terminer og en given rentesats. 
Ydelsen kan ved hjælp af en finansiel lommeregner eller programmet Excel, beregnes ud fra 
låneprovenu, antal terminer og den nominelle rente. Balanceligningen for ydelsen kan præsenteres 
som følgende: 

 

Ved indsættelse fås: 

50.125.000     , 903.178  ./  

Den effektive rente 

Den effektive rente kan herefter beregnes ved hjælp af følgende balanceligning 

50.000.000 903.178      

 

1,51%/  

Den årlige effektive rente er herefter: 

Y = ydelsen (beregnes) 

n = antal terminer 

r = renten pr. termin 

k = låneprovenuet 
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1 0,0151 1 ,  %  . . 

Delkonklusion 

Renten kan sammenlignes med den interne rentefod, som viser, at investeringen forrentes med en 
procentsats svarende til 9,8 %. Idet denne forrentning er betydeligt højere end finansieringsrenten 
(den effektive rente), er investeringsforslag fortsat lønsomt. 

6.2.3 Finansieringskilde 2 
Det andet af de 3 finansieringsforslag stammer fra Realkredit Danmark, som ønsker at finansiere 
investeringen med følgende betingelser: 

 Fastforrentet annuitetslån 
 Låneprovenu: 50 mio. kr. 
 Obligationslån til kurs 93,2  
 Låneomkostninger ved etablering udgør 0,30% af låneprovenu svarende til 150.000 kr. Heri er 

etableringsomkostninger, tinglysning, stempelafgift og bidrag. 
 Tilbagebetaling over 30 år 
 Rente hvert år: 6 % 

Efter udfærdigelse af lånedokument kan følgende beregninger vha. balanceligninger foretages med 
henblik på at finde den effektive rente. Amortiseringstabellen fremgår af bilag VII.  

Låneprovenu 

Låneprovenu efter etableringsomkostninger:50.000.000 150.000 50.150.000 

Låneprovenu efter kurstab: 
. .

,
53.809.013 

Ydelsen 

Ydelsen kan herefter beregnes som følgende: 

53.809.013     , 3.909.166 ./å  

Den effektive rente 

Den effektive rente kan herefter beregnes som følgende: 

 50.000.000 3.909.166      

 

, %  . . 
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Delkonklusion 

Den effektive rente p.a. er således 6,7 %. Denne rente kan direkte sammenlignes med den interne 
rentefod, som fortsat er højere end finansieringsrenten ved finansieringskilde 1. Investeringen vil 
således fortsat være lønsom ved valget af finansieringskilde 2. 

6.2.4 Finansieringskilde 3 
Ved et nærmere samarbejde med Totalkredit tilbydes et serielån med følgende betingelser: 

 Fastforrentet lån 
 Låneprovenu: 50 mio. kr. 
 Kurs 94,1 
 Låneomkostninger ved etablering udgør 0,4% af låneprovenu svarende til 200.000 kr. Heri er 

etableringsomkostninger, tinglysning, stempelafgift og bidrag. 
 Serielån 
 Tilbagebetaling over 20 år 
 Rente hver måned: 0,45 % 

Efter udfærdigelse af lånedokument kan følgende beregninger vha. balanceligninger foretages med 
henblik på at finde den effektive rente. Amortiseringstabellen fremgår af bilag VII.  

Låneprovenu 

Låneprovenu efter etableringsomkostninger: 50.000.000 200.000 50.200.000 

Låneprovenu efter kurstab: 
. .

,
53.347.503 

Ydelse 

Ydelsen varierer som bekendt i et serielån, således det er afdragene, som er faste. I dette tilfælde er 
afdragene beregnet ved at tage den samlede gæld (53.347.503) og dividere denne med antal 
terminer (240). Herved fås et månedligt afdrag på 222.281. Renten bliver således mindre for hvert 
år. Ved serielånet er ydelserne høje i begyndelsen af lånetiden og betydeligt lavere i slutningen af 
afdragsprofilen. 

 Den effektive rente 

Den effektive rente kan beregnes ved hjælp af følgende grundformel: 

50.000.000 462.345 1 461.345 1 … 223.282 1  

0,52%/ å  

Den årlige effektive rente er herefter: 

1 0,0052 1 ,  %  . . 91 
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Delkonklusion 

Den effektive rente er således 6,42 % og er således mindre end finansieringskilde 2, men højere end 
finansieringskilde 1. Finansieringen er i dette tilfælde også lavere end den interne rentefod, hvorfor 
lånet fortsat er lønsomt. 

 

6.2.5 Delkonklusion på finansiering 
Hvis ovenstående finansieringsforslag sammenlignes, kan det konkluderes at den første af de 3 
finansieringskilder, som var et erhvervslån i Danske Bank, ville forrente lånet med en effektiv rente 
på 6,18 procent p.a. Denne løsning er således den billigste af de 3 finansieringsforslag. Hvis vi i så 
fald ser nærmere på benævnte vilkår i forbindelse med låneoptaget, så giver erhvervslånet mulighed 
for et annuitetslån, hvor ydelserne er lige store over lånets løbetid. I modsætning til de 2 øvrige 
finansieringsforslag, så giver denne finansiering mulighed for at optage lånet til kurs 100 og 
derigennem er lånets størrelse tilsvarende lavere og derved gældssætter Vestas sig ikke mere end 
højest nødvendigt. Hvis der ses nærmere på afdragsprofilen kontra indtjeningen ved det nye 
investeringstiltag, så er ydelserne jævne over lånets løbetid og det samme gør sig gældende med 
indtjeningen. Der er tale om kvartalsvis rentetilskrivning, hvilket kan give Vestas nogle 
udfordringer, idet mange af Vestas' projekter ofte strækker sig over en længere periode. Denne 
afdragsprofil kan således give nogle likviditetsmæssige vanskeligheder, hvis salget i en periode er 
dalende. Lånetypen er ikke fleksibel, idet der er tale om et inkonvertibelt lån. Sagt på en anden 
måde, så er renten fastlagt i samme niveau over lånets løbetid, og der erikke mulighed for at indfri 
lånet før tid. 

Det andet af de tre finansieringsforslag var ligeledes et fastforrentet annuitetslån optaget igennem 
Realkredit Danmark. Lånet er et obligationslån, hvor der mod en lavere kurs fås en tilsvarende 
lavere rente over lånets løbetid. Kurstabet er således medregnet i beregningen af den effektive rente. 
Den effektive rente p.a. blev beregnet til 6,7 % p.a. og er således den højeste rente af de 3 lånetyper. 
I modsætning til finansieringsforslag 1 rentetilskrives der en gang årligt. Dette udvider likviditeten 
betydeligt, og der er således mulighed for tilpasse aktiviteten over et år, således indtjeningen kan 
bære den årlige ydelse. Ydelserne harmonerer med den forventede indtjening ved investeringen og 
det kan på baggrund heraf konkluderes, at investeringen fortsat er lønsom ved valget af 
finansieringsforslag 2. I modsætning til finansieringsforslag 1 er det muligt med obligationslånet at 
konvertere lånet til en eventuelt lavere rente eller skære en del af restgælden af mod en højere 
forrentning. På denne måde er lånetype 2 mere fleksibel end lånetype 1.  

Det tredje og sidste finansieringsforslag er et fastforrentet serielån optaget gennem Totalkredit. 
Lånet bliver forrentet med en effektiv rente p.a. på 6,42 % og er således billigere end lånetype 2. I 
modsætning til de 2 øvrige finansieringsforslag tilskrives lånet månedligt med renter og ydelserne 
falder således månedligt. Ydermere er ydelserne i lånets begyndelse meget høje, idet afdragene er 
faste og lånets løbetid er fast. Dette giver nogle likviditetsmæssige vanskeligheder, idet 

                                                                                                                                                                                                     
91 Lynggaard, Peter: "Investering og finansering", 8. udgave 
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investeringen forventes at indtjene sig selv over en længere periode. Vestas er allerede presset på 
likviditet, jf. regnskabsanalysen, og det store kapitalbehov ved lånetype 3 i begyndelsen, er ikke 
muligt at frigøre. Ydermere vil obligationslånet i lighed med lånetype 2 kræve en stor 
gældssætning, hvorfor dette låneforslag forkastes. 

På baggrund af ovenstående vil låneforslag 1 være det mest fordelagtige. Dels fordi de årlige 
omkostninger er mindst af de 3 lånetyper, og dels fordi afdragsprofilen harmonerer med den 
forventede indtjening på investeringen. At lånetypen er inkonvertibelt er ikke nødvendigvis en 
svaghed, idet man således er klar over lånets betingelser over en 30 årig periode, og hermed kan 
virksomhedens ressourcer og aktivitet tilpasses de forventede omkostninger. Hermed vælges 
finansieringsforslag 1 med en effektiv rente på 6,18 % til finansiering af investeringen under pkt. 6. 

 

7 Konklusion  MPA 
Vestas har de seneste år markeret sig som markedsleder på markedet omkring vindmølleindustrien. 
Virksomheden har siden sin grundlæggelse i 1898 udviklet sig fra at være en mindre virksomhed til 
nu at være en global virksomhed, der operer på 6 forskellige kontinenter. Antallet af ansatte er 
steget fra at være omkring 60 personer til at næsten 18.000 ansatte i udgangen af 2012. 
 
Vestas har over de seneste år fokuseret på at være en "glokal" leverandør af vindenergi, hvor de 
især har gjort en stor indsats på at etablere sig i lokalområderne for at komme tættere på både 
kunder og leverandører.  
 
Vestas' seneste regnskaber viser dog, at virksomheden er i stor krise. Dette er afspejlet ikke mindste 
i de negative resultater på bundlinjen, ligesom en regnskabsanalyse viser forringelse i såvel 
rentabiliteten, indtjenings- og kapitaltilpasningsevnen samt balancestrukturen. Vestas selv 
begrunder en del af de dårlige resultater med faldende ordreindgang, der har resulteret i faldende 
omsætning. Dette kommer sandsynligvis i lyset af den globale økonomiske krise, der oftest rammer 
brancher, hvor der hersker store kapacitetsomkostninger utroligt hårdt. Dette er tilfældet for 
vindmøllebranchen Ud fra makroøkonomiske nøgletal for det danske samfund ses det tydeligt, at 
der de seneste år har været økonomiske nedgang i samfundet. Sammenlignes disse med Vestas' drift 
igennem de seneste år vil en korrelation påvises. 
 
De seneste års regnskaber er dog også påvirket af omstrukturering og rationalisering, der har haft til 
formål at tilpasse omkostningerne til ordremassen samt forbedre leveringsservicen. Det er lykkedes 
i form af en forbedring af henholdsvis leveringssikkerheden, -overholdelsen, -tiden og -
fleksibiliteten samtidig med transportomkostningerne er faldet. De seneste år har dog ikke kun vist 
forbedringer i leveringsservicen, da mindre varelagre alt andet lige forværrer leveringsservicen. 
 
Markedet for vindmøller er klassificeret som differentieret oligopol. Ud fra BTM Consults' analyse, 
der viser et enormt vækstpotentiale inden for vindmøllerbranchen, står globale vindmøllefabrikanter 
- såsom Vestas - stærkt, da de har mulighed for at tilpasse fokus i forhold til, hvor i verden branchen 
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vækster. Vækstraterne, som analysen præsenterer, betyder også, at der trods store adgangsbarrierer, 
alt andet lige måtte være penge at hente i markedet for vindenergi. Det kræver dog den fornødne 
kapital, da etableringen af sådanne virksomheder har et enormt kapitalbehov. Endvidere kræver det, 
at et nystiftet selskab får indgået gode aftaler med underleverandører, da branchen er afhængig af 
disse grundet de mange delkomponenter, der er nødvendig ved opførsel af en vindmølle. 
 
Disse elementer beviser, at Vestas står over for store udfordringer, der dog formodentlig ved, at de 
rette beslutninger træffes, kan medføre potentiel vækst. Mulighederne for en eventuel vækst kan 
enten findes i outsourcing af en del af produktionen. Dette betyder en større fleksibilitet i forhold til 
nedgangstider. Det vil dog alt andet lige kræve mere kontrol af leverancerne fra 
underleverandørerne, da en outsourcing vil betyde øget risici vedrørende forsinkelser eller fejl ved 
leverancer eller manglende kvalitet. Et andet aspekt er muligheden for offshore-vindmølleparker, 
som endnu er et marked, som ikke er fuldt udnyttet i forhold til areal. Derudover kan der foretages 
investeringer, der skal nedbringe omkostninger og/eller omsætningen. Dette kan eksempelvis gøres 
ved at flytte reserveafdelingen til Aarhus og centralisere alt således varer kunne afskibes for 
eksempel fra Aarhus Havn og derved spare omkostninger. Endvidere kunne en centralisering give 
en synergi effekt.  
 
Ud fra opstillede forudsætninger vil en centralisering være lønsom. Herudover viser et af de 
indhentede finansieringstilbud en lavere effektiv rente end den beregnede rente for investeringen 
samtidig sparede omkostninger i forhold til betalinger af ydelser viser et likviditetsoverskud. 
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8 Perspektivering – Hvor er Vestas på vej hen? – KSK/NRF 
 

Vi har i dette projekt gennem den strategiske analyse set hvorledes Vestas' situation ser ud i dag og 
derefter set på nogle af de udfaldsrum, som Vestas bør reagere på. Det er derfor interessant at se på, 
hvorledes Vestas vil se ud om fem år, hvilket vi vil give vores bud på i det følgende afsnit. 
 
Vi har tidligere været inde på emnet i projektet, men Vindmøllemarkedet er fortsat i vækst, og der 
forventes vækstrater på over 13 procent.92 Følger udviklingen det scenarie, som BTM consult har 
opstillet, vil kapaciteten af de installerede møller være 1.000 GW i 2025, hvilket er omkring en 20 
dobling af det nuværende niveau. Dette viser at der fortsat er et stort marked, og Vestas har i 
årsrapporten fra 2012 tilkendegivet at de slanker virksomheden, således de står stærkere til 
fremtiden.93 Senest i kvartalsrapporten for 1. kvartal 2013 udtales der, at denne "slankeproces" bl.a. 
har været medvirkende til et mindre forbrug af garantihensættelser over de senest 12 måneder, 
hvilket skal ses som et resultat af et kontinuerligt fokus på kvalitet og vindmøllernes forbedrede 
drift.94 
 
I 2012 oplyste Vestas at de var i forhandlinger med Mitsubishi Heavy Industries, da Vestas søger en 
strategisk samarbejdspartner, der kan være med til at dække udviklingsomkostninger i forbindelse 
med udvikling af en ny offshore mølle, samtidig med at Mitsubishi gerne vil have en global 
markedsandel i offshore sektoren.95 Disse rygter har stået på i over et år, og der er ikke kommet 
yderligere oplysninger frem i offentligheden omkring et snarligt joint venture mellem Vestas og 
Mitsubishi, men interessen er altså gensidig. 
 
Kvartalsrapporten fra Vestas blev offentliggjort den 8. maj 2013, og her ligger Vestas CEO Ditlev 
Engel vægt på at der er opnået en væsentlig forbedring af den frie cash flow.96 Regnskabet for første 
kvartal viste et underskud på 1,1 milliard kr. Her skal det dog pointeres at driftsunderskuddet var på 
122 millioner euro mod 245 millioner euro sidste år, så der har været en klar fremgang.97 Vestas 
fastholder samtidig forventningerne til 2013 med en omsætning på mindst 5,5 milliarder euro, på 
trods af at omsætningen for første kvartal kun var på godt 1 milliard euro. 98 
 
Aktiekurs udviklingen har udviklet sig positivt siden sommeren sidste år, hvilket det også fremgår 
af grafen nedenfor. Grafen viser, at aktien er steget med næsten 100 procent det sidste år, hvilket må 
siges at være en flot turn around i forhold til den udvikling, der har været hvis vi ser længere 
tilbage. 
 

                                                            
92 http://www.btm.dk/public/Executive_Summary_‐_Ten_Year_Review.pdf 
93 http://www.btm.dk/public/Executive_Summary_‐_Ten_Year_Review.pdf 
94 http://www.vestas.com/da/investor/meddelelser/selskabsmeddelelser/news‐display.aspx?action=3&NewsID=3270 
95http://www.euroinvestor.dk/nyheder/2013/01/24/vestas‐mitsubishi‐vil‐have‐kaempe‐havmoelle‐paa‐markedet‐i‐
2015/12183265 
96 http://www.vestas.com/da/investor/meddelelser/selskabsmeddelelser/news‐display.aspx?action=3&NewsID=3270 
97 http://www.business.dk/green/vestas‐stadig‐i‐minus‐trods‐fremgang 
98 http://www.business.dk/green/vestas‐stadig‐i‐minus‐trods‐fremgang 
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Figur 13 ‐ Vestas aktieudvikling fra juni 2012 til maj 201399 

 

Vi vurderer at Vestas fortsat vil være en stor aktør på markedet, som følge af deres nuværende 
udvikling både i form af trimning af virksomheden, men også den trend der viser sig i forhold til 
aktiekursen. Vi har ikke mulighed for at vurdere om Vestas og Mitsubishi vil indgå i et joint venture 
selskab, men den generelle forventning til vindmøllemarkedet, der annoncerer om kraftige 
vækstrater er gode nyheder for Vestas.   
 
På baggrund af dette vurderer vi at Vestas er på vej tilbage, men der er stadig lang vej til tidligere 
tiders himmelflugt og førstepladsen på verdensmarkedet.  
 

   

                                                            
99 http://borsen.dk/kurser/virksomhedsside/vestas_wind_systems.html 
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Bilag I  Nøgletalsanalyse 
 

Rentabilitet 

Afkastningsgraden 

Vestas' rentabilitet er i analyseperioden forværret. Dette kommer til udtryk i virksomhedens 
afkastningsgrad der er faldet fra værende 2,3 % i 2009 til at være -13,9 % i 2012. Faldet udgør i alt 
16,2 procentpoint svarende til 709 procent. Forklaringerne af nedenstående nøgletal viser de 
finansielle poster, der har haft denne negative indvirkning på virksomhedens rentabilitet. 

Overskudsgraden 

Virksomhedens indtjeningsevne er faldet drastisk fra at have et positivt hovednøgletal på 9,8 %, er 
overskudsgraden faldet til  -93,6 %. Dette svarer til et fald på 103,5 procentpoint svarende til 1.053 
%. Dette har haft en særdeles negativ indvirkning på Vestas A/S' rentabilitet. Grundene til den 
faldende indtjeningsevne forklares neden for under kommentarer vedrørende "Indtjeningsevne".  

Aktivernes omsætningshastighed 

Vestas' kapitaltilpasningsevne er forværret i perioden. Dette ses i aktivernes omsætningshastighed, 
der er faldet fra at være 0,23 gange til at være 0,15 gange. Dette svarer til et fald på 0,08 gange 
omregnet til 36 %. Forringelsen af kapitaltilpasningsevnen har ligeledes haft negativ indvirkning på 
virksomhedens rentabilitet. En mere dybdegående analyse af nøgletal vedr. kapitaltilpasningsevnen 
ses neden for, der skal give et indblik i hvilke forhold, der har medførte denne negative udvikling. 

Gældsrenten 

Gældsrenten har i analyseperioden gennemgået en positiv udvikling i og med, at denne er faldet fra 
5,4 % i 2009 til 1,8 % i 2012. Dette er et fald på 3,6 procentpoint svarende til et fald på 67 %. 
Virksomheden har dog i analyseperioden tabt penge på, at arbejde med gæld, da gældsrenten er 
højere end afkastningsgraden. 

Egenkapitalens forrentning 

Forrentningen af egenkapitalen har gennemgået en negativ udvikling, da den er faldet fra 9,1 % til -
51,9 %. Dette svarer til et fald på 61,0 procentpoint omregnet til 668 %.  

Gearing 

Gearingen har resultatmæssigt gennemgået en negativ udvikling, da den er steget fra 0,8 til 2,6. 
Stigningen er på 1,8 svarende til 213 %. Årsagen til, at stigningen i gearingen anses som negativ 
ligger i føromtalte forhold omkring gældsrenten, da virksomheden ikke har tjent på de ekstra lånte 
penge.  
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Indtjeningsevne 

Overskudsgrad 

Se førnævnte kommentarer omkring overskudsgraden. 

Indeks for omsætning 

Indeks for omsætningen er faldet med 54 procent fra 2009 til 2010, men er dog steget til 2012, hvis 
antaget, at 2009 er basis år. Netto er der et fald på 24 %. Dette har isoleret haft en negativ 
indvirkning på virksomhedens indtjeningsevne.  

Indeks for produktionsomkostninger 

Indeks for produktionsomkostninger er faldet med 20 procent fra 2009 til 2010, dog steget med 92 
procent til 2012, hvis antaget, at 2009 er basis år. Dette har isoleret haft en negativ indvirkning på 
virksomhedens indtjeningsevne. 

Indeks for administrationsomkostninger 

Indeks for administrationsomkostninger er steget med 29 procent fra 2009 til 2010 og faldet  5 
procent til 2012, hvis antaget, at 2009 er basis år. Sammenlignet med udviklingen i 
nettoomsætningen, har dette forholdsmæssigt haft en enorm betydning for indtjeningsevnen. Dette 
fordi administrationsomkostningerne er steget imens nettoomsætningen er faldet. 

Særlige omkostninger 

Særlige omkostninger vedr. nedskrivning af anlægsaktiver samt kompensation for berørte ansatte 
vedrørende denne omstrukturering og reorganisering, der har været af virksomheden. Disse har i 
2010 udgjort 44 millEUR samt i 2011 6 millEUR og 145 millEUR i 2012. Disse omkostninger har 
naturligvis rent isoleret givet en forværret indtjeningsevne, da disse omkostninger ikke har øget salg 
forbundet herved samt indgår negativt i resultat før renter. 

Kapitaltilpasningsevne 

Aktivernes omsætningshastighed 

Se tidligere beskrivelse af aktivernes omsætningshastighed. 

Varelageret omsætningshastighed 

Varelageret omsætningshastighed er i analyseperioden faldet fra 162 gange til 6 gange. I 2010 var 
lageret oppe og have en omsætningshastighed på 522 gange. At nøgletallet samlet set er faldet, 
betyder det, at det har haft en negativ indflydelse på virksomhedens kapitaltilpasningsevne. Dette 
nøgletal skal ses i lyset af selskabets lave lagerbeholdning, hvor en ændring på få millioner EURO 
har enorm betydning for omsætningshastighed. 
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Materielle anlægsaktivers omsætningshastighed 

Omsætningshastigheden for materielle anlægsaktiver er faldet fra 3,41 gange i 2009 til 1,07 gange i 
2011. Det er et fald på 2,34 gange svarende til 69 %. Faldet har påvirket Vestas' 
kapitaltilpasningsevne negativt. Tilgangen i materielle anlægsaktiver er grundet omstrukturering i 
virksomheden, hvor Vestas er flyttet ind i et nyt hovedkvarter i Aarhus, samtidig har virksomheden 
foretaget nedskrivninger i forbindelse med nedlukningen af deres aktivitet i Varde100. 

Immaterielle anlægsaktivers omsætningshastighed 

Immaterielle anlægsaktivers omsætningshastighed er faldet fra 2,26 gange i 2009 til 2,19 gange i 
2012. Faldet har påvirket virksomhedens kapitaltilpasningsevne negativt. Der har været en netto 
tilgang på 429 mio. EUR., hvor der i 2011 var en tilgang på udviklingsprojekter på netto 296 mio. 
EUR. I 2012 var der en tilgang på 169 mio. EUR. 

Varekreditorernes omsætningshastighed 

Omsætningshastigheden for varekreditorerne er faldet i analyseperioden. Nøgletallet er faldet fra 
65,43 gange til 50,13 gange, hvilket vil sige en ændring på 15,30 gange svarende til 23 %. Dette har 
ikke en direkte påvirkning af kapitaltilpasningsevnen, men afspejler forholdsbilledet imellem 
omsætningen og varekreditorerne. Kredittiden til leverandørerne er således faldet i analyse 
perioden, hvilket har medført forringede likviditetsforhold. 

Balancestruktur 

Soliditetsgrad 

Soliditetsgraden er faldet i analyseperioden fra 49,8 % i 2009 til 26,19 % i 2012. Dette er en negativ 
udvikling, da en større del af Vestas' aktiver er blevet finansieret via gæld i stedet for egenkapital 
især taget in mente, at man de seneste år har tabt på at arbejde med gæld. Grundet den negative 
udvikling ligger soliditetsgraden på et utilfredsstillende niveau i forhold til tommelfingerreglen om 
et niveau 30 - 40 %.  

Likviditetsgrad 

Likviditetsgraden i Vestas' er i analyseperioden faldet fra 183,1 % i 2009 til 121,5 % i 2012. Dette 
er et fald på 61,6 procentpoint svarende til 34 %. Faldet har betydet at virksomhedens 
likviditetsgrad har udviklet sig fra værende god i forhold til tommelfingerreglen på 150 % til at 
være særdeles ringe. Udvikling skyldes hovedsagligt, at Vestas' i 2011 har optaget gæld hos 
dattervirksomheder yderligere på næsten 700 mio. EUR., samtidig med et mindre fald i 
virksomhedens omsætningsaktiver. 

 

 

                                                            
100 side 117 Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 
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Gearing 

Likviditetsmæssigt har gearingen udviklet sig negativt i og med den er steget. Dette betyder, at en 
større dele af virksomhedens aktiver er finansieret ved gæld. Som tidligere nævnt er det 
hovedsageligt en stigning i gæld hos dattervirksomheder, der har været årsag til denne udvikling. 

 

Bilag II  Teori om nøgletalsanalyse101 

En regnskabsanalyse gennemføres ved at foretage en række beregninger af nøgletal som beskriver 
økonomiske sammenhænge i virksomheden. Hvert nøgletal beviser forholdet mellem én post i 
regnskabet og en anden post i regnskabet. Sagt på en anden måde er nøgletal forholdstal, som 
udtrykker økonomiske sammenhænge. En regnskabsanalyse kan tage udgangspunkt i to situationer: 

- En tidssammenligning 
- En virksomhedssammenligning (benchmarking) 

 
Ved at tage udgangspunkt i en årrække kan virksomheden klargøre den økonomiske udvikling i 
virksomheden og dermed opstille mål for fremtiden. Analysen kan, ligesom resten af årsrapporten, 
være tilset en virksomheds interessenter.  
Ved virksomhedssammenligningen kan man inden for en given branche sammenligne sin 
forretningsmæssige formåen med øvrige virksomheder. Denne indgangsvinkel gør det muligt at 
fastsætte konkurrenceniveauet og bruge dette i kampens hede. Ydermere kan 
virksomhedssammenligningen være udgangspunkt for at benchmarke og på denne måde ”lære” af 
andre virksomheder.  
 
En regnskabsanalyse kan indeholde flere forskellige elementer, men bør som minimum indeholde 
en rentabilitetsanalyse. Ydermere kan analysen bl.a. tage udgangspunkt i følgende områder: 

- Analyse af indtjeningsevnen 
- Analyse af kapitaltilpasningsevnen 
- Analyse af balancestruktur 

Rentabilitetsanalyse 
Rentabilitetsanalyse laver med henblik på at belyse virksomhedens indtjening i forhold til 
kapitalbindingen. Når dette er sagt, er der 5 elementer, som kan være med til at belyse dette forhold: 

- Afkastningsgraden 
- Overskudsgraden 
- Aktivernes omsætningshastighed 
- Egenkapitalens forrentning 
- Gældsrente 
- (Gearing) 

                                                            
101  Teori  om  nøgletalsanalyse  er  kopieret  fra  eksamensprojekt  i  Erhvervsøkonomi  vedr.  Sanistål  skrevet  af  Mikkel  P. 
Andersen, Niklas R. Filipsen, Karsten Klit samt Carsten Jacobsen. 
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Afkastningsgraden kan desuden beregnes ved en multiplikation af overskudsgraden og aktivernes 
omsætningshastighed (jf. Du-Pont Pyramiden, bilag III). 

Analyse af indtjeningsevne 
Analyse af indtjeningsevnen tager udgangspunkt i regnskabet og består af følgende elementer: 

- Overskudsgraden 
- Dækningsgrad/Bruttoavanceprocent 
- Indeksberegning for omsætning 
- Indeksberegning for kapacitetsomkostninger 

Hvis et regnskab ikke er opstilles efter ovenstående model kan det være hensigtsmæssigt at foretage 
indeksberegning af de væsentligste omkostninger med henblik på at sammenligne udviklingen af 
disse med udviklingen virksomhedens aktivitet (omsætning) 

Analyse af kapitaltilpasningsevnen 
Analyse af kapitaltilpasningsevnen er den anden af de to faktorer der påvirker afkastningsgraden i 
virksomheden. Med henblik på at detaljere virksomhedens kapitaltilpasningsevne beregnes følgende 
nøgletal: 

- Aktivernes omsætningshastighed 
- Anlægsaktivernes omsætningshastighed 
- Varelagerets omsætningshastighed 
- Varedebitorernes omsætningshastighed 
- Varekreditorernes omsætningshastighed 
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Bilag III  DuPont Pyramiden 
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Bilag IV – Korrelation mellem BNP og nettoomsætning 

 

Figur 14 ‐ Beregning af korrelation mellem BNP og nettoomsætning102 

 

Bilag  V  –  Korrelation  mellem  BNP  og  det  danske  vindmøllemarkedets 
omsætning 

 

Figur 15 ‐ Beregning af korrelation mellem BNP og det danske vindmøllemarkedet omsætning 

 

 

Bilag  VI  –  Korrelation  mellem  Vestas'  omsætning  og  det  danske 
vindmøllemarkedets omsætning  

 

Figur 16 ‐ Korrelation mellem Vestas' omsætning og det danske vindmøllemarkedets omsætning 

 

                                                            
102 Korrelationen er beregnet i standardprogrammet Microsoft Office – Excel. 
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Bilag  VII  –  Korrelation  mellem  vindmølleindustrien  i  Danmarks 
beskæftigede og Vestas' beskæftigede 
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Bilag VIII – amortiseringsplan låneforslag 1 
Terminer Gæld primo Rente Ydelse Afdrag Gæld ultimo 

1. juli 2013 50.000.000 750.000 903.178 153.178 49.846.822 

1. oktober 2013 49.846.822 747.702 903.178 155.476 49.691.346 

1. januar 2014 49.691.346 745.370 903.178 157.808 49.533.538 

1. april 2014 49.533.538 743.003 903.178 160.175 49.373.362 

1. juli 2014 49.373.362 740.600 903.178 162.578 49.210.784 

1. oktober 2014 49.210.784 738.162 903.178 165.017 49.045.768 

1. januar 2015 49.045.768 735.687 903.178 167.492 48.878.276 

1. april 2015 48.878.276 733.174 903.178 170.004 48.708.272 

1. juli 2015 48.708.272 730.624 903.178 172.554 48.535.718 

1. oktober 2015 48.535.718 728.036 903.178 175.143 48.360.575 

1. januar 2016 48.360.575 725.409 903.178 177.770 48.182.805 

1. april 2016 48.182.805 722.742 903.178 180.436 48.002.369 

1. juli 2016 48.002.369 720.036 903.178 183.143 47.819.226 

1. oktober 2016 47.819.226 717.288 903.178 185.890 47.633.337 

1. januar 2017 47.633.337 714.500 903.178 188.678 47.444.658 

1. april 2017 47.444.658 711.670 903.178 191.508 47.253.150 

1. juli 2017 47.253.150 708.797 903.178 194.381 47.058.769 

1. oktober 2017 47.058.769 705.882 903.178 197.297 46.861.472 

1. januar 2018 46.861.472 702.922 903.178 200.256 46.661.216 

1. april 2018 46.661.216 699.918 903.178 203.260 46.457.956 

1. juli 2018 46.457.956 696.869 903.178 206.309 46.251.647 

1. oktober 2018 46.251.647 693.775 903.178 209.404 46.042.243 

1. januar 2019 46.042.243 690.634 903.178 212.545 45.829.699 

1. april 2019 45.829.699 687.445 903.178 215.733 45.613.966 

1. juli 2019 45.613.966 684.209 903.178 218.969 45.394.997 

1. oktober 2019 45.394.997 680.925 903.178 222.253 45.172.743 

1. januar 2020 45.172.743 677.591 903.178 225.587 44.947.156 

1. april 2020 44.947.156 674.207 903.178 228.971 44.718.185 

1. juli 2020 44.718.185 670.773 903.178 232.406 44.485.780 

1. oktober 2020 44.485.780 667.287 903.178 235.892 44.249.888 

1. januar 2021 44.249.888 663.748 903.178 239.430 44.010.458 

1. april 2021 44.010.458 660.157 903.178 243.021 43.767.437 

1. juli 2021 43.767.437 656.512 903.178 246.667 43.520.770 

1. oktober 2021 43.520.770 652.812 903.178 250.367 43.270.403 

1. januar 2022 43.270.403 649.056 903.178 254.122 43.016.281 

1. april 2022 43.016.281 645.244 903.178 257.934 42.758.347 

1. juli 2022 42.758.347 641.375 903.178 261.803 42.496.544 

1. oktober 2022 42.496.544 637.448 903.178 265.730 42.230.814 

1. januar 2023 42.230.814 633.462 903.178 269.716 41.961.098 

1. april 2023 41.961.098 629.416 903.178 273.762 41.687.336 

1. juli 2023 41.687.336 625.310 903.178 277.868 41.409.467 
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1. oktober 2023 41.409.467 621.142 903.178 282.036 41.127.431 

1. januar 2024 41.127.431 616.911 903.178 286.267 40.841.164 

1. april 2024 40.841.164 612.617 903.178 290.561 40.550.603 

1. juli 2024 40.550.603 608.259 903.178 294.919 40.255.684 

1. oktober 2024 40.255.684 603.835 903.178 299.343 39.956.341 

1. januar 2025 39.956.341 599.345 903.178 303.833 39.652.508 

1. april 2025 39.652.508 594.788 903.178 308.391 39.344.117 

1. juli 2025 39.344.117 590.162 903.178 313.017 39.031.101 

1. oktober 2025 39.031.101 585.467 903.178 317.712 38.713.389 

1. januar 2026 38.713.389 580.701 903.178 322.477 38.390.911 

1. april 2026 38.390.911 575.864 903.178 327.315 38.063.597 

1. juli 2026 38.063.597 570.954 903.178 332.224 37.731.372 

1. oktober 2026 37.731.372 565.971 903.178 337.208 37.394.165 

1. januar 2027 37.394.165 560.912 903.178 342.266 37.051.899 

1. april 2027 37.051.899 555.778 903.178 347.400 36.704.499 

1. juli 2027 36.704.499 550.567 903.178 352.611 36.351.888 

1. oktober 2027 36.351.888 545.278 903.178 357.900 35.993.988 

1. januar 2028 35.993.988 539.910 903.178 363.268 35.630.720 

1. april 2028 35.630.720 534.461 903.178 368.718 35.262.002 

1. juli 2028 35.262.002 528.930 903.178 374.248 34.887.754 

1. oktober 2028 34.887.754 523.316 903.178 379.862 34.507.892 

1. januar 2029 34.507.892 517.618 903.178 385.560 34.122.332 

1. april 2029 34.122.332 511.835 903.178 391.343 33.730.989 

1. juli 2029 33.730.989 505.965 903.178 397.213 33.333.775 

1. oktober 2029 33.333.775 500.007 903.178 403.172 32.930.604 

1. januar 2030 32.930.604 493.959 903.178 409.219 32.521.384 

1. april 2030 32.521.384 487.821 903.178 415.358 32.106.027 

1. juli 2030 32.106.027 481.590 903.178 421.588 31.684.439 

1. oktober 2030 31.684.439 475.267 903.178 427.912 31.256.527 

1. januar 2031 31.256.527 468.848 903.178 434.330 30.822.197 

1. april 2031 30.822.197 462.333 903.178 440.845 30.381.351 

1. juli 2031 30.381.351 455.720 903.178 447.458 29.933.893 

1. oktober 2031 29.933.893 449.008 903.178 454.170 29.479.723 

1. januar 2032 29.479.723 442.196 903.178 460.982 29.018.741 

1. april 2032 29.018.741 435.281 903.178 467.897 28.550.844 

1. juli 2032 28.550.844 428.263 903.178 474.916 28.075.928 

1. oktober 2032 28.075.928 421.139 903.178 482.039 27.593.889 

1. januar 2033 27.593.889 413.908 903.178 489.270 27.104.619 

1. april 2033 27.104.619 406.569 903.178 496.609 26.608.010 

1. juli 2033 26.608.010 399.120 903.178 504.058 26.103.952 

1. oktober 2033 26.103.952 391.559 903.178 511.619 25.592.332 

1. januar 2034 25.592.332 383.885 903.178 519.293 25.073.039 

1. april 2034 25.073.039 376.096 903.178 527.083 24.545.956 
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1. juli 2034 24.545.956 368.189 903.178 534.989 24.010.967 

1. oktober 2034 24.010.967 360.165 903.178 543.014 23.467.954 

1. januar 2035 23.467.954 352.019 903.178 551.159 22.916.795 

1. april 2035 22.916.795 343.752 903.178 559.426 22.357.368 

1. juli 2035 22.357.368 335.361 903.178 567.818 21.789.550 

1. oktober 2035 21.789.550 326.843 903.178 576.335 21.213.215 

1. januar 2036 21.213.215 318.198 903.178 584.980 20.628.235 

1. april 2036 20.628.235 309.424 903.178 593.755 20.034.481 

1. juli 2036 20.034.481 300.517 903.178 602.661 19.431.819 

1. oktober 2036 19.431.819 291.477 903.178 611.701 18.820.118 

1. januar 2037 18.820.118 282.302 903.178 620.877 18.199.242 

1. april 2037 18.199.242 272.989 903.178 630.190 17.569.052 

1. juli 2037 17.569.052 263.536 903.178 639.643 16.929.410 

1. oktober 2037 16.929.410 253.941 903.178 649.237 16.280.173 

1. januar 2038 16.280.173 244.203 903.178 658.976 15.621.197 

1. april 2038 15.621.197 234.318 903.178 668.860 14.952.336 

1. juli 2038 14.952.336 224.285 903.178 678.893 14.273.443 

1. oktober 2038 14.273.443 214.102 903.178 689.077 13.584.367 

1. januar 2039 13.584.367 203.765 903.178 699.413 12.884.954 

1. april 2039 12.884.954 193.274 903.178 709.904 12.175.050 

1. juli 2039 12.175.050 182.626 903.178 720.553 11.454.497 

1. oktober 2039 11.454.497 171.817 903.178 731.361 10.723.136 

1. januar 2040 10.723.136 160.847 903.178 742.331 9.980.805 

1. april 2040 9.980.805 149.712 903.178 753.466 9.227.339 

1. juli 2040 9.227.339 138.410 903.178 764.768 8.462.571 

1. oktober 2040 8.462.571 126.939 903.178 776.240 7.686.331 

1. januar 2041 7.686.331 115.295 903.178 787.883 6.898.447 

1. april 2041 6.898.447 103.477 903.178 799.702 6.098.746 

1. juli 2041 6.098.746 91.481 903.178 811.697 5.287.049 

1. oktober 2041 5.287.049 79.306 903.178 823.873 4.463.176 

1. januar 2042 4.463.176 66.948 903.178 836.231 3.626.946 

1. april 2042 3.626.946 54.404 903.178 848.774 2.778.171 

1. juli 2042 2.778.171 41.673 903.178 861.506 1.916.666 

1. oktober 2042 1.916.666 28.750 903.178 874.428 1.042.237 

1. januar 2043 1.042.237 15.634 903.178 887.545 154.693 

1. april 2043 154.693 2.320 903.178 900.858 -746.165 
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Bilag IX – amortiseringsplan låneforslag 2 
Terminer Gæld primo Rente Ydelse Afdrag Gæld ultimo 

1. juli 2013 53.809.013 3.228.541 3.909.166 680.625 53.128.387 

1. juli 2014 53.128.387 3.187.703 3.909.166 721.463 52.406.924 

1. juli 2015 52.406.924 3.144.415 3.909.166 764.751 51.642.174 

1. juli 2016 51.642.174 3.098.530 3.909.166 810.636 50.831.538 

1. juli 2017 50.831.538 3.049.892 3.909.166 859.274 49.972.264 

1. juli 2018 49.972.264 2.998.336 3.909.166 910.830 49.061.434 

1. juli 2019 49.061.434 2.943.686 3.909.166 965.480 48.095.953 

1. juli 2020 48.095.953 2.885.757 3.909.166 1.023.409 47.072.544 

1. juli 2021 47.072.544 2.824.353 3.909.166 1.084.814 45.987.731 

1. juli 2022 45.987.731 2.759.264 3.909.166 1.149.902 44.837.829 

1. juli 2023 44.837.829 2.690.270 3.909.166 1.218.897 43.618.932 

1. juli 2024 43.618.932 2.617.136 3.909.166 1.292.030 42.326.902 

1. juli 2025 42.326.902 2.539.614 3.909.166 1.369.552 40.957.350 

1. juli 2026 40.957.350 2.457.441 3.909.166 1.451.725 39.505.624 

1. juli 2027 39.505.624 2.370.337 3.909.166 1.538.829 37.966.796 

1. juli 2028 37.966.796 2.278.008 3.909.166 1.631.158 36.335.637 

1. juli 2029 36.335.637 2.180.138 3.909.166 1.729.028 34.606.609 

1. juli 2030 34.606.609 2.076.397 3.909.166 1.832.770 32.773.839 

1. juli 2031 32.773.839 1.966.430 3.909.166 1.942.736 30.831.104 

1. juli 2032 30.831.104 1.849.866 3.909.166 2.059.300 28.771.804 

1. juli 2033 28.771.804 1.726.308 3.909.166 2.182.858 26.588.946 

1. juli 2034 26.588.946 1.595.337 3.909.166 2.313.829 24.275.116 

1. juli 2035 24.275.116 1.456.507 3.909.166 2.452.659 21.822.457 

1. juli 2036 21.822.457 1.309.347 3.909.166 2.599.819 19.222.638 

1. juli 2037 19.222.638 1.153.358 3.909.166 2.755.808 16.466.830 

1. juli 2038 16.466.830 988.010 3.909.166 2.921.156 13.545.674 

1. juli 2039 13.545.674 812.740 3.909.166 3.096.426 10.449.248 

1. juli 2040 10.449.248 626.955 3.909.166 3.282.211 7.167.037 

1. juli 2041 7.167.037 430.022 3.909.166 3.479.144 3.687.893 

1. juli 2042 3.687.893 221.274 3.909.166 3.687.893 0 
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Bilag X – amortiseringsplan låneforslag 3 
Terminer Gæld primo Rente Ydelse Afdrag Gæld ultimo 
      -50.200.000     
1. juli 2013 53.347.503 240.064 462.345 222.281 53.125.221 
1.august 2013 53.125.221 239.063 461.345 222.281 52.902.940 
1. september 2013 52.902.940 238.063 460.344 222.281 52.680.659 
1. oktober 2013 52.680.659 237.063 459.344 222.281 52.458.378 
1. november 2013 52.458.378 236.063 458.344 222.281 52.236.096 
1. december 2013 52.236.096 235.062 457.344 222.281 52.013.815 
1. januar 2014 52.013.815 234.062 456.343 222.281 51.791.534 
1. februar 2014 51.791.534 233.062 455.343 222.281 51.569.253 
1. marts 2014 51.569.253 232.062 454.343 222.281 51.346.971 
1. april 2014 51.346.971 231.061 453.343 222.281 51.124.690 
1. maj 2014 51.124.690 230.061 452.342 222.281 50.902.409 
1. juni 2014 50.902.409 229.061 451.342 222.281 50.680.128 
1. juli 2014 50.680.128 228.061 450.342 222.281 50.457.846 
1.august 2014 50.457.846 227.060 449.342 222.281 50.235.565 
1. september 2014 50.235.565 226.060 448.341 222.281 50.013.284 
1. oktober 2014 50.013.284 225.060 447.341 222.281 49.791.002 
1. november 2014 49.791.002 224.060 446.341 222.281 49.568.721 
1. december 2014 49.568.721 223.059 445.341 222.281 49.346.440 
1. januar 2015 49.346.440 222.059 444.340 222.281 49.124.159 
1. februar 2015 49.124.159 221.059 443.340 222.281 48.901.877 
1. marts 2015 48.901.877 220.058 442.340 222.281 48.679.596 
1. april 2015 48.679.596 219.058 441.339 222.281 48.457.315 
1. maj 2015 48.457.315 218.058 440.339 222.281 48.235.034 
1. juni 2015 48.235.034 217.058 439.339 222.281 48.012.752 
1. juli 2015 48.012.752 216.057 438.339 222.281 47.790.471 
1.august 2015 47.790.471 215.057 437.338 222.281 47.568.190 
1. september 2015 47.568.190 214.057 436.338 222.281 47.345.909 
1. oktober 2015 47.345.909 213.057 435.338 222.281 47.123.627 
1. november 2015 47.123.627 212.056 434.338 222.281 46.901.346 
1. december 2015 46.901.346 211.056 433.337 222.281 46.679.065 
1. januar 2016 46.679.065 210.056 432.337 222.281 46.456.784 
1. februar 2016 46.456.784 209.056 431.337 222.281 46.234.502 
1. marts 2016 46.234.502 208.055 430.337 222.281 46.012.221 
1. april 2016 46.012.221 207.055 429.336 222.281 45.789.940 
1. maj 2016 45.789.940 206.055 428.336 222.281 45.567.659 
1. juni 2016 45.567.659 205.054 427.336 222.281 45.345.377 
1. juli 2016 45.345.377 204.054 426.335 222.281 45.123.096 
1.august 2016 45.123.096 203.054 425.335 222.281 44.900.815 
1. september 2016 44.900.815 202.054 424.335 222.281 44.678.533 
1. oktober 2016 44.678.533 201.053 423.335 222.281 44.456.252 
1. november 2016 44.456.252 200.053 422.334 222.281 44.233.971 
1. december 2016 44.233.971 199.053 421.334 222.281 44.011.690 
1. januar 2017 44.011.690 198.053 420.334 222.281 43.789.408 
1. februar 2017 43.789.408 197.052 419.334 222.281 43.567.127 
1. marts 2017 43.567.127 196.052 418.333 222.281 43.344.846 
1. april 2017 43.344.846 195.052 417.333 222.281 43.122.565 
1. maj 2017 43.122.565 194.052 416.333 222.281 42.900.283 
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1. juni 2017 42.900.283 193.051 415.333 222.281 42.678.002 
1. juli 2017 42.678.002 192.051 414.332 222.281 42.455.721 
1.august 2017 42.455.721 191.051 413.332 222.281 42.233.440 
1. september 2017 42.233.440 190.050 412.332 222.281 42.011.158 
1. oktober 2017 42.011.158 189.050 411.331 222.281 41.788.877 
1. november 2017 41.788.877 188.050 410.331 222.281 41.566.596 
1. december 2017 41.566.596 187.050 409.331 222.281 41.344.315 
1. januar 2018 41.344.315 186.049 408.331 222.281 41.122.033 
1. februar 2018 41.122.033 185.049 407.330 222.281 40.899.752 
1. marts 2018 40.899.752 184.049 406.330 222.281 40.677.471 
1. april 2018 40.677.471 183.049 405.330 222.281 40.455.190 
1. maj 2018 40.455.190 182.048 404.330 222.281 40.232.908 
1. juni 2018 40.232.908 181.048 403.329 222.281 40.010.627 
1. juli 2018 40.010.627 180.048 402.329 222.281 39.788.346 
1.august 2018 39.788.346 179.048 401.329 222.281 39.566.064 
1. september 2018 39.566.064 178.047 400.329 222.281 39.343.783 
1. oktober 2018 39.343.783 177.047 399.328 222.281 39.121.502 
1. november 2018 39.121.502 176.047 398.328 222.281 38.899.221 
1. december 2018 38.899.221 175.046 397.328 222.281 38.676.939 
1. januar 2019 38.676.939 174.046 396.327 222.281 38.454.658 
1. februar 2019 38.454.658 173.046 395.327 222.281 38.232.377 
1. marts 2019 38.232.377 172.046 394.327 222.281 38.010.096 
1. april 2019 38.010.096 171.045 393.327 222.281 37.787.814 
1. maj 2019 37.787.814 170.045 392.326 222.281 37.565.533 
1. juni 2019 37.565.533 169.045 391.326 222.281 37.343.252 
1. juli 2019 37.343.252 168.045 390.326 222.281 37.120.971 
1.august 2019 37.120.971 167.044 389.326 222.281 36.898.689 
1. september 2019 36.898.689 166.044 388.325 222.281 36.676.408 
1. oktober 2019 36.676.408 165.044 387.325 222.281 36.454.127 
1. november 2019 36.454.127 164.044 386.325 222.281 36.231.846 
1. december 2019 36.231.846 163.043 385.325 222.281 36.009.564 
1. januar 2020 36.009.564 162.043 384.324 222.281 35.787.283 
1. februar 2020 35.787.283 161.043 383.324 222.281 35.565.002 
1. marts 2020 35.565.002 160.043 382.324 222.281 35.342.721 
1. april 2020 35.342.721 159.042 381.324 222.281 35.120.439 
1. maj 2020 35.120.439 158.042 380.323 222.281 34.898.158 
1. juni 2020 34.898.158 157.042 379.323 222.281 34.675.877 
1. juli 2020 34.675.877 156.041 378.323 222.281 34.453.595 
1.august 2020 34.453.595 155.041 377.322 222.281 34.231.314 
1. september 2020 34.231.314 154.041 376.322 222.281 34.009.033 
1. oktober 2020 34.009.033 153.041 375.322 222.281 33.786.752 
1. november 2020 33.786.752 152.040 374.322 222.281 33.564.470 
1. december 2020 33.564.470 151.040 373.321 222.281 33.342.189 
1. januar 2021 33.342.189 150.040 372.321 222.281 33.119.908 
1. februar 2021 33.119.908 149.040 371.321 222.281 32.897.627 
1. marts 2021 32.897.627 148.039 370.321 222.281 32.675.345 
1. april 2021 32.675.345 147.039 369.320 222.281 32.453.064 
1. maj 2021 32.453.064 146.039 368.320 222.281 32.230.783 
1. juni 2021 32.230.783 145.039 367.320 222.281 32.008.502 
1. juli 2021 32.008.502 144.038 366.320 222.281 31.786.220 
1.august 2021 31.786.220 143.038 365.319 222.281 31.563.939 
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1. september 2021 31.563.939 142.038 364.319 222.281 31.341.658 
1. oktober 2021 31.341.658 141.037 363.319 222.281 31.119.377 
1. november 2021 31.119.377 140.037 362.318 222.281 30.897.095 
1. december 2021 30.897.095 139.037 361.318 222.281 30.674.814 
1. januar 2022 30.674.814 138.037 360.318 222.281 30.452.533 
1. februar 2022 30.452.533 137.036 359.318 222.281 30.230.252 
1. marts 2022 30.230.252 136.036 358.317 222.281 30.007.970 
1. april 2022 30.007.970 135.036 357.317 222.281 29.785.689 
1. maj 2022 29.785.689 134.036 356.317 222.281 29.563.408 
1. juni 2022 29.563.408 133.035 355.317 222.281 29.341.126 
1. juli 2022 29.341.126 132.035 354.316 222.281 29.118.845 
1.august 2022 29.118.845 131.035 353.316 222.281 28.896.564 
1. september 2022 28.896.564 130.035 352.316 222.281 28.674.283 
1. oktober 2022 28.674.283 129.034 351.316 222.281 28.452.001 
1. november 2022 28.452.001 128.034 350.315 222.281 28.229.720 
1. december 2022 28.229.720 127.034 349.315 222.281 28.007.439 
1. januar 2023 28.007.439 126.033 348.315 222.281 27.785.158 
1. februar 2023 27.785.158 125.033 347.314 222.281 27.562.876 
1. marts 2023 27.562.876 124.033 346.314 222.281 27.340.595 
1. april 2023 27.340.595 123.033 345.314 222.281 27.118.314 
1. maj 2023 27.118.314 122.032 344.314 222.281 26.896.033 
1. juni 2023 26.896.033 121.032 343.313 222.281 26.673.751 
1. juli 2023 26.673.751 120.032 342.313 222.281 26.451.470 
1.august 2023 26.451.470 119.032 341.313 222.281 26.229.189 
1. september 2023 26.229.189 118.031 340.313 222.281 26.006.908 
1. oktober 2023 26.006.908 117.031 339.312 222.281 25.784.626 
1. november 2023 25.784.626 116.031 338.312 222.281 25.562.345 
1. december 2023 25.562.345 115.031 337.312 222.281 25.340.064 
1. januar 2024 25.340.064 114.030 336.312 222.281 25.117.783 
1. februar 2024 25.117.783 113.030 335.311 222.281 24.895.501 
1. marts 2024 24.895.501 112.030 334.311 222.281 24.673.220 
1. april 2024 24.673.220 111.029 333.311 222.281 24.450.939 
1. maj 2024 24.450.939 110.029 332.310 222.281 24.228.657 
1. juni 2024 24.228.657 109.029 331.310 222.281 24.006.376 
1. juli 2024 24.006.376 108.029 330.310 222.281 23.784.095 
1.august 2024 23.784.095 107.028 329.310 222.281 23.561.814 
1. september 2024 23.561.814 106.028 328.309 222.281 23.339.532 
1. oktober 2024 23.339.532 105.028 327.309 222.281 23.117.251 
1. november 2024 23.117.251 104.028 326.309 222.281 22.894.970 
1. december 2024 22.894.970 103.027 325.309 222.281 22.672.689 
1. januar 2025 22.672.689 102.027 324.308 222.281 22.450.407 
1. februar 2025 22.450.407 101.027 323.308 222.281 22.228.126 
1. marts 2025 22.228.126 100.027 322.308 222.281 22.005.845 
1. april 2025 22.005.845 99.026 321.308 222.281 21.783.564 
1. maj 2025 21.783.564 98.026 320.307 222.281 21.561.282 
1. juni 2025 21.561.282 97.026 319.307 222.281 21.339.001 
1. juli 2025 21.339.001 96.026 318.307 222.281 21.116.720 
1.august 2025 21.116.720 95.025 317.307 222.281 20.894.439 
1. september 2025 20.894.439 94.025 316.306 222.281 20.672.157 
1. oktober 2025 20.672.157 93.025 315.306 222.281 20.449.876 
1. november 2025 20.449.876 92.024 314.306 222.281 20.227.595 



65 
 

1. december 2025 20.227.595 91.024 313.305 222.281 20.005.313 
1. januar 2026 20.005.313 90.024 312.305 222.281 19.783.032 
1. februar 2026 19.783.032 89.024 311.305 222.281 19.560.751 
1. marts 2026 19.560.751 88.023 310.305 222.281 19.338.470 
1. april 2026 19.338.470 87.023 309.304 222.281 19.116.188 
1. maj 2026 19.116.188 86.023 308.304 222.281 18.893.907 
1. juni 2026 18.893.907 85.023 307.304 222.281 18.671.626 
1. juli 2026 18.671.626 84.022 306.304 222.281 18.449.345 
1.august 2026 18.449.345 83.022 305.303 222.281 18.227.063 
1. september 2026 18.227.063 82.022 304.303 222.281 18.004.782 
1. oktober 2026 18.004.782 81.022 303.303 222.281 17.782.501 
1. november 2026 17.782.501 80.021 302.303 222.281 17.560.220 
1. december 2026 17.560.220 79.021 301.302 222.281 17.337.938 
1. januar 2027 17.337.938 78.021 300.302 222.281 17.115.657 
1. februar 2027 17.115.657 77.020 299.302 222.281 16.893.376 
1. marts 2027 16.893.376 76.020 298.301 222.281 16.671.095 
1. april 2027 16.671.095 75.020 297.301 222.281 16.448.813 
1. maj 2027 16.448.813 74.020 296.301 222.281 16.226.532 
1. juni 2027 16.226.532 73.019 295.301 222.281 16.004.251 
1. juli 2027 16.004.251 72.019 294.300 222.281 15.781.970 
1.august 2027 15.781.970 71.019 293.300 222.281 15.559.688 
1. september 2027 15.559.688 70.019 292.300 222.281 15.337.407 
1. oktober 2027 15.337.407 69.018 291.300 222.281 15.115.126 
1. november 2027 15.115.126 68.018 290.299 222.281 14.892.844 
1. december 2027 14.892.844 67.018 289.299 222.281 14.670.563 
1. januar 2028 14.670.563 66.018 288.299 222.281 14.448.282 
1. februar 2028 14.448.282 65.017 287.299 222.281 14.226.001 
1. marts 2028 14.226.001 64.017 286.298 222.281 14.003.719 
1. april 2028 14.003.719 63.017 285.298 222.281 13.781.438 
1. maj 2028 13.781.438 62.016 284.298 222.281 13.559.157 
1. juni 2028 13.559.157 61.016 283.297 222.281 13.336.876 
1. juli 2028 13.336.876 60.016 282.297 222.281 13.114.594 
1.august 2028 13.114.594 59.016 281.297 222.281 12.892.313 
1. september 2028 12.892.313 58.015 280.297 222.281 12.670.032 
1. oktober 2028 12.670.032 57.015 279.296 222.281 12.447.751 
1. november 2028 12.447.751 56.015 278.296 222.281 12.225.469 
1. december 2028 12.225.469 55.015 277.296 222.281 12.003.188 
1. januar 2029 12.003.188 54.014 276.296 222.281 11.780.907 
1. februar 2029 11.780.907 53.014 275.295 222.281 11.558.626 
1. marts 2029 11.558.626 52.014 274.295 222.281 11.336.344 
1. april 2029 11.336.344 51.014 273.295 222.281 11.114.063 
1. maj 2029 11.114.063 50.013 272.295 222.281 10.891.782 
1. juni 2029 10.891.782 49.013 271.294 222.281 10.669.501 
1. juli 2029 10.669.501 48.013 270.294 222.281 10.447.219 
1.august 2029 10.447.219 47.012 269.294 222.281 10.224.938 
1. september 2029 10.224.938 46.012 268.293 222.281 10.002.657 
1. oktober 2029 10.002.657 45.012 267.293 222.281 9.780.375 
1. november 2029 9.780.375 44.012 266.293 222.281 9.558.094 
1. december 2029 9.558.094 43.011 265.293 222.281 9.335.813 
1. januar 2030 9.335.813 42.011 264.292 222.281 9.113.532 
1. februar 2030 9.113.532 41.011 263.292 222.281 8.891.250 
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1. marts 2030 8.891.250 40.011 262.292 222.281 8.668.969 
1. april 2030 8.668.969 39.010 261.292 222.281 8.446.688 
1. maj 2030 8.446.688 38.010 260.291 222.281 8.224.407 
1. juni 2030 8.224.407 37.010 259.291 222.281 8.002.125 
1. juli 2030 8.002.125 36.010 258.291 222.281 7.779.844 
1.august 2030 7.779.844 35.009 257.291 222.281 7.557.563 
1. september 2030 7.557.563 34.009 256.290 222.281 7.335.282 
1. oktober 2030 7.335.282 33.009 255.290 222.281 7.113.000 
1. november 2030 7.113.000 32.009 254.290 222.281 6.890.719 
1. december 2030 6.890.719 31.008 253.289 222.281 6.668.438 
1. januar 2031 6.668.438 30.008 252.289 222.281 6.446.157 
1. februar 2031 6.446.157 29.008 251.289 222.281 6.223.875 
1. marts 2031 6.223.875 28.007 250.289 222.281 6.001.594 
1. april 2031 6.001.594 27.007 249.288 222.281 5.779.313 
1. maj 2031 5.779.313 26.007 248.288 222.281 5.557.032 
1. juni 2031 5.557.032 25.007 247.288 222.281 5.334.750 
1. juli 2031 5.334.750 24.006 246.288 222.281 5.112.469 
1.august 2031 5.112.469 23.006 245.287 222.281 4.890.188 
1. september 2031 4.890.188 22.006 244.287 222.281 4.667.906 
1. oktober 2031 4.667.906 21.006 243.287 222.281 4.445.625 
1. november 2031 4.445.625 20.005 242.287 222.281 4.223.344 
1. december 2031 4.223.344 19.005 241.286 222.281 4.001.063 
1. januar 2032 4.001.063 18.005 240.286 222.281 3.778.781 
1. februar 2032 3.778.781 17.005 239.286 222.281 3.556.500 
1. marts 2032 3.556.500 16.004 238.286 222.281 3.334.219 
1. april 2032 3.334.219 15.004 237.285 222.281 3.111.938 
1. maj 2032 3.111.938 14.004 236.285 222.281 2.889.656 
1. juni 2032 2.889.656 13.003 235.285 222.281 2.667.375 
1. juli 2032 2.667.375 12.003 234.284 222.281 2.445.094 
1.august 2032 2.445.094 11.003 233.284 222.281 2.222.813 
1. september 2032 2.222.813 10.003 232.284 222.281 2.000.531 
1. oktober 2032 2.000.531 9.002 231.284 222.281 1.778.250 
1. november 2032 1.778.250 8.002 230.283 222.281 1.555.969 
1. december 2032 1.555.969 7.002 229.283 222.281 1.333.688 
1. januar 2033 1.333.688 6.002 228.283 222.281 1.111.406 
1. februar 2033 1.111.406 5.001 227.283 222.281 889.125 
1. marts 2033 889.125 4.001 226.282 222.281 666.844 
1. april 2033 666.844 3.001 225.282 222.281 444.563 
1. maj 2033 444.563 2.001 224.282 222.281 222.281 
1. juni 2033 222.281 1.000 223.282 222.281 0 
 

 

 


