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1. Problemformulering, ”Iværksætter i grøn energi”
Problemformulering:
Med udgangspunkt i emnet ”Grøn energi” vil vi i denne opgave afdække, om der i DK i dag er
grundlag for at etablere en ny virksomhed baseret på salg af solceller. Forretningsgrundlaget
omkring netop solceller er særligt spændende, da det er et af de markeder der i høj grad er
omskifteligt som følge af både politisk ”bevågenhed” og en stigende grad af fokusering på
vedvarende energiformer.
Vi vil i opgaven forsøge at afdække, om man - som iværksætter - vil kunne opstille en positiv
forretningsplan for en lille virksomhed, der alene fokuserer på et enkelt produkt: solceller.
Vores hypotese er, at det burde kunne lade sig gøre. Vi ved, at solcelleteknologien
grundlæggende er forholdsvis simpel. Produktionen af solcellepaneler er for år tilbage blevet
fuldautomatiseret på et åbent globalt marked. Den øgede fokus på produktionsledet må betyde
at konkurrencen er steget – og som følge deraf et fald til grossistledet/forhandlerledet. Dette
kunne teoretisk godt betyde, at der på salg af paneler er en fornuftig avance at hente.
Vi vil gennem rapporten holde så mange relevante parametre så muligt op imod en sådan
forretningsplan og forhåbentlig afslutningsvis kunne konkludere, om det i Danmark er muligt
at etablere og drive en sådan forretning.
Problemstillingen
Kan de mest væsentlige elementer i at komme fra idé til praksis bære i et sådant projekt?
Herunder: kan man lave en bæredygtig forretningsplan, der med overvejende sandsynlighed
vil kunne trække de nødvendige investeringer ind i virksomheden?

2. Projektafgrænsning
Vi begrænser opstarten til udelukkende at omhandle køb og salg af solpaneler og et begrænset
tilbehørsprogram til disse. Vi begrænser os yderligere til kun at se på en enkelt ydelsesgruppe
inden for solceller; et 6000KW anlæg.
Vi begrænser opstarten til produktmæssigt udelukkende at omhandle salg af solpaneler og
ganske få tilbehørsgrupper. Vi begrænser yderligere vores kundegruppe til kun at omhandle
handel med private.
Omkostningsmodellen er begrænset til kun at omhandle de omkostningsgrupper vi umiddelbart
har identificeret - og beregninger på renter m.v. er anslået.
Vi ser bevist ikke på:
 Salgskanaler til kunden
 Markedsstørrelse - men bygger det på en antagelse i vores budget
 Salg til erhverv, herunder også landmænd, mindre kraft/varmeværker m.v.
Vi er klar over, at erhvervsdrivende modsat private har andre fradragsmuligheder i
forbindelse med afregningen af solcelleenergi – og det derfor er mere attraktivt at benytte
solceller her. Ligeledes er vi godt klar over, at energiforbrugsmønstret hos erhvervsdrivende
er anderledes, hvilket betyder at EL forbruges i dagtiden - hvor det produceres (f.eks.
pumper hos vandværket/kraftvarmeværket, fodermaskiner hos landmanden m.v.) – og der
derfor ikke er et tab i oplagringen i el-nettet.
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3. Metodeovervejelser
Vi har valgt at gennemfører arbejdet efter den model, vi har illustreret i
Figur 3.1. Vi har sammen valgt emne, udarbejdet problemformulering
samt foretaget en opdeling af emner inden for gruppen.
Vi har derefter arbejdet individuelt – men dog holdt faste on-linemøder
hver søndag. I projektperioden har vi holdt fire fysiske møder, hvor alt
materialet, hypoteser, problemstillinger m.v. er gennemgået.
Som anført i problemformuleringen, så har vi valgt at tilgå emnet ”grøn
energi” via en hypotese om, at man må kunne etablere og drive en
virksomhed i Danmark indenfor netop dette fagområde.
Rent metodemæssigt, vil vi i rapporten forsøge at arbejde os igennem de
elementer af en sådan virksomhedsopstart, som vi finder mest relevante.
Disse områder vil vi forsøge at belyse via de relevante
værktøjer/modeller, som har været en del af de seneste års
undervisning.
Afsnit og konklussioner vil vi opstille som direkte operationelle
konklussioner, der direkte kan indgå i en samlet beslutningsproces
i forhold til vores hypotese: ”Det kan betale sig at etablere en
solcellevirksomhed i Danmark”.

Figur 3.1 Egen model
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4. Virksomhedsbeskrivelse og type - ny virksomhed (MLJ)
At starte selvstændig virksomhed er en stor beslutning, der kræver en del overvejelser. Udover
de rent arbejdsmæssige overvejelser, bør man starte på et så solidt økonomisk grundlag som
muligt, for der igennem at kunne fokusere på virksomhedens idégrundlag - i stedet for at
kæmpe med økonomien fra dag 1.
Vores gruppe her på HD-studiet består af tre medlemmer. Fælles for os er, at vi ikke har en
uddannelsesmæssig baggrund, der umiddelbart lægger op til, at vi skulle blive iværksættere
inden for grøn energi. Fælles for os er også, at vi alle tre til et vist niveau forstår os på salg,
markedsføring, samt har et drive i forhold til iværksætteri.
Vi har besluttet at bygge vores fiktive virksomhed op omkring salg og montering af solceller. Vi
har ikke en baggrund, der gør os specielt kvalificerede til monteringen af disse anlæg, hvorfor
vi fra starten vil budgettere med, at der i virksomheden ansættes en medarbejdere til
håndtering af monteringsdelen. Virksomheden vil derfor i denne opgave bestå af to personer:
én af os, samt en medarbejder til håndtering af monteringsdelen.
Virksomheden etableres med udgangspunkt i den privatbolig vi nu har, men med leje af et
erhvervslokale til lager, værksted m.v.

4.1. Virksomhedsformer, fordele og ulemper
Der findes en lang række virksomhedsformer man bør overveje når man starter en virksomhed
op. Valget af virksomhedsform har ikke kun betydning for dine finansieringsmuligheder i
forbindelse med opstarten, men også for din privatøkonomi såfremt virksomheden skulle lukke
ned på sigt. Vi har med udgangspunkt i et skema fra revisionsfirmaet PWC (figur 4.1.) opstillet
og gennemgået de elementer i virksomhedsvalget som syntes relevante for vores
problemstilling.
Skema fra www.pwc.dk

Personlig
virksomhed

Interessentskab

Anpartsselskab

Aktieselskab

Kommanditselskab

Ja og solidarisk
med de øvrige
interessenter,
men indbyrdes er
det
forholdsmæssigt

Nej, dog
eventuelle
garantier stillet
overfor banker
mv.

Nej, dog
eventuelle
garantier
stillet overfor
banker mv.

Nej, dog
eventuelle
garantier stillet
overfor banker
mv.

Ingen
mulighed for
udbytte og
måske heller
ikke løn

Ingen mulighed
for udbytte og
måske heller ikke
løn

Dit indskud på
minimum kr.
Dit indskud
500.000

Risici for din
privatøkonomi

hæfter du personligt for
virksomhedens
Ja
forpligtelser

konsekvenser ved
manglende indtjening

Ingen overskud
til udtagning

Ingen overskud
til udtagning

Ingen mulighed
for udbytte og
måske heller
ikke løn

hvad kan tabes i
forbindelse med
virksomheden

Alle tab i
virksomheden

Normalt andel af
virksomhedens
tab

Dit indskud på
minimum kr.
80.000
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skal tabt kapital
reetableres
(indbetales)

Nej

Nej

Ja, 40% af
kapitalen er
tabt. E&S kan
give selskabet
en frist til
retablering af
anpartskapitalen
ved selskabets
egen indtjening.

Ja

Ja

Nej

Normalt, hvis
mere end
50% er tabt,
men mere
lempelige
regler end for
ApS

Normalt, hvis
mere end 50% er
tabt, men mere
lempelige regler
end for ApS

Nej

Ja

Skattemæssige
forhold
kan ejeren fradrage
underskud fra
virksomheden

kan overskud opspares
til lav acontoskat

kan beskatning af
værdistigning udskydes
hvis virksomheden
senere omdannes

Ja, hvis
Ja, hvis
virksomhedsskat- virksomhedsskatteordning
anvendes

teordning
anvendes

Ja

Ja

Ja

Ja, hvis
virksomhedsskat-

Ja

teordning
anvendes
Ikke aktuelt dog kan
holdingselskab
være relevant

Ikke aktuelt dog kan
Ja
holdingselskab
være relevant

Ja

Ja

Ja

Særlige krav
skal følge
årsregnskabsloven

Ja - men typisk
Ja - men typisk
kun som klasse A færre regler

skal offentliggøre
årsrapporter

Nej

Nej, dog i særlige
Ja
tilfælde

Ja

Ja

Krav om bestyrelse

Nej

Ofte en del af
I/S-aftalen

Kan være
direktøren

Ja

Ja

Offentliggørelse af
vedtægter, formål,
årsrapporter mv.

Nej

(Nej)

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Intet krav

Intet kav

Kr. 80.000

kun 1 ejer

to eller flere

Intet krav

Nemt senere af
overdrage
Karv om
indskudskapital
Krav om antal ejere

500.000 Intet krav
Intet krav

To eller flere

Figur 4.1 Redigeret PWC tabel1
Efter gennemgangen af ovennævnte, har vi opstillet nedenstående liste over kriterier som
syntes ekstra vigtige for os:






1

Undgå så meget gæld som muligt ved stiftelsen
Lav start indskud
Så stor så mulig gennemsigtlighed
Maksimal profit
Kun 1 ejer

www.pwc.dk (redigeret udgave)
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Som ovenstående indikerer, er der særligt to virksomhedsformer, der er oplagte. Den ene er
enkeltmandsvirksomhed og den anden er anpartsselskab. Et af de mest oplagte argumenter
for at vælge en enkeltmandsvirksomhed er, at der intet krav er til indskudskapital. Men mindre
attraktivt er det, at man satser og hæfter med hele sin formue, hvilket i tilfælde af konkurs er
en meget alvorlig sag.
Grundet den lave indskudskapital og den mindre hæftelse, vælges et anpartsselskab (APS)
som virksomhedsform. Her får virksomhedsejerne maksimalt udbytte uden hæftelse, samt
muligheden for at starte op med en meget lille startkapital.

4.2. Etableringen i Danmark
Når man snakker om virksomhedsetablering i et land, er et meget vigtigt element
rammebetingelserne. Disse kan spille en meget stor rolle i hvordan det kan komme til at gå
virksomheden i fremtiden. Danmark ligger på en 10. plads blandt OECD-landene når det
kommer til rammebetingelser for
iværksætteri.
På enkelte områder er vi dog helt i
top: Markedsforhold, regulering og
vidensskabelse- og spredning. De
to største udfordringer ligger inden
for iværksætterkompetencer og
iværksætterkultur. Endvidere har
det i de senere år været svært at
låne kapital i bankerne til opstart af
virksomhed2.
Diagrammet, Figur 4.2.1, viser
antallet af nye virksomheder med
kun én ansat. Virksomhederne er
delt op efter virksomhedsformer.
Data er fra perioden: 01-01-12 til
31-12-12, og er gældende for
nyoprettede virksomheder i
Danmark.

Nye virksomheder i 2012
1
Anpartsselskab

431
31

Partrederi

2
2

Interessentselkab

44
7
Anden udenlandsk virksomhed
17
2
Filial af udenlandsk… 3
1
Andelsselskad (-forening)
13
37
Enkeltmandsvirksomhed
0

100

372
200

300

400

500

Figur 4.2.1 Nye virksomheder i 2012

Som ovenstående indikerer, er de
mest populære virksomhedsformer med én ansat: anpartsselskab og enkeltmandsvirksomhed.

4.2.1. PESTEL analyse
PESTEL-analyse er teoretisk tilgang til at analysere virksomhedens omverden og bruges til at
analysere makroøkonomiske faktorer, der har indflydelse på virksomheden og dens muligheder.
Gennem analysen vil det blive belyst, hvilke makroøkonomiske forhold, der påvirker
virksomhedens afsætning af solceller. Nedenstående figur viser de områder, som bliver berørt i
analysen af virksomheden. Disse er; (P)Politiske,(E)Økonomiske, (S)Social-kulturelle,
(T)Teknologiske, (E)Miljømæssige, og (L)Lovmæssige forhold. 4.2.23

2

Kilde: http://www.erhvervsstyrelsen.dk/file/291799/Ivaerksaetterindeks-2012-endelig-version.pdf

3

Kilde: www.betabox.dk
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Figur 4.2.2 PESTEL-figur

Politisk: Når man kigger på et land som Danmark, som er en retsstat med en lukket økonomi,
er det begrænset, hvor meget staten har af direkte indflydelse på den enkelte virksomhed. Et
af de finanspolitiske værktøjer staten har, er at hæve eller sænke skatter og afgifte. Hvis man
fra statens side ønsker at fremme grøn energi, er den hurtigste og mest effektive måde, at
give forbrugerne en økonomisk fordel ved at investere i grøn energi. Ved at fremme
forbrugernes incitament for at anskaffe solcelleanlæg, er man på samme tid også med til at
sætte gang i de økonomiske samfundshjul. I en tid med lavkonjunktur er et sådant tiltag
yderst oplagt, men dog udretter en så lille del, som investering i solceller, ikke de helt store
økonomiske mirakler for staten. Med en så specifik ordning som man har oplevet til
solcelleanlæg, undlader man at berøre andre relaterede brancher.
De klare konsekvenser af en brancheorienteret statsstøtte er, at den enkelte branche oplever
en markant fremgang. Denne fremgang har stor indflydelse på afsætningen af produkter for
branchen, men den dag støtten fjernes/ændres oplever virksomhederne en markant nedgang i
efterspørgselen. Ved at fjerne eller tilføre regeringsbestemte afgifter, kan man fra politisk side
være med til at fremme et givent produkt. At tilføre afgifter er et meget kendt og anvendt
instrument når man forsøger at sætte gang i de økonomiske hjul. Ydermere kan man - ved at
fjerne afgifter - på samme tid skabe mere interesse for produktet hos forbrugerne. Der er
ingen tvivl om, at hvis der pålægges en ekstra afgift på solceller, vil konsekvensen være stor
for branchen. Dette særligt fordi der er tale om en investering som forbrugerne foretager, for
at kunne spare penge og derfor er den meget prisfølsom.
Der har gennem de senere år været en stigende interesse for bæredygtige energiformer. Det
er også ønsket om netop at fremme disse miljørigtige løsninger, der i sin tid har fået den
danske regering - og mange andre regeringer globalt set - til at yde statsstøtte til
solcelleanlæg. Den danske støtteordning har haft to politiske formål. Dels at støtte anvendelse
af grøn energi, men også at fungere som motor i en tid med lavkonjunktur. Endvidere har den
danske støtteordning haft en anden dagsorden: At være en del af den vækstplan som
regeringen har haft i en periode med lavkonjunktur.
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Vi befinder os i en tid, hvor ordet krise ikke længere er et fremmedord, en tid hvor vi er
begyndt at analysere og undersøge, hvor vi kan spare på vores knappe ressourcer, uanset om
vi taler tid, penge eller råstoffer. Jagten på et mere miljøvenligt samfund kræver investeringer,
hvilket netop vil være meget lukrativt i en tid med lavkonjunktur. Ikke alene kan solcellerne
være med til at bidrage til de økonomiske hjul kommer i gang igen, men der er også en
økonomisk gevinst på den lange bane for ejerne.
Der er ingen tvivl om at det politiske aspekt spiller en meget vital rolle, når det kommer til
udbredelsen af solceller, og grøn energi i al almindelighed. Via de politiske beslutninger og
tiltag, er det muligt at udbrede og fremme den grønne bæredygtige energi. Det er allerede set
med den nye og den gamle ordning, hvor stor indflydelse politiske tiltag kan have for
branchens eksistens. Man kan kun forestille sig, hvordan endnu et politisk udspil vil kunne
påvirke branchen.
Økonomisk: Det meste af den energi der anvendes i dag, kommer fra fossile brændstoffer
Figur 4.2.34. Efterhånden som efterspørgslen efter disse stiger og jordens naturlige
forekomster reduceres, vil prisen naturligt stige.
De stadigt stigende energipriser taler klart for, at der bør satses mere på alternativer til de i
forvejen mest anvendte former for brændstof. I takt med at globaliseringen og velfærden
udbreder sig med hastige skridt, bliver efterspørgslen på olie også øget - i endnu højere grad
end vi oplever det i dag. Ikke alene er det en bekostelig affære at udvinde råolie, men der er
også knappe ressourcer inden for dette område.
Den globale og altdominerende finanskrise er klart et vigtigt element, når man snakker grøn
energi. Virksomheder og private går nu i højere grad op i at finde besparelser. Hvad man ikke
stillede spørgsmålstegn ved før og bare antog for at være normalt, bliver nu undersøgt i håb
om at kunne spare penge - og her er energiforbruget ikke nogen undtagelse. For seks år siden
i perioden med højkonjunktur, var der ikke nær så mange, der tænkte i bæredygtigenergi, som
nu. Dette kan til dels tillægges den teknologiske udvikling, men den globale økonomiske
finanskrise spiller mindst en lige så stor rolle.

Figur 4.2.3 Verdens forbrug af energi

4.2.3 Kilde: www.PB.com (statistisk oversigt)
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På det danske marked er det primært den velstillede middelklasse, der foretager investeringer
i solcelleanlæg5. Denne gruppe har de fornødne likvide midler og tænker på besparelsen på
den lange bane. Ikke alene er middelklassen pro solceller, men også i aldersgruppen 50+
finder man mange købere. Dette skyldes primært at de i mange tilfælde selv har de
økonomiske midler til investeringen - og synes en investering er bedre end at have pengene
stående i banken til en historisk lav rente6.

Figur 4.2.4 Efterspørgselsinflation

Ovenstående Figur 4.2.47 illustrerer efterspørgselsinflation. Dette er en tilstand, hvor
efterspørgselen efter en given vare vokser hurtigere end udbuddet. En naturlig konsekvens af
dette er, at priserne stiger. Det er netop det, vi oplever og har oplevet inden for oliepriserne
gennem de sidste år. Ikke alene i Danmark - men også globalt - oplever man i takt med
globaliseringen at efterspørgslen på olie er stadig stigende.
Socialt/socio-kulturelt: Gennem diverse medier bliver forbrugerne hele tiden gjort
opmærksommen på den globale opvarmning og hvilke konsekvenser denne har for jordens
fremtid. Et stort flertal af befolkningen er mere eller mindre klar over, at denne negative
udvikling bør stoppes og det er et problem alle bør biddrage til at løse. Uanset om man taler
om hybride biler, genbrug af batterier eller solceller, så er mange blevet bevist om, at ansvaret
også ligger hos dem – og ikke kun hos ”naboen”. Dét, at et solcelleanlæg signalerer, at man
ønsker at gøre en forskel for miljøet og er økonomisk bevidst om de valg man træffer, er blevet
trendy i mange danskeres opfattelse.
Ikke alene er det politikerne der sætter fokus på den
grønne energi, men medierne er også med til at rette
fokus på den grønne energi. Desto mere
mediepersonligheder involverer sig i udbredelsen af den
grønne energi, desto mere fokus får denne hos den
almene dansker.
Det er ikke længere kun de fanatiske økologer, der køber
solcelleanlæg - det er nu også den politisk korrekte

Figur 4.2.5. Kilde: Eurobarometeret

5

Kilde: Afsnit 6.6.1

6

Kilde: http://www.bolius.dk/alt-om/energi/artikel/her-er-den-typiske-solcelle-koeber/

7

Kilde: www.finansiering.systime.dk
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forbruger. Der ses ikke længere skævt til huse, hvor der er placeret solcelleanlæg. Det
vurderes ikke i samme omfang at være noget der skæmmer husets tag, men ses nu som en
mere naturlig del af både huset og samfundet.
For mange virksomheder er det vigtigt at fremstå som bæredygtige og miljøbevidste. Det kan
ses i lyset af, at man ønsker at pleje sit image omkring hvad virksomheden står for og hvordan
forbrugerne opfatter produktet.
Teknologisk: Rent teknologisk er der sket meget med solceller gennem de seneste år. Der er
nu tale om en masseproduktion, hvilket medfører sænkede omkostninger og det betyder, at
udsalgspriserne har fundet et lavere niveau, som gør det mere attraktivt for forbrugerne. I og
med udbredelsen af solceller er sket, er teknologien også blevet udviklet markant - og der
forskes hele tiden i nye og bedre måder at udnytte solens stråler på, mest optimalt. Fra at
solcelleanlæg er en stor kasse om skæmmer en bygning, arbejdes der nu på at gøre
solcellerne ”usynlige”. Forskere mener, at det indenfor få år er muligt at male solcellerne på
overflader, dette kan revolutionere hele måden at tænke energi på 8. Ikke alene kan det være
med til at fremme solenergi, men det kan generelt være med til at fremme hele ideen om at
bruge naturens egne ressourcer effektivt.
Miljømæssigt: Der er så mange miljømæssige aspekter som taler for at formindske co2udslippet: Stigende vandstande, forurening, mange storbyer er luften helt slørret pga. osen fra
biler og fabrikker, og lign.
Globalt set stiger co2-udslippet. Dette skyldes primært den stigende velstand, som breder sig
verden over. I takt med at de mindre udviklede lande får flere penge, stiger efterspørgslen på
de mere luksuriøse varer og biler. Det betyder, at fabrikkerne producerer mere og mange nye
etableres. Med de stigende produktioner kommer der også nogle miljømæssige konsekvenser,
som de nyrige lande ikke selv - hverken har mulighed for eller ynder at gøre noget for at
bekæmpe. Dette betyder, at den vestlige verden i højere grad må kigge i retning af at
nedsætte co2-udslippet, og tænke i mere miljømæssige baner. Dette har særligt bevirket at
vindmøller gennem de sidste mange år er skudt op mange steder i den vestlige verden. Der
kigges hele tiden på områder, hvor man kan benytte naturens egne kræfter til at skabe energi.
Et meget vigtigt element er Kyoto-aftalen, hvor mange vestlige lande har indgået en aftale om
at reducere deres udspil af co2 9. Aftalen går på, at man fra regeringens side bliver nødt til at
tænke i alternative energiformer.
Lovmæssigt: Landets love kan enten være med til at fremme interessen for opstart af
virksomheder eller det modsatte. Her kommer tidligere nævnte rammebetingelser i spil og
hvordan disse på nogle punkter kan fremme virksomhedernes lyst til at slå sig ned i et land og på andre punkter kan modarbejde den.
Lovmæssigt har Danmark ret gode vilkår, når det kommer til konkurrence og monopol.
Endvidere er der produktansvarsloven som gør, at virksomheden skal være meget opmærksom
på leverandører og eventuelle fejl eller mangler - inden produktet kommer til forbrugeren 10.

8

Kilde: http://natgeo.dk/ubegraenset-potentiale-hvis-vi-vil

9

Kilde: http://www.klimadebat.dk/kyoto-protokollen-r470.php

10

Kilde: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=2407
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4.4. Del konklusion: Valg af virksomhedstype og hvorfor
Ud fra ovenstående opsummering af de forskellige virksomhedsformer og under hensyntagen
til tidligere opstillede kriterier og overvejelser, viser det sig, at den mest optimale
virksomhedsform for vores virksomhed er et Anpartsselskab (Aps.).
Beslutningen herom er til dels truffet ud fra kriterierne om den lave startkapital, stor
gennemsigtlighed og ikke mindst: at der her kun hæftes for den indskudte kapital og
virksomhedens værdier.
Ligeledes vil vi ud fra PESTEL analyse af de forskellige vilkår konkludere, at produktet solceller
på alle måder som koncept virker solidt og fremtidssikret at satse på.
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5. Statens indflydelse på grøn energi (MLJ)
I dette afsnit vil vi komme ind på, i hvor høj grad staten kan påvirke grøn energi og hvordan
dens indflydelse herpå påvirker salg og indtjening. I udgangen af 2012 blev en ellers yderst
lukrativ beskatningsregel omstøbt, så det ikke længere var nær så økonomisk rentabelt at
anskaffe sig solcelleanlæg i 2013, som det var i 2012. Dette blev slået stort op i medierne og
har fyldt meget i mange folks hverdag. Vi ser på om den økonomiske forskel på den nye og
den gamle regel, er så markant. Endvidere bliver den nye ordning analyseret.

5.2. Den gamle/ny ordning for solceller
Den gamle ordning foreskrev, at det var tilladt at bruge den strøm som anlægget havde
genereret i løbet af dagen, om natten. Dog skal el produktionen bruges indenfor et år, hvilket
giver meget stor fleksibilitet for forbrugeren. Med den gamle ordning var der en anslået
tilbagebetalingstid på 7 – 11 år og med en forventet levetid for et anlæg på 25-30 år, er det en
yderst lukrativ ordning11.
Den nye ordning foreskriver, at det nu ikke længere er tilladt at ”gemme” strømmen, men nu
skal den bruges indenfor en time - altså er der ikke længere gavn af anlægget, når solen ikke
er fremme. Der er i stedet indført en regel om at overproduktionen bliver solgt til elselskabet
for en fast pålydende sats. Denne sats falder løbende og vil til sidst ramme 60 øre pr. kWh,
hvilket altså er markant mindre end den pris forbrugerne betaler ved elselskaberne 12. Ud fra
meget gunstige vilkår vurderes det af flere eksperter, at det stadig er muligt at et anlæg med
den nye ordning kan betale sig selv ind på 10 år13.
Set fra privatforbrugerens vinkel, bevirker den nye ordning at tilbagebetalingstiden er blevet
længere og det tager længere tid, inden der tjenes penge på investeringen. Dog er den nye
ordning ikke et decideret dødsstød til solcelleanlæg i Danmark - den gør det bare mindre
indbringende at foretage investeringen. Havde situationen været den, at der ikke eksisterede
nogen form for ordning da den nye ordning blev indført, så havde klagepunkterne nok været til
at overse. Havde den nye ordning været den første ordning som regeringen havde fremlagt,
havde der nok også været mange, både iværksættere og private, der kunne se fidusen i at
investere i et anlæg.
Da regeringen vedtog, at den gamle lukrative ordning skulle erstattes af en ny og mindre
lukrativ ordning for private forbrugere, oplevede man en markant stigning i salget af
solcelleanlæg. Som nedenstående graf meget vel illustrerer, så er det særligt i sidste halve år
af 2012, der blev tilsluttet mange anlæg. Som man tydeligt kan se så er salget eksploderet i
2012, hvor det er gået fra beskedne 5.000 til over 61.000 anlæg. Figur 5.2.114.

11

Kilde: http://ing.dk/artikel/solcelleordning-saetter-stopper-solforbrug-om-natten-134224

12

Kilde: http://ing.dk/artikel/solcelleordning-saetter-stopper-solforbrug-om-natten-134224

13

Kilde: http://ing.dk/artikel/solcelleordning-saetter-stopper-solforbrug-om-natten-134224

14

Kilde: http://www.bolius.dk/alt-om/energi/artikel/danskere-dropper-solceller/
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Figur 5.2.1 oversigt over antal solgte og tilsluttede anlæg

Med indførelse af den nye ordning som har betydet, at det nu er mindre økonomisk
fordelagtigt for privatforbrugeren, har man som en naturlig konsekvens af dette også oplevet,
at salget et faldet meget drastisk i 2013. Faktisk viser undersøgelser, at der stort set ikke er
solgt nogle anlæg i 201315.
Som det også fremgår af ovenstående kontekst, er denne skattemæssige fordel en meget
vigtig brik i udbredelsen af grøn energi. Det også sine klare konsekvenser at en hele branche
læner sig op ad en regeringsindført pengemæssig fordel. Dette kan også ses, hvis man
sammenligner med ”håndværkerfradraget” som blev indført i 2012, og afskaffet igen ved nytår,
for så igen at blive indført i første halvdel af 2013. I 2012 oplevede branchen en fremgang på
25% i forhold til 2011, endvidere skabte denne store vækst 5.000 nye stillinger i branchen 16.
Problematikken er desværre bare den samme som med solcelleordningerne: Imens
ordningen/fradraget er aktivt, skabes der stor efterspørgsel i branchen, men den dag fordelen
frafalder, opleves tilbagegangen til det normale niveau som værende endnu større. Dog kan
der undtagelsesvis opleves fremgang eller status quo, hvis der i mellemtiden kommer
højkonjunktur i samfundet.

15

Kilde: http://www.bolius.dk/alt-om/energi/artikel/danskere-dropper-solceller/

16

Kilde: http://blog.3byggetilbud.dk/danskerne-star-i-ko-for-handvaerkerfradraget/
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5.3. Delkonklusion
Når der er tale om en branche, som får sådan en markant støtte fra statens side, får det også
nogle naturlige konsekvenser. Hvad der synes at være en rentabel og fornuftig forretning i
tiden med den statslige støtte, kan meget vel blive det modsatte den dag støtten stopper eller
når den - som i dette tilfælde - ændres. Når et marked/produkt ”kunstigt” bliver begunstiget,
virker det ved første øjekast meget indbydende. Men som nystartet virksomhed bør XXXSol
kigge på det potentiale, der ligger i den nye ordning - frem for at skæve til den gamle.
Med etableringen af virksomheden i 2013 rammer vi netop en tid, hvor mange danskere
allerede har investeret i solcelleanlæg. Men som det også fremgår af grafen i afsnit 5.2, så er
det langt fra hele befolkningen der har investeret i et anlæg, hvilket efterlader en del
potentielle kunder.
Udfordringerne består i at fremlægge den nye ordning for potentielle kunder, så de ikke
længere tænker over den gamle ordning. Men i stedet ser den nye ordning som den lukrative
investering, den faktisk er. Efter nogen tid vil evt. interesserede forbrugere ikke længere
fokusere på den gamle ordning, men i stedet beregne investeringens tilbagebetalingstid ud fra
den nye ordning. Så selvom markedet lige nu er yderst mættet og ikke ser ud til at kunne
komme sig, så vil det automatisk finde sit naturlige leje efter nogen tid. Her er tale om et leje
hvor der stadig vil være investeringer i solcelleanlæg. Men på samme tid også et leje som
formentlig ikke vil være i nærheden af det, som man oplevede i slutningen af 2012, men dog
et mere realistisk og naturligt leje.
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6. Strategisk analyse: Kunden – produktet - konkurrenter
(PS)
Den strategiske analyses formål er ud fra kendte teorier at give et overblik over, hvem kunden
er og hvilket produkt der skal sælges. Hvilke konkurrenter skal der ageres i forhold til. At give
et samlet billede af markedsforholdende for solcellemontage i Danmark pt.

6.1. Markedet: Privatkunden
Med udgangspunkt i kilder gives en kort beskrivelse af den typiske kunde med inddragelse af
Family Life Cycle17 -teorien. Der redegøres for købsmotiv med udgangspunkt i Maslow´s18
behovspyramide. Endvidere sandsynliggøres det hvilke influenter/roller, der er i købsprocessen.
Yderligere redgøres der kort for købsadfærden. Udgangspunktet tages i købsadfærdsmodellen19
og købsbeslutningsprocessen20. Slutteligt opsummeres et billede af køberen og tilgangen til
denne.

6.1.1. FLC: Hvem køber
Det nedenstående gengiver ud fra en artikel i JP21, hvilke udsagn der identificerer den
potentielle køber, som produktet solceller henvender sig til.
- Etablerede boligejere
- Typisk 40-69 årige
- Den typiske køber er over 50 år
- Ønsker økonomisk frihed
- Unge, der bygger hus/køber hus – samtidig med finansiering
I forhold til Familiy Life Cycle (FLC) -teorien, der beskriver forbrugeren som havende en
bestemt forbrugeradfærd ud fra familiens livscyklus, indikerer udsagnene, at det er
segmenterne: De midaldrende, hvor børnene er flyttet hjemmefra og pensionisterne, som er
attraktive hovedsegmenter.
Segmenter, der beskrives ved:
”Midaldrende hvor børnene er flyttet hjemmefra:
De tyngende renter og afdrag på boliglån er ved at være forsvundet. Der udvises stigende
interesse for kvalitetsvarer til hjemmet, der kontinuerligt søges forbedret (sofaer, tæpper,
vaser, nyt badeværelse, nyt køkken, tilbygning). Forbruget af rejser og smykker stiger.
Indbetalingerne på pensionsopsparingen får et løft. Tegner forsikring mod sygdom og
anskaffer alarmsystem for at forhindre indbrud i boligen.
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Kilde: International markedsføring s. 157 fig. 6.4

18

Kilde: International markedsføring s. 162 fig. 6.7

19

Kilde: International markedsføring s. 170 fig. 6.11 Adapteret fra Henry Assael.

20

Kilde: International markedsføring s. 174 fig. 6.12

21

Kilde/Bilag: 6.1.1 Jyllandsposten 26.2.2013 Af: Louise Fogh Hansen ”Her er den typiske solcelle-køber”
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Pensionister:
Dramatisk fald i indkomsten for de fleste. En del (ca. 25%) har dog store pensioner og/eller
formue, og kører som forbruger videre på samfundets 1.klasse. Pensionister med beskeden
indkomst opholder sig meget hjemme og køber sjældent nye produktkategorier. Dette gælder
dog ikke så udpræget for den nye generation af pensionister, hvor f. eks. cykelture, ophold i
fritidshuset og rejser kan være centrale aktiviteter, stigende forbrug af medicin og
hospitalsydelser”. 22

6.1.2. Hvilket behov dækkes og hvilke købermotiver findes der?
Behovet
Der tages udgangspunkt i Maslow´s teori. Behovet der primært tilfredsstilles ved anskaffelse af
et solcelle anlæg, vurderes at være tryghed. Forstået ved økonomisk tryghed. Dvs. afkast af
en god investering.
Yderligere vurderes det sociale behov at påvirke. Det ”at tilhøre den grønne gruppe” eller ”den,
der gjorde en god investering på det rette tidspunkt”.
Ego-behovet, der udtrykker ”Jeg har penge til at købe”, ”Jeg er smart, fordi jeg er grøn”, ”Ros
mig – jeg gjorde et godt køb!” påvirker ligeledes, dog mindre end det tidligere vil have gjort,
idet solceller er blevet alle mands eje.
Det vurderes, at det fordeler sig således:
- 70 % Tryghed
(Pensionist klar/økonomi-afkast/sikkerhed)
- 15 % Sociale behov: Gruppetilhør
(De fornuftige med grøn energi/der gjorde en god investering/lige som min nabo)
- 15 % Egobehov: Status
(Jeg er grøn/smart/økonomisk/kan købe solceller/behov for ros-anerkendelse)
Købsmotivet
Købsmotivet er udelukkende et socialt motiv23. Solceller købes ud fra en rationel betragtning
om, at det er en god investering. Forrentningen af investeringen er god. Købet fornuftig ud fra
forventningen om stigende energipriser. Men ikke fordi et funktionelt behov for el skal dækkes.
Det behov er dækket, idet man er tilsluttet det offentlige el-net.
Det vurderes, at andre sociale købsmotiver også spiller en rolle.
Vægtes 70-80 %
Vi vurderer, at købsmotiver som ”Thrifty” i den grad slår igennem. At køber kan udstille sin
evne til at gøre et godt køb. En god forretning. Den bedste investering i relation til lav rente i
en bank eksempelvis.

22

Citat: International markedsføring s. 157 fig. 6.4

23

Kilde: International markedsføring s.164. afsnit sociale købsmotiver.
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Vægtes 20-25 %
Endvidere vurderes det at ” Band Waggon” i nogen grad påvirker og skubber køber til at tage
beslutningen. Der er informationsarrangementer, hvor grupper er samlet og der sælges flere
anlæg. ”Når naboen siger det er godt - så tror jeg også på det”.
Vægtes 5 %
Veblen- og snobeffekten kan bestemt også være faktorer i nogle kredse. Men vurderes ikke
længere at have den store effekt. Solceller er blevet alle mands eje og ikke så specielt som
tidligere. Yderligere vil de fleste banker gerne finansiere disse anlæg og derfor kræver det ikke
den meget stærke økonomi for at anskaffe et anlæg.

6.1.3. Købsadfærd – hvordan?
Kundes adfærd i købsprocessen omkring solceller består af
del-elementerne vist i Figur .1.3.124. Elementerne er
væsentlige at vurdere i forhold til, hvorledes man tilgår
markedet/kunden.
Købsadfærdstypen er rettet mod den komplekse adfærd.
Dvs. købet opleves som havende stor betydning økonomisk,
stor betydning for køberens selvbillede. Yderligere er det et
køb der gennemføres sjældent og købet opfattes som om der
er risiko forbundet her med. Se Figur 25. Den adfærd vil
afspejles i omfattende informationssøgning. Dvs. læsning af
hjemmesider, reklamer, artikler mv. Indragelse af en
oppinionsleder er en typisk adfærd.
Der er i høj grad tale om et overvejelseskøb og som salgsled
af solcelleanlæg, bør man indrette sin indsats herefter: Dvs.
tilvejebringe god og fyldestgørende information som kunden
efterspørger. Endvidere tænke i, hvorledes man kan reducere
frygten for at disponere forkert. Et komplekst køb - indikerer
en stor tidsindsats i forhold til information til kunden. Ofte er
personlig kontakt nødvendigt.

Figur 6.1.3.2. Købsadfærdstype

24

Kilde: International markedsføring s. 168. fig. 6.09

25

Kilde: International markedsføring s. 170. fig. 6.11
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Figur 6.1.3.1. Købsadfærdens
elementer

6.1.4. Roller – hvem påvirker?
I beslutningsproccesen påvirkes køber af forskellige
køberroller. Se Figur 6.1.4.1.26
Som initiativtager:
Det vurderes, at det typiske er den person i
husstandene, der vægter investering samt har
langsigtede økonomiinteresse for solceller/teknik. Typisk
manden hustanden.

Figur 6.1.4.1. Køberroller

Influenter:
Der er en lang række af influenter:
Det vurderes at partner/hustru har indflydelse i forhold design/æstetik i forhold til det samlede
billede af huset og installation. Samt indflydelse på økonomien i købet.
Venner/kollegaer, der har erfaring med solceller eller anses som ”vidende” kan påvirke
beslutningstager. En horisontal opinionsleder.
Markante venner/familier medlemmer kan virke som de såkaldte horisontale opinionsleder og
påvirke omkring økonomi eller teknik. Rådgivere som revisorer, teknikere eller bankrådgivere
vil fungere som vertikale opinionsledere.
Disponent:
Typisk vil det være den der tager de langsigtede økonomiske initiativer, der gennemfører
købet. Oftest manden.
Konsument:
Hustandens beboere er konsumentenheder.
Beslutningsprocessen behandles ikke i denne rapport.

6.1.5. Delkonklusion
Kunden er den midaldrende uden hjemmeboende børn, samt pensionisten med en
velkonsolideret økonomi. Begge boende i eget hus. Behovet, der dækkes ved segmentet er
primært tryghed. Økonomisk tryghed. I mindre grad dækkes sociale behov og egobehov.
Købsmotivet er udelukkende socialt. Primært ”Thrifty”. Den gode forretning. ”Band Wagon” har
nogen betydning i købsprocessen.
Kunden opfatter produktet som kompliceret og risikobetonet og udviser en kompleksadfærd
med stort behov for information.
Initiativtager og disponent vurderes i væsentligt omfang at være manden i hustanden. Partner
påvirker æstetik og økonomien i købet. Væsentlige influenter er sagkyndige og ”vidende”
venner.
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Kilde: International markedsføring s. 168. fig. 6.10
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6.2. Markedet: Produktet
I nedenstående fokuseres på produktet: En beskrivelse af, hvilken vare, der sælges og i
hvilken kvalitet. Dette sættes i perspektiv – i forhold til hvor i processen - værdikæden
virksomheden kan påvirke produktet. Ydermere vurderes placeringen på PLC-kurven i en
kombinationsmodel med Bostonmatricen 27 . Der udvælges en markedsføringsstrategi ud fra en
adapteret General Electric model28. Afsluttende med en overordnet produktstrategi.

6.2.1. PLC-kurven og Bostonmatricen
Det vurderes, at solcelleanlæg som generelt produkt befinder sig i starten af vækstfasen i
Danmark. Se Figur 6.2.1.1. I en del år har det været muligt at få solcelleanlæg i Danmark.
Markedet har i den periode ikke udviklet sig nævneværdigt. På relativt kort tid - hjulpet godt
på vej af faldende anlægspriser samt den lukrative nettomåler(version 1) ordning - er
markedet dog vokset eksplosivt. Adskillige aktører har meldt sig på markedet qua væksten.
I takt med faldende anlægsomkostninger vil markedet udvikle sig yderligere ud fra en alt
andet lige betragtning. Den ”politiske faktor” - nationalt som internationalt, samt
produktionsomkostninger på solcellepaneler er dog væsentlige faktorer, der påvirker markedet.
Faktorer som kan skifte hurtigt.
Erfaringer fra Tyskland og nu også Danmark indikerer, at man kan opleve et ”rally” marked.29
Dvs. en situation hvor faldende omkostninger ved anlæggets anskaffelse, kombineret med
”feed in” subsidier (nettomålerordning) reducerer tilbagebetalingstiden på anlægget så meget,
at der opstår et boom i anlægsbestillinger. Denne øgede etablering af anlæg medfører øgede
omkostninger til subsidier fra staten i en sådan grad, at det medfører et politisk indgreb - for
at reducere udgiften. Dette kan reducere markedet markant igen - indtil investering igen ser
gunstig ud.
Det vurderes at solceller kan springe på PLC-kurven som følge af ovenstående, men at den
overordnede trend er begyndelsen af vækst fasen.
Indtil nettomålerordningen blev ændret var det utvetydigt en ”stjerne- kategorisering” i forhold
til Bostonteorien. Pt. efter ændringen, er det på privatmarkedet mere et ”spørgsmålstegn”.
Overordnet er placeringen nok et sted mellem spørgsmålstegn og stjerne.
Man befinder sig i et marked, hvor der ”nok er” vækst i nye potentielle/mulige kunder, der
”venter på at se”, at en investering - i forhold til alternativer - er lukrativ. Se Figur 1.
Ændringer i subsidier kan dog medvirke kraftigt til at flytte solceller mellem benævnelserne.
Som nævnt tales der om et ”Rally marked”.
Tabel 1 Bostonmodelen - forklaringer30
Spørgsmålstegn

Et forretningsområde med stort vækstpotentiale og med lille
markedsandel. Forretningsområdet er ofte nyudvikledeprodukter med lav
indtjening. Hvis udsigterne er gode, bør der investeres i det.

Stjerne

Et forretningsområde med stort vækstpotentiale, hvor virksomheden er
markedsleder. Det er den bedste position, som et forretningsområde kan
opnå, idet forretningsområdet er en succes.
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Kilde: International markedsføring - s. 74 fig. 3.15 PLC-Boston kombination.
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Kilde: International markedsføring - s. 81 fig. 3.21
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Kilde/bilag: Bilag 6_2_1_Ingeniøren: Tilskud priser europæiske solcelle-producenter

30

Kilde: http://toolbox.systime.dk/index.php?id=506
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Ko

Et forretningsområde med lav vækst, hvor virksomheden
er markedsleder. Forretningsområdet er indarbejdet på markedet og har
været det i længere tid. Derfor er indtjeningen god uden de store
investeringer.

Hund

Et forretningsområde med lav vækst, hvor virksomheden har en lille
markedsandel. Forretningsområdet har en svag position. Hvis udsigterne
er dårlige, bør forretningsområdet afvikles. Det kan dog bevares, hvis der
er synergieffekter i forhold til andre forretningsområder.

Virksomhedens strategi for at trænge ind på markedet bør ud fra General Electric
teori/modellen31 - jf. præmissen at virksomheden har en svag konkurrencemæssig styrke være at vokse selektivt/markedsføre sig selektivt. Endvidere bør der kraftigt overvejes, hvilke
risici man vil påtage sig - jf. de politiske vilkår markedet befinder sig i.

Figur 1.2.1.1. Kombination af PLC og Bostonmodellen

6.2.2. Konkurrencefordel – Værdikæde
Det vurderes at denne nye virksomhed primært kan skabe sin niche og værditilførsel i
downstream af værdikæden32. Se Figur Værdikæden synligør, hvor virksomheden kan
have/eller har sin styrke: ”Værditilvæksten” som kunden værdsætter og prissætter.
Resulterende i en konkurrencemæssigfordel.
Virksomheden er underlagt produktudvikling af solceller og tilbehør fra andre leverandører og
er i den forstand kun salgs- og montagevirksomhed. Dvs. indkøber af komponenter. Endvidere
har virksomheden relativ begrænset indflydelse på indkøbsprocessen som den ”lille aktør”.
Virksomhedens parametervalg er i nogen grad begrænset, da man ikke har bestemmende
indflydelse på ovennævnte, hvilket må anses som en svaghed. Eksempelvis kan uheldige
31

Kilde: Fig. 3.21 International Marketing, Strategi muligheder for de enkelte forretningsområder i General Electric Modellen

32

Kilde: International markedsføring - s. 47 fig. 2.6
22

hændelser i disse led, have konsekvenser for virksomhedens planer. Der er dog også
muligheder i - at kunne handle ved forskellige leverandører.
Værditilvæksten og en konkurrencemæssig fordel kan opnås i produktionen, markedsføringen
og servicedelen.
Idet servicedelen af et solcelleanlæg i sagensnatur bør være minimalt og levetiden på
komponenter er flere år, synes det ikke væsentligt at fokusere indsatsen her.
Fokus bør rettes mod produktionen og markedsføringen. Processer hvor konkurrencefordele
kan etableres, idet virksomheden er den udførende heraf.
Produktionen: Montage/leverancen af produktet. Kommunikation, rådgivning, kvalitet,
faguddannet personale.
Markedsføringen: Skabe et brand, et godt ry, unik salgskanal, netværk, stort
markedsføringsbudget.

Figur 6.2.2.1. Værdikæde

6.2.3. Delkonklusion
Markedet for solceller i forhold til PLC er overordnet set i den tidlige vækstfase. Pt. pga.
ændringer i subsidier, er der opstået et ophold i væksten – nærmest stilstand. Et decideret
rallymarked.
Indtil nettomålerordningen blev ændret var det utvetydigt en ”stjernekategorisering” i forhold
til Bostonteorien. Pt. efter ændringen, er det på privat markedet mere et ”spørgsmålstegn”.
Overordnet er placeringen nok et sted mellem spørgsmålstegn og stjerne.
Markedet og virksomhedens størrelse/styrke byder, at der - jf. General Electric teori/modellen skal styres efter at vokse selektivt og markedsføre sig selektivt. Endvidere bør det kraftigt
overvejes, hvilke risici man vil påtage sig - jf. de politiske vilkår markedet befinder sig i.
Konkurrencefordel kan etableres i markedsføring og produktionsprocessen.
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6.3. Markedet: Konkurrenter
En kort beskrivelse og oplistning af markedets konkurrenter. Deres leveranceform kombineret
med en overordnet analyse af betingelser og pris i en tabel. Denne indikerer markedsprisen og
typiske leverance. Beskrivelse af konkurrenceformen på markedet med vurdering af styrker og
lønsomhed på markedet, jf. Porters five forces33

6.3.1. Konkurrent analyse - tabel
Konkurrentanalysen er opstillet ud fra konkurrenters oplysninger tilgængelige på internettet og
giver et overblik over markedets vilkår. Dvs. kvaliteter, priser, betalingsbetingelser samt
garantier der gives.
Sælger/Forhandler Beskrivelse
Bilka
Monokrystalinsk med fronius
inverter inkl. Std.
montering/eternittag

Anlæggets Watt Totalt leverance Uden montage angivelse
Pris
Pris pr. w
Pris
Pris pr. W
6000
89999
15,00

Polykrystalinsk med Fronius
Inverter u/montage eternit

6240

WhiteAway

Monokrystalinsk med Diehl
Inverter m/montage

6000

WhiteAway

Monokrystalinsk med Diehl
Inverter u/montage

6000

Tysk solenergi

Monokrystalinsk med Delta
Inverter m/montage

6000

Tysk solenergi

Monokrystalinsk med Delta
Inverter u/montage

6000

Suntech

Monokrystalinsk med Delta
Inverter m/montage
Monokrystalinsk med Danfoss
Inverter m/montage

6000

76975

12,83

Ikke oplyst

ikke oplyst

6000

79900

13,32

Ikke oplyst

ikke oplyst

Yderligere kilder: Solecellepriser.dk/hjemmesider respektive firmaer

94995

15,83

77995

88.000

12,02 100% forudbetaling

Garanti
10 år panel. 90% ydelses
garanti, 25 år 80% Inverter
5/10/20. Afhænger af
inverter

Bilka

NordjyskSolenergi

74999

Betalings betingelser
100% forudbetaling

10% ved bestiling,
resterende ved montage
aftale indgåelse.

10 år panel. 90% ydelses
garanti, 25 år 80% Inverter
5/10/20. Afhænger af
inverter

13,00 10% ved bestiling,
resterende ved montage
aftale indgåelse.

10 år panel. 90% ydelses
garanti, 25 år 80% Inverter
5/10/20. Afhænger af
inverter

14,67

70.000

10 år panel. 90% ydelses
garanti, 25 år 80% Inverter
5/10/20. Afhænger af
inverter

20% ved ordre bekræftelse
erlægges 20%. Resterende
ved montage
start/levering.

10 år panel. 90% ydelses
garanti, 25 år 80% Inverter
5/10/20. Afhænger af
inverter

11,67 20% ved ordre bekræftelse
erlægges 20%. Resterende
ved montage
start/levering

10 år panel. 90% ydelses
garanti, 25 år 80% Inverter
5/10/20. Afhænger af
inverter

85973,80
14,33
74331,33
12,23
Gns. Anlægs pris Gns Watt pris Gns. Anlægs pris Gns Watt pris

Figur 6.3.1.1. Konkurrent analyse
Analysen (figur 6.3.1.1.)kan summeres op til en ca. markedspris – netop nu - på 86.000 kr.
ved et 6 KW anlæg, svarende til kr. 14,33 pr. watt ved en standard fuldmontage. Det typiske
panel er monokrystalinsk. Garantiforpligtigelser er hæftet op på paneller og invertere. I
nærmest alle leverancer er der forudbetaling.
En standard fuldmontage er på ca. 15.000-16.000 kr. Der faktureres særskilt for
ekstraordinære opgaver.
Ovenstående er en begrænset delmænge af konkurrenter, der giver et godt billede af
konkurrenter. Alle installatørforretninger er eksempelvis også konkurrenter, idet det nærmest
altid er en del af deres forretningsområde.
Ovenstående giver et billede af at produktet sælges ”relativt” på den samme måde. Men
gennemslagskraften bag de forskellige forhandlere er meget forskelligt. Eksempelvis må man

33

Kilde: Driftsøkonomi s. 274 fig. 10.9
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vurdere at Bilka er kapital stærk, stærk indkøber og har en markedspenetration højere end de
fleste andre.

6.3.2. Styrke forhold på markedet – Porters Five forces.
Styrkeforholdene på markedet for salg af solceller analyseres i Porters five forces. Se Figur
6.3.2.1.34.

Figur 6.3.2.1 Porters Five Forces

Leverandører:
Flere store panelleverandører. Både tyske, norske og amerikanske, med en meget højt
koncentration af producenter fra Kina. I Kina gives der statstilskud til industrien.
Koncentrationen er tiltagende. Volumen i produktion er tilsvarende øget markant og væsentlig
mere end markedet efterspørger pt. Der er forventninger om en
kapacitetstilpasning/reduktion35. 2012 har været præget af overskudsproduktion og dermed
prispres. 36 37 Det vurderes, at priser kan fluktuere - qua tilskud direkte til producenter(i Kina),
samt ændringer i ”feed-in-tilskud” i flere lande. Parametre der kan ændre efterspørgsel og
produktion markant. Perioder hvor markedet for paneller er præget af PUSH fra producenter
kan der forventes faldende priser. Styrken for den enkelte leverandør er begrænset, da et
panel, relativt set, er et standardprodukt kombinereret med, at der er flere producenter på
markedet. Teknologiudviklingen gør endvidere, at der forventes faldende

34

Kilde: Driftsøkonomi s. 274 fig. 10.9

35

Kilde/bilag:6_3_2_1 Solcelleproducenter fra Kina sejrer sig ihjel |Artikel feb. 2012 - Ingeniøren

36

Kilde/bilag:6_3_2_1 Solcelleproducenter fra Kina sejrer sig ihjel |Artikel feb. 2012 - Ingeniøren

37

Kilde/bilag:6_3_2_2 Tilskud presser europæiske solcelle-producenter |Artikel januar 2012 - Ingeniøren
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produktionsomkostninger i fremtiden. Se Figur 6.3.2.238. Prisfald med 22% ved en fordobling
af mængde afsat på solcellepaneller..

Figur 6.3.2.2 Læringskurve for pris/historie på paneler(PV)
På Invertereleverancen er der adskillige leverandører. Umiddelbart vurderes der ikke nogen
koncentration eller overskudsproduktion, men variation i kvalitet/funktionalitet og pris. Styrken
vurderes mere tydelig, da det rette mærke i invertere kan have betydning i salget - om end
der er gode substitutionsmuligheder.
Elektrikere (underleverandører)
Udbuddet af elektrikere/montagefirmaer der kan og vil udføre installation af et solcelleanlæg er
meget stort og den enkelte har ingen væsentlig styrke. Prisen vurderes også tilnærmelsesvis
at være ens. En standardleverance på markedet er typisk og næsten ens. Specialtilpasning
faktureres yderligere.
Kunder:
Antal købere (private forbrugere) i forhold til sælgere (hvor en forbruger kan bestille solceller)
af solceller er en ”mange til mange” relation. Hvilket reducerer såvel sælger- som køberstyrke.
Køber forholder sig i første etape til totaløkonomi i et anlæg (eksempelvis tilskud-/energipris/tilbagebetalingspris-udvikling mv. kontra indkøb), før der tages stilling til, hvilket anlæg der
skal anskaffes. Der er en grad af differentiering i anlæg. Typisk på invertere, paneleffektivitet
og mærkeopfattelse, hvorved producent og leverandør kan adskille sig. Det vurderes ikke at
have en markant styrke i markedet. Opfattelsen af produktkvalitet har dog betydning. Der har
eksisteret en opfattelse af, at ”Made in China” ikke var udpræget kvalitet. Holdningen ”var/er”
udpræget på inverterdelen i anlægget.
Leverancen af produktet er på typisk på 2 måder: ”total leverance” eller ”udstyr leveret til
adresse”.
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Kilde: DTU ”Solcelleanlæg nu og i fremtiden” Teknologiinterview
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Substitution:
Solceller(elforbruget) kan substitueres med andre energikilder. Graden af substitution
afhænger af flere faktorer:
Prisudviklingen på el i Danmark, men også globalt. Elmarkederne er forbundet.
Prisudviklingen på forskellige teknologier til elproduktion. Bliver vindenergi billigere endnu?
Politik og dermed tilskud på solceller eller andre konkurrerende teknologier.
Idet det ikke er en nødvendighed at købe en ”teknologi” til elproduktion til hjemmet, er
solceller også i konkurrence med andre investeringer, der kan give et bedre afkast.
Potentielle nye konkurrenter:
Adgangsbarrieren som ny forhandler er meget lav. Etablering af kontakter til leverandører er
ganske simpel. Der er et begrænset kapitalbehov, idet markedet er kendt for betaling forud på
hardwaren.
Konkurrencemæssig arena:
Markedssituationen er vendt pt. fra voldsomme vækstrater på flere hundrede procent til
nærmest nul. Det økonomiske incitament var meget gunstigt ud fra kombinationen af faldende
priser på anlæg og særdeles gunstigt tilskud (Nettomålerordning version 1.) Pt. vurderes det
at markedet er i dvale. I dvale indtil faldende anlægsomkostninger eller teknologi forbedringer
igen gør markedet lukrativt i forhold til den nye nettomålerordning version 2. Men de
eksisterende aktører på markedet er ikke afhængige af ét produkt og er dermed ikke ude af
markedet. Dvs. antal udbydere er stadig stort og antal potentielle kunder er stadig stort. Så
konkurrencesituationen er hård.
Idet, der ikke er en nævneværdig adgang/exitomkostninger vil den hårde konkurrencesituation
bestå. Markedet er relativt gennemsigtigt på hardwaredelen, men med differentiering af
produkter og kvaliteter. Forskelle placeres ved rådgivningen, forpligtigelser såsom garantier
mv., samt købeform. Der opleves en monopolitisk konkurrenceform med mange udbydere og
mange aftagere. Man er i snæver konkurrence med andre udbydere, men konkurrerer bredt
mod alternative investeringer.
Situationen på markedet er engangssalg. Der er ikke genkøbsscenarier pt., idet selve
panelerne forventes at kunne producere strøm i 25-30 år og invertere (konvertering til elnettet) i ca. 15 år.
Men med den eksisterende globale trend og politiske vilje vil dette marked igen komme i
vækst. Globalt vurderes en vækst på 20-40%39 Men støtte ordninger og politisk vilje har en
meget kraftig regional/lokal påvirkning. Tilskudsformer har en tendens til at give
rallymarkeder. Dvs. Ved udløb af subsidier købes der massivt, hvorefter markeder er i dvale til
næste udløb - hvilket det pt. er i Danmark40

Eksisterende konkurrenter:
Markedet har været særdeles lukrativt og voksende de sidste par år. Faldende priser på
paneler(se Figur 41), kombineret med gode tilskudsvilkår (nettomåler version 1), har
sandsynligvis givet en overnormal profit og en hurtig omsætningshastighed. Derfor er der pt.
en stor mængde konkurrenter på markedet. Ingen synes at være den dominerende aktør.
Aktører som Bilka, XL Byg, Wupti.dk, samt de fleste installatører sælger og monterer anlæg.

39

Kilde/bilag 6_3_2_3: Amerikanere ser lyst på solenergi

40

Kilde/bilag 6_3_2_4: danskere-dropper-solceller

41

Kilde: DTU ”Solcelleanlæg nu og i fremtiden” Teknologiinterview
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Figur 6.3.2.3 Detailpris for et solcellemodul - udvikling.

6.3.3. Delkonklusion
Markedsprisen udspringer af det globale marked for solpaneler, hvor antallet af producenter af
en vis størrelse, har etableret en de facto verdensmarkedspris på solpaneler og - jf. Kinas
subsidier til industrien - er de førende i volumen og produktionskapacitet. Pt. er der større
produktion end det globale marked efterspørger, hvilket betyder reducerede priser på paneler.
Produktionsomkostninger pr. panel forventes i fremtiden ligeledes at være faldende. Hverken
producenter, mellemhandlerled eller kunder har en størrelse eller indflydelse, så de kan påvirke
markedet. Kina som producent kan påvirke markedsprisen på paneler.
Markedspris primo 2013: Et gennemsnits anlæg på 6 KW pt. uden montage koster kr. 86.000.
Forventningen er at dette anlæg vil falde i pris over tid, fordi produktionsomkostninger falder
og markedet vokser.
Montage i gennemsnit koster kr. 15.000- 16.000
Montageprisen forventes at være rimelig stationær qua konkurrence på markedet, hvor ingen
aktører har nævneværdig magt.
Konkurrencesituationen er hård med mange udbydere på monopolistisk marked, som har
solceller som en del af deres portefølje. Lav adgangsbarriere.
Markedet er afhængigt af verdensmarkedspriser og politiske faktorer - nationalt som
internationalt - men en forventning om global vækst på 20-40 % pr. år består. I Danmark er
situation blot, at lige nu er markedet ”stoppet op” qua den nye nettomålerordning. Denne har
påvirket forbrugerbevidstheden til at opfatte det som en mindre god investering.
Der kan ikke estimeres et marked/salgsbudget pt. Der laves en antagelse for at budgettere for
opstartsvirksomheden.
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7. Prisen – og elasticiteten (JV)
Givet vores analyse/konklusion i afsnit 6, så er prisen på vores produkt i høj grad styret af
markedet, hvorfor vi er tvunget til at følge de udsving, der kommer i dette. Prisen på netop
dette produkt har derudover en yderligere væsentlig faktor, idet det offentlige yder en form for
støtte direkte til den forbruger, der køber et anlæg i form af en række skattemæssige og elafregningsmæssige muligheder.
Denne direkte støtte til vores slutkunder er en væsentlig ekstra faktor, når vi skal opstille en
model for afhængigheden mellem pris og afsætningsmængde. Uanset dette, er det vigtigt for
virksomheden at kende til den forventede sammenhæng mellem pris og afsætning – ikke
mindst i en analysefase, hvor grundlaget for virksomheden belyses.

7.1. Pris – contra offentlig støtte
En meget stor del af incitamentet til at private bør investere
i solceller, kommer fra de fordele der findes på længere sigt
og ikke direkte er en del af anskaffelsesprisen.
Vi har historisk forsøgt at underbygge dette i figur 7.1.1.
Priserne på solceller har historisk været faldende siden
introduktionen på markedet. Dette har vi konkluderet efter
at have gennemgået gamle tilbudsannoncer gennem de
seneste tre år. Dette er ikke en unormal udvikling for et
produkt af denne type, da de globale producenter har en
indkøreringsperiode til at få etableret en masseproduktion
og sikre distributionskanaler ud i verden.

Figur 7.1.1: Efterspørgslen. Kilde:
egen produktion

Som beskrevet i afsnit 5, så har det offentlige Danmark ønskede at skubbe på udbredelsen af
solceller, hvilket udmøntede sig i en tilskudsordning med to primære elementer. 1. En
skattemæssig afskrivning på anskaffelsesprisen og 2. en attraktiv mulighed for at nedbringe
den del af el-forbruget, som ens husstand forbrugte.
Denne ordning sikrede, at efterspørgslen efter solceller steg, men ikke så voldsomt, at det
påvirkede prisen nævneværdigt – og den forsatte sit svage fald.
På et tidspunkt starter der en politisk debat om tilskudsordningen, hvilket udløser en
usikkerhed hos forbrugeren. Da det står klart, at den gamle attraktive ordning kører året ud,
for derefter at blive afløst af en mindre attraktiv ordning, sker der et boom i efterspørgslen
efter solceller. Dette boom medfører dog ikke umiddelbart en stigning i udbudsprisen, sikkert
bl.a. fordi de store landsdækkende kæder har denne varegruppe og
der er dermed hård konkurrence om alle potentielle kunder.
Efter den nye ordning træder i kraft, er prisen forsat faldende –
men efterspørgslen er nærmest styrtdykket og der sælges i dag
stort set ingen nye anlæg - jf. de kilder vi har kunnet trække på i
form af artikler og nyhedsudsendelser.
Vi må derfor konkludere, at når vi taler solceller og udbud/
efterspørgsel, så har vi pt. en efterspørgselskurve, der er noget
nær fuldstændig uelastisk, som det fremgår af figur 7.1.2. – hvor
ingen prisændring reelt har nogen væsentlig effekt på
afsætningsmængden.
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Figur 7.1.2. Uelastisk
efterspørgssel. Kilde: Peter
Lynggaard, driftsøkonomi.

7.2. Priselasticiteten - prisafsætningsfunktionen
At se på en vares priselasticitet er at se
på hvor meget en ændring i en faktor,
prisen, må formodes at ændre i dem
mængde af varen man kan afsætte. Det
skal i denne forbindelse nævnes, at en
forudsætning for anvendelse af
prisafsætningsfunktionen er, at alle
andre faktorer forbliver konstante – og
at vi altså ser på et rent forhold mellem
prisen og efterspørgslen.

Figur 7.2.1. Priselasticeten. Kilde: Peter Lynggaard.
Driftsøkonomi..

Dette er vigtige parametre for enhver virksomhed – og dermed for de fleste produkter på
markedet.
Hvis vi skal bestemme elasticiteten for solceller, kan vi med fordel tage udgangspunkt i det
skema som Peter Lynggaard har opstillet i bogen: Driftsøkonomi (se Figur 7.2.1.42).
Ud fra dette skema, kan man hurtigt konkludere, at solceller bør være en forholdsvis elastisk
vare, hvilket betyder, at prisen bør have en stor indflydelse på afsætningen. Dette skal dog
altid ses i forhold til efterspørgslen, der for tiden må siges at være meget lav/ikke officielt
eksisterende – på trods af, at et 6000KW anlæg anslået, er faldet med op til 10% over de
seneste 5 måneder.
Efterspørgslen efter solceller kan derfor i dag siges at
være i en slags ”Vakuum”, hvor omsætningen ikke
modsvarer den normale model for sammenhæng mellem
pris/mængde – og derfor ikke umiddelbart kan optegnes
i den normale priselasticitetsfunktion, som illustreret i
Figur 7.2.2.
Markedet er i høj grad påvirket udefra, hvilket får os til
at konkludere, at solceller ikke helt har fundet sit
naturlige leje, hvilket betyder at en prisafsætningsfunktion vil være meget usikker når det gælder en
prisfastsættelse.
På sigt vil rammerne for køb af solceller blive klarere og
formidlet mere forståeligt. Evt. uhensigtsmæssigheder i
Figur 7.2.2 Priselasticitet. Kilde:
www.briann.dk
lovgivningen vil blive justeret til og forbrugerne vil igen
have et klart grundlag at vurdere en investering i
solceller på. Dette vil give et væsentligt bedre udgangspunkt for en beregning af en
priselasticitet gående på den ”rå” anskaffelsespris for forbrugeren.
Dog er det vores vurdering, at tilbagebetalingstiden og muligheden for at mellemlagre el i det
samlede forsyningsnet altid vil være en væsentlig faktor på afsætningen af solceller til private i
Danmark.
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8. Indkøb og logistik (JV)
I dette afsnit vil vi beskrive udvalgte emner omkring indkøb og logistik.
Omkring indkøb, vil vi forsøge at tegne en indkøbsstrategi, der kort beskriver, hvilke elementer
man skal være opmærksom på, når man køber ind, samt hvilke elementer vi i vores firma vil
forsøge at efterleve. Overordnet set, så har vi i vores virksomhed besluttet ikke at arbejde
med et varelager, men i stedet arbejde ordrerelateret. Dette vil i praksis sige, at vi afgiver en
ordre på et anlæg, når vi selv har en ordre fra en kunde. Dette giver både fordele og ulemper,
hvilket vi beskriver i afsnittet omkring indkøb. Vi vil delvis forsøge at kompensere for
ulemperne ved dette i vores logistikbehandling, hvilket vi beskriver her i afsnit 8.
Vi vil som nævnt ikke arbejde med et varelager af vores primære produkter, men vi vil arbejde
med etableringen af et reservedelslager, bestående af de mest anvendte komponenter i form
af monteringssæt, plast til inddækningen foran solceller, samt fugemasse/lim til tagmontering.
Målsætningen med reservedelslageret er, at vi ikke går i stå, når først en montering er
påbegyndt, samt til anvendelse i forbindelse med vedligeholdelse. Vi vil for dette
reservedelslager beskrive, hvilke parametre og principper vi vil styre det efter, så lageret
holder en passende størrelse og værdi.

8.1. Indkøbsstrategi
At lave en indkøbsstrategi for et så lille firma, kan virke lidt i overkanten. Omvendt har vi fra
starten valgt, at vi vil finansiere vores opstart via en kassekredit i en bank.. En bank er en
forretning, der i forbindelse med etableringen af kassekreditten, vurderer vores samlede
forretningsplan, herunder virksomhedsform og grundlag for sikkerhed. I den forbindelse må
det anses for vigtigt, at vi kan dokumentere både, at vi overordnet set har en holdbar
forretningsplan, men også at vi har planlagt at holde vores udgifter nede via en fornuftig
indkøbsstrategi.
Vores indkøbsstrategi skal understøtte vores målsætning, der er beskrevet tidligere i
rapporten. Det betyder, at vi gerne vil levere kvalitet til en fornuftig pris, hvilket igen betyder,
at vi ikke kan tillade os at gå efter markedets absolut billigste modeller – der i et vist omfang
også må formodes at være de mindst kvalitetsbetonede.
Vi har lavet lidt research på nettet og der findes en lang række af virksomheder, der primært
lever af at rådgive virksomheder omkring indkøb og indkøbsstrategier ud fra andet og mere
end de matematiske vinkler. I vores research var vi bl.a. omkring virksomheden Xlent, der er
en rådgivningsvirksomhed indenfor indkøb. Figur 8.1.1 viser en række af de målsætninger, de
arbejder med at få identificeret.
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Figur 8.1.1. Målsætninger. Kilde: Xlent’s hjemmeside
Vi har fundet, at denne oversigt er den, samlet set mest dækkende, når vi taler målsætning for
indkøbsstrategi. Den er naturligvis i sin formulering målrettet større virksomheder, men
betydningen i de enkelte punkter er umiddelbart også anvendelige i en strategi for en lille
virksomhed, som vores.
Helt overordnet, ønsker vi i vores indkøbsstrategi at bygger på følgende:
-

Vi vil ikke konkurrere på vores salgspriser alene – købsprisen er derfor ikke afgørende
Vi ønsker at arbejde med høj leverancesikkerhed i indgåede aftaler
Vi ønsker et kvalitetsbetonet produkt
Vores leverandører skal have en forståelse for markedssituationen og de udsving der
måtte kommer. ”Forståelsen” skal helt konkret betyde, at de løbende må være indstillet
på at justere deres priser, jf. markedssituationen og vores indtjening

Vores indkøbsstrategi vil derfor i høj grad være fokuseret omkring:
-

Nearshore-leverandører pga. kort leveringstid og lave leveringsomkostninger
Totalt leveranceansvar hos leverandøren - dvs. de står for transporten
Faste aftaler omkring leverancen - gerne med bod ved forsinkelser/manglende
elementer eller - nok mere realistisk: bonus ved fejlfrie leverancer.
Krav/ønske til leverandøren om elektronisk kommunikation/informationer om
leverancen.

8.2. Just in Time
Vores beslutning om ikke at købe til lager giver en række fordele, herunder at vi ikke risikere
at skulle afskrive/nedskrive anlæg der teknologisk set bliver for ”gamle”. En af de ulemper der
findes, er naturligvis den ekstra leveringstid der kommer, når vi ikke selv har et lager at
arbejde ud fra.
At have identificeret en ulempe er kun værdifuldt, hvis man opstiller en mitigerende handling
herfor. Vores svar i dette tilfælde er JIT(Just-in-time) levering og styrring.
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Dette vil bl.a. ske via fokusering på:
-

Vores leverandører skal levere direkte til vores kunders adresser
Vores leverandøraftaler skal sikre, at vi arbejder med korte og skarpe leverancer fra
vores leverandører
Vi vil basere hele vores IT-system på arbejdsgange og processer der er enkle,
veldokumenterede og logiske i deres opbygning

Peter Lyngaard kommer i kapitel 15 i bogen Driftsøkonomi ind på ”JIT” og begrebet ”Lean”. Vi
er ikke en stor virksomhed, men vi vil til fulde forsøge at prioritere en løbende
procesdokumentering i vores virksomhed, så vi løbende får optimeret på alle arbejdsgange og
processer. Vi vil konkret holde fokus på dette via:
- Faste introduktionsplaner for eventuelle nye medarbejdere om vores processer og
arbejdsgange
- Løbende opfølgning på sager der ikke gik som forventet, herunder løbende tilpasninger
- Faste månedsmøder med medarbejderen hvor vi konkret sætter arbejdsgange til debat
- Løbende kundeundersøgelser, hvor fokus sættes på kundens oplevelse
- Løbende opdateringer af vores salgsmaterialer, leveringsbetingelser og betingelser i øvrigt, så
vi aldrig begår den samme fejl to gange

8.3. Reservedelslageret
Vi vil opbygge et mindre reservedelslager, da både servicering og evt. beskadigede elementer
under transport mellem vores leverandør og vores kunde hurtigt skal kunne erstattes. Vi
forventer, at vores reservedelslager vil være beskedent, men vi har alligevel et ønske om at
optimere dette.

8.3.1. ABC analysen
Vi har defineret de primære produkter, vi ønsker at have på vores
lager. Vi har herefter ud fra principperne fra ABC analysen
(beskrevet i Peter Lyngaard, driftsøkonomi) grupperet dem efter
forventet omsætningsstørrelse.Se 8.3.1.2

ABC-analyse
% af det samlede indkøb
100
90

80
A

B

5
20%

C

10
40%

25
100%

Antal

Figur 8.3.1.1. ABC. Kilde: ABC
Analyse, Peter Lynggaard,
driftsøkonomi

Figur 8.3.1.2. Opdelingen. Kilde: Eget skema
Denne gruppering giver os overblik over, hvilket ordrestørrelser vi skal afgive på de forskellige
produkter.
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8.3.2. Optimal ordrestørrelse - Wilsons formel
Vi kan efter analysen af varegrupperne i omsætning, vælge at udarbejde en beregning for den
mest optimale ordrestørrelse på de varegrupper vi forventer mest omsætning på. I eksemplet
her, har vi valgt at fokusere på Rengøringsmidler, da vi har fundet et specielt middel bestående
af to produkter. Et som meget effektivt renser solcellepanelerne og et der efterfølgende giver
en meget smudsafvisende overflade. Samlet set, vil de kunne forøge strømproduktionen med
0,5-2% hvis man benytter dem mindst en gang i kvartalet. Midlet skal købes hjem fra USA,
hvilket giver en del omkostninger pr. ordreafgivelse.
De kan påføres via en lang stang, hvilket gør rensningen let og overskuelig. Vi forventer derfor
stor og løbende efterspørgsel efter dette produkt og har opstillet følgende tabel i relation til
Wilsons formel.
GennemAntal
snitlig
Ordreordrer lagerværdi
Ordreafgivelse
størrelsen
pr. år
Kr.
Lageromk.
omk. Kr/år
Q
N
Q/2*200
Q/2*10
N*5000
200
12
20000
1000
60000
400
6
40000
2000
30000
600
4
60000
3000
20000
800
3
80000
4000
15000
1200
2
120000
6000
10000
2400
1
240000
12000
5000
Figur 8.3.2.1. Efterspørgslen. Kilde: Eget skema.

Omk. I
alt.
T
61000
32000
23000
19000
16000
17000

Vi kan ud fra den skematiske opgørelse i figur 8.3.2.1 afgøre, at vi optimalt skal købe ind to
gange om året.
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8.4. Synlighed i leverancer – et logistisk virkemiddel
Vores strategi omkring indkøb, samt vores fokus på leveringsdelen af produktet til kunden
efter JIT principper gør det både muligt og markedsmæssigt fordelagtigt, at udarbejde en
logistikstyring, der via vores hjemmeside skal være synlig for vores kunder på ordreniveau.
Vi forestiller os en model som den, vi kender
fra de fleste pakkeleverancer i dag. Her får
man et nummer, man så efterfølgende kan
bruge til at spore en pakkes location. Vi ser i
udgangspunktet vores leverancemodel som
vist i Figur 8.4.1.
At opnå en sådan synlighed i leverancen kan
grundlæggende set opnås på to måder. Vi kan
Figur 8.4.1. Leverancemodel.
få etableret en automatisk løsning, der integreres Kilde: Egen model
med leverandørers og transportfirmaers systemer
– eller vi kan etablere en manuel arbejdsgang, hvor vi indhenter oplysningerne fra vores
leverandører – og manuelt opdatere en hjemmeside/sender mails ud.
Vi vil i etableringsfasen satse på den simple løsning, hvor vi manuelt sikre en løbende
information. Men vi vil stratetisk set arbejde efter en fuldstændig automatisk løsning, hvilket
vil blive en del af vores krav til kommende leverandører fra starten af.

35

9. Budgettering og opfølgning (JV)
Vi vil i dette afsnit beskrive de økonomiske forudsætninger for etableringen af en virksomhed.
Vi vil udarbejde et budget, samt opstille økonomiske nøgletal for dette. Dette vil skulle indgå i
et økonomisk prospekt for virksomheden, der skal kunne anvendes i forbindelse med
indhentelsen af ”tilbud” på den økonomiske finansiering af vores virksomhed – altså en slags
økonomisk salgsmateriale til de banker/investeringsforeninger vi får brug for i forbindelse med
etableringen og driften af virksomheden.

9.1. Budgettet
Et budget er et af de mest vigtige styringsdokumenter, der findes i en virksomhed.
Udarbejdelsen af budgettet bør bygge på en kvalificeret vurdering af både virksomhedens
indtægter og udgifter - og
ikke kun en fremskrivning i
henhold til strategier eller
målsætninger.
Regnskabet er facitlisten, der
stille og roligt bliver bygget
op efterhånden som et
regnskabsår løber. Om der er
sammenhæng mellem
regnskabet og budgettet kan
derfor syntes mindre vigtigt.
Det er det dog ikke. Udgifter
og indtægter skal følges.
Holder de estimerede
Figur 9.1.1. Økonomistyring. Kilde: Jens Ocksen, Økonomistyring og
budgettering
indtægter ikke planen, bør
man så hurtigt som muligt
tage stilling til, om ens udgifter også bør justeres.
Jens Ocksen Jensen har opstillet ovennævnte model (figur 9.1.1) for økonomistyring og
budgettering – og den beskriver i overordnede linjer, hvilke processteps man logisk set bør
følge i sin virksomhed.
Vi har benyttet denne fremgangsmåde i forbindelse med opbygningen af vores budget for
denne fiktive virksomhed. Vi har opstillet et overordnet budget (vedlagt som bilag 9.1). Vores
budget er baseret på vores overvejelser omkring produkter, markedet, forventet afsætning
m.v.
Vi har undladt at opstille beregninger for flere væsentlige faktorer som f.eks. told, transport,
valutaombytning m.v. Disse, og flere andre faktorer bør indgå efterhånden som konkrete
aftaler begynder at blive etableret. Ligeledes vil vi først kunne iværksætte de
opfølgningsmæssige tiltag, når budgettal bliver til regnskabsposteringer.
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9.1.1. Udgifter, de faste contra de variable udgifter
Når vi taler udgifter er der to vigtige grupper disse skal opdeles
i: de faste og de variable. Som det fremgår af grafen til højre
(Figur 9.1.1.1.), så er de faste omkostninger konstante indtil et
vist niveau uanset aktivitetsniveauet i virksomheden i øvrigt. De
variable omkostninger følger derimod de aktiviteter, de er
direkte relateret imod.
Vi har i vores budgetlægning forsøgt at minimere antallet af
faste udgifter. De udgifter der ikke direkte følger antallet af
ordrer - som f.eks. en bil, lokaler, lønninger m.v. - har vi forsøgt
at gøre så ”fleksible” så muligt – forstået på den måde, at køber
vi selv en bygning eller en bil, så bliver udgiften mere ”fast”,
end hvis vi leaser bilen og lejer os ind i en bygning.
Figur 9.1.1.1. VO/FO omk. Kilde:

Peter Lynggaard, driftsøkonomi
Vi kan ud fra vores foreløbige budget (bilag 8.1.1) trække
nedenstående overblik over vores udvikling i de faste contra de
variable udgifter op til en vis omsætningsgrænse. Gå vi udover denne, skal flere af faktorerne i
budgettet genovervejes – og de faste omkostninger vil givetvis igen stige.

Figur 9.1.1.2. VO/FO omkostninger. Kilde: Egen graf
Som det fremgår af ovennævnte grafiske fremstilling, så følger vores variable omkostninger
omsætningen. De faste omkostninger er stabile, indtil vi når anlæg nummer 38. (se Figur
9.1.1.2.) Her har vi estimeret, at en enkelt montør ikke længere er tilstrækkelig, hvorfor de
faste omkostninger stiger, da vi her ikke længere har kapaciteten til montering.
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9.1.2. Break-even
Hvis vi kombinerer oversigten over
vores totale omkostninger (TO) med
vores omsætning, får vi et andet
meget interessant nøgletal, nemlig
vores break-even -mængde.
Den viser, at vi ud fra den valgte
budgetlægning, vil opnå et overskud
ved salg af anlæg nummer 23 (se
Figur 9.1.2.1). Dette tal er
væsentligt i den samlede vurdering
af om virksomheden skal etableres,
idet alle indtægter kommer fra
salget af anlæg alene.
Figur 9.1.2.1. Break-even. Kilde: egen graf

9.2. Montering, egen folk eller eksterne leverandører?
Som beskrevet i afsnit 9.1.1, så stiger vores faste omkostninger, når vi når en omsætning på
38 anlæg. Dette skyldes, at vores montør max. kan installere
37 anlæg pr. år.
At arbejde med kapacitetsgrænser er vigtigt, da man typisk
skal træffe en beslutning når man når en sådan grænse. Som
det fremgår af grafen til højre (Figur 2.2.1.), så kan man i
visse tilfælde alene vælge at øge enhedsomkostningen for at
udvide kapaciteten. I eksemplet her, sker det ved at betale
overtid, hvilket forøger timeprisen.

Figur 2.2.1. TO/FO. Kilde:
Brian.dk
I vores budget er en af de største udgifter: løn. Det er derfor ekstra interessant at analysere
om denne udgift er fornuftig – eller om alternative monteringsformer via eksterne leverandører
kunne være interessante. Alternativet til selv at stå for monteringen kunne være:
-

Sælge anlæg excl. montering.
Købe monteringen via underleverandører

Salg uden montering
Vi har vurderet, at vi ikke kan sælge anlæg excl. Montering, af to primære grunde. Dels tror vi
ikke på, at private kunder vil finde et sådant tilbud attraktivt, da monteringen af anlægget er
en forholdsvis kompleks sag. Dels ligger der en ret stor del af den samlede gevinst i selve
monteringen for os.
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Købe monteringen ind via underleverandør
Vedlagt som bilag 9.1.2 er en beregning på omkostningerne ved henholdsvis ansættelsen af
egen montør, samt indkøb af monteringen eksternt. Beregningen skal tages med et vist
forbehold, da tallene alle er estimerede uden
nærmere analyse.
Hvis man indsætter disse tal i en graf, får vi grafen
som er illustreret i Figur . Af den kan vi læse, at vi
skal op på 26 anlæg, før det kan betale sig at
ansætte frem for at købe monteringen hos
eksterne.
Det fremgår også, at vi omkring de 36 anlæg
risikere at skulle betale overtid, hvilket naturligvis
vil forøge vores omkostninger.

Figur 9.2.2. Montør/lev. omk. Kilde:
egen graf.

Der er mange faktorer, vi ikke har regnet med og en sådan beregning skal tillægges et vist
usikkerhedsmoment. Ved ansættelsen af egen montør er der en række andre faktorer man
også bør inddrage i beslutningen, hvilket fremgår af nedenstående SWOT-analyse (Se Figur
9.2.3).
Styrker
- Kvalitet i leverancen
- Kvalitet i tilbudsgivningen
- Kapacitetsplanlægning
- Økonomisk gevinst

Svagheder
- Sårbar overfor sygdom/anden fravær
- Sårbar overfor opsigelse
- Sårbar overfor spidsbelastningsperioder
- Garantien er udvidet
- Fejl på bygningen

Muligheder - eksterne
- Udvikling af egne koncepter
- Optimering i forholdt til tid
-…

Trusler
- Kompetence behov
- Ændre vilkår/krav i bygningsregler
- Strejker

Figur 9.2.3. SWOT. kilde: Egen opstilling
Vi har i vores samlede budgetlægningsproces vurderet, at den økonomiske gevinst ved egen
montør opvejer de ulemper, vi umiddelbart kan få øje på. Vi har derfor budgetteret med en
fast montør fra dag 1.

9.3. Likviditetsbudget
Faste omkostninger falder typisk periodisk
over en given periode - variable omkostninger
falder tidsmæssigt typisk samtidig med den
aktivitet, de er bundet op imod. Indtægter
kommer typisk ligeledes i forbindelse med
den aktivitet de er bundet op på - i vores
tilfælde et salg.
Givet at vores indtægter og udgifter ikke
følges, er det vigtigt at have et vist overblik
over udviklingen i likviditeten – især hvis den
skal finansieres af en ekstern kilde, som
f.eks. en bank.

Figur 9.3.1. Likv. Udvikling. Kilde: Egen graf
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I vores budget (bilag 9.1), har vi indarbejdet et første udkast til et likviditetsbudget. Hvis vi
udtrækker de kontante udbetalinger/indbetalinger og indsætter disse i en graf, får vi figuren
som er illustreret ovenstående. (Se Figur 9.3.1).
Tidsenheden er i måneder – og vi kan tydeligt aflæse, at vi i de første seks måneder får brug
for ekstra likviditet. Givet beløbets størrelse, samt den relative korte periode det trods alt
drejer sig om, vil vi formode at dette kan blive finansieret via en kassekredit i et pengeinstitut
på fornuftige vilkår.

9.4. Delkonklusion
Det er i en nystartet virksomhed specielt vigtigt at fokusere på omkostningerne, herunder
specielt at holde de faste omkostninger på et minimum i forhold til de variable. Generelt ser
alle de økonomiske nøgletal fornuftige ud – og man burde rente budgetmæssigt kunne
etablere et fornuftigt prospekt, der bl.a. burde kunne muliggøre oprettelsen af en kassekredit.
Flere af de økonomiske nøgletal, vi har brugt i vores budget, er dog anslåede og ikke
efterprøvet ved fagforeninger, en reviser, mulige leverandører m.v.
Dog tyder det på, at vi rent budgetmæssigt set, har en fornuftig sag at arbejde videre med.
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10. Indkøbsprisen (JV)
Vi har i problemformuleringen besluttet os for, at vi primært vil tage udgangspunkt i et enkelt
produkt samt en begrænset mængde tilbehør hertil. Markedssituationen taget i betragtning, så
vi i udgangspunktet være tvunget til at følge den prissætning, som vores konkurrenter sætter.
Ser vi på prissætningen af et produkt i forhold til markedet, så er der en del teoretisk
materiale (formler) der med de rette input kan beregne den udbudspris der giver den mest
optimale afsætning i forhold til fortjenesten. Disse formler kan ikke direkte henføres til
indkøbsprisen, da man i udgangspunktet forudsætter at en virksomhed altid vil tilstræbe en så
lav indkøbspris, som muligt – eller at indkøbsprisen er fast. Dette er naturligt nok, da man
naturligvis ikke behøver at købe vare hjem man ikke kan sælge.
Vi vil naturligvis også tilstræbe en så lav indkøbspris som muligt, så længe vi holder de øvrige
vilkår vi i afsnit 8.1. beskrev i vores indkøbsstrategi. I vores tilfælde, hvor vi er under
etablering og har en meget lille varesortiment, er indkøbsprisen dog én af nøgleparamaterne
for vores virksomhed. Vi har i afsnittende forud for dette beregnet forventet salg ved en given
pris. Vi har lagt budgetter for både faste og variabel udgifter og vurderet, hvornår disse vil
udvikle sig i henhold til omsætningen.
I en prisforhandling med mulige leverandører er der en lang række parametre, der kan påvirke
prisen. Disse kunne være:
-

Mængden man køber
Indkøbsstørrelse pr. leverance
Betalingsbetingelser/bankgarantier
Leveringsbetingelser
Garantibetingelser
Uddannelsesniveau hos os som kunde (visse producenter giver rabat hvis man har
faguddannet medarbejdere der selv kan stå for reparationer/service)
Vores markedsføringsomkostninger/strategi.
Vores varesortiment
Osv.

Vi har i vores forløb ikke kunnet hente tilbud hjem fra mulig leverandører, hvorfor vi i en
periode arbejdede med et prisinterval på 40-55.000 kr. pr. anlæg. Vores pris vil afhænge af
bl.a. ovennævnte parametre.
Vi anser prisintervallet som realistisk – og givet vores umiddelbare vurderinger af os selv som
kunde(mængde), har vi besluttet at låse os på en forventet indkøbspris, der hedder 50.000 pr.
anlæg.
Da vi er klar til at betale ”mere”, regner vi også med at få en lidt mere fleksibel aftale omkring
prisjusteringer, hvilket er beskrevet i afsnit 10.1.
Givet, at vi har låst prisen, er vi nu også i stand til at trykprøve om vores salgsbudget er
tilstrækkeligt til at givet et overskud efter omkostningerne er trukket fra. Vi har derfor i afsnit
10.2. lavet en break-even-analyse.
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10.1. Aftale om variabel indkøbspris
Vi har i vores indkøbsstrategi forudset, at vi vil skulle følge markedsprisen. Vi har det derfor
indarbejdet i vores strategi, at vi primært vil arbejde sammen med leverandører
(producenter), der er ude efter en langsigtet afsætning – og som derfor er villig til løbende at
tale pris/marked med os.
Dette kunne f.eks. udmøntes i, at vi sammen med vores leverandører bliver enige om, hvem
vores primære konkurrenter på markedet er. Vi vil så låse vores indkøbspris til den
gennemsnitspris, de udbyder anlæg til. Dermed vil vores kostpris falde såfremt den
gennemsnitlige markedspris falder – og stige såfremt det modsatte er tilfældet.
Dette er illustreret i Figur 10.1.1. nedenfor.

Figur 10.1.1. Oplæg til var. indkøbspriser. Kilde: Egen opstilling.
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10.2. Break-even-mængde
Vi vil i dette afsnit opstille en break-even-mængde/-omsætning. Via denne ved vi, hvornår vi
har en omsætning, der dækker de omkostninger, der er forbundet med virksomheden.
Vi har udarbejdet et budget, vedhæftet som bilag B1. Fra dette budget har vi hentet vores
Totale Omkostninger (TO) samt vores Omsætning. Disse nøgletal kan man enten grafisk, i
skemaform - eller via en Break-even-formular - benytte til udregningen af Break-evenmængden.
Ved at kombinere disse to grafisk (se Figur 10.2.1), får vi nedenstående graf. Af den kan vi
læse, at vi skal afsætte mindst 21 anlæg, før vi får dækket vores omkostninger hjem.

Figur 10.2.1. Break-even. Kilde: Egen graf/beregning.
Det kan også aflæses i grafen, at vi ved en omsætning på over 37 anlæg forventer at skulle
ansætte yderligere en montør, hvilket vil give en stigning i vores omkostninger.
Vi kan ud fra analysen konkludere, at holder vi vores break-even tidspunkt på 20 anlæg op
imod vores forventede salg på 37 anlæg, så har vi forsat et fornuftigt forretningsgrundlag at
arbejde videre med.
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11. Konklusion
Arbejdet med både emnet og iværksættervinklen har været både spændende og på forskellig
måde inspirerende. Emnet omkring solceller er utroligt bredt og kunne rent
naturvidenskabeligt have fyldt utroligt meget. Vinklen omkring iværksættere er uanset branche
og produkt ligeledes fantastisk spændende/interessant på trods af de forholdsvis simple regler,
der findes i Danmark omkring dette. Vi har gennem arbejdet på denne rapport måtte prioritere
hårdt i forholdt til de emner, vi har valgt at beskæftige os med.
Systematisk har vi gjort følgende:
- Afdækket virksomhedsformer og typer. Konklusion: En enkeltmandsvirksomhed er den
mest optimale i vores scenario. (Afsnit 4)
- Virksomhedsetablering i Danmark, er det muligt i vores scenario. Konklusion: Ja, der er
fornuftige rammebetingelser for dette. (afsnit 4.2)
- De politiske / samfundsmæssige rammer, er tilstede for en case som vores: Konklusion:
Ja, det mener vi de er. (afsnit 4.2.1)
- En af de vigtigste elementer for forbrugeren er de rammer, man køber ind under og den
tilbagebetalingstid man må påregne. Har staten en vigtig rolle her. Konklusion: Ja, og
de er stor usikkerhed forbundet hermed på den korte bane (afsnit 5)
- Marked, konkurrenter og produkter m.v. Overblik og indsigt – findes der et grundlag for
en case som vores. Konklusion: Ja, der er et grundlag og et marked. (afsnit 6)
- Pris til vores kunder - kan vi i den nuværende situation forudse hvordan markedet
reagere på vores prissætning – og kan vi bruge denne til at forudse
afsætningsændringer. Konklusion: På den korte bane: Nej – markedet er pt. for påvirket
af de nye regler på området. På den lange bane er der dog intet der tyder på, at dette
produkt er anderledes end andre. (afsnit 7)
- Indkøb og logistik - kan vi etablere plansætte og regne på en sådan ud fra vores case.
Konklusion: Ja, det kan man godt. (afsnit 8)
- Budget, budgetopfølgning m.v. – kan vi opstille en økonomisk case der hænger sammen,
herunder ende i en indkøbspris vi tror kan konkurrere på det marked, vi ser i dag.
Konklusion: Ja, det kan vi godt. (Afsnit 9 + 10)
Umiddelbart tyder det på, at man godt kan opstille en forretningsplan indeholdende et
rentabelt forretningsgrundlag. Vi har dermed i udgangspunktet bevist vores hypotese om.
Vi vil dog konklusionsmæssigt tillade os at gå lidt i en modsatte retning, idet salget af solceller
til private defacto er gået helt i stå. Dettes skyldes ikke, at der forbrugermæssigt eller
samfundsmæssigt ikke findes et behov, men snarer at markedet pt. er så usikkert grunde de
nye tilskudsordninger at forbrugerne i en periode vil være tilbageholdende med at investere.
Dermed kan vi også konkludere, at markedet på netop dette ene produkt er meget politisk
påvirkeligt, hvilket det også vil være på sigt. Vi vil derfor endeligt konkludere, at en
virksomhed baseret på et så smalt varesortiment – i en så omskiftelig verden ikke
forretningsmæssigt vil være en god idé.
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11. Kildehenvisninger og benyttede links.
Økonomistyring og budgettering, 6. udgave, Jens Ocksen Jensen, Systime Academic
Driftsøkonomi; 7. udgave, Peter Lynggaard, Handelshøjskolens forlag
International markedsføring 3. udgave, Finn rolighed Andersen m.fl, Trojka
DTU ”Solcelleanlæg nu og i fremtiden” Teknologiinterview
(http://www.carbon20.dk/billeder/filer/Teknologiskinterview.pdf)
http://www.erhvervsstyrelsen.dk/file/291799/Ivaerksaetterindeks-2012-endelig-version.pdf
www.betabox.dk
www.PB.com
http://www.bolius.dk/alt-om/energi/artikel/her-er-den-typiske-solcelle-koeber/
www.finansiering.systime.dk
http://natgeo.dk/ubegraenset-potentiale-hvis-vi-vil
http://www.klimadebat.dk/kyoto-protokollen-r470.php
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=2407
http://ing.dk/artikel/solcelleordning-saetter-stopper-solforbrug-om-natten-134224
http://www.bolius.dk/alt-om/energi/artikel/danskere-dropper-solceller/
http://www.bolius.dk/alt-om/energi/artikel/danskere-dropper-solceller/
http://blog.3byggetilbud.dk/danskerne-star-i-ko-for-handvaerkerfradraget/
http://toolbox.systime.dk/index.php?id=506
http://www.xlent-consulting.com/dk/
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