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Vestas sikrer lønsom vækst

 “ Oven på en vellykket turnaround er Vestas nu 
klar til at indfri det potentiale, som vi har i form 
af vores unikke position som markedsleder. I de 
kommende år vil vi rette vores strategiske fokus 
mod at udnytte dette potentiale til at opnå 
lønsom vækst i et dynamisk marked.”

Anders Runevad
Koncernchef
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Siden jeg startede i Vestas i september måned, har jeg lært 
selskabet og dets medarbejdere, kunder, leverandører og 
aktio nærer bedre at kende. Jeg er i de seneste måneder blevet 
bekræftet i, at vores branche har et stort potentiale som løsnin-
gen på det stigende behov for ren og pålidelig elektricitet, samt 
at Vestas og vores medarbejdere har det, der skal til for at føre 
branchen ind i en ny tid.

Det står imidlertid også klart, at markedet er under forandring: 
Væksten i behovet for energi er ved at rykke væk fra det, der 
traditionelt har været vindindustriens store markeder, konkur-
rencen bliver stadigt hårdere, og der er usikkerhed om de lov-
givningsmæssige forhold på en række markeder. 

For at kunne opnå lønsom vækst er Vestas således nødt til at 
tilpasse sig de ændrede forhold. 

Vellykket turnaround
Ved udgangen af 2013 kan vi så konkludere, at vi har gjort de 
første tiltag for at tilpasse virksomheden med den vellykkede 
afslutning på vores toårige turnaround. 

Vores årsregnskab viser, at Vestas i dag er en langt mere løn-
som virksomhed end for to år siden, og vi har i høj grad forbed-
ret vores evne til at generere positive pengestrømme. Vi har 
således nedbragt vores nettogæld med ca. EUR 1 mia. over det 
seneste år, og Vestas var nettogældsfri ved udgangen af 2013.

Vi har foretaget omfattende forbedringer i hele organisationen 
for at kunne holde det, vi har lovet vores aktionærer: 

Først og fremmest har vi nedbragt vores faste kapacitetsom-
kostninger med knap EUR 500 mio. ved blandt andet at redu-
cere antallet af medarbejdere. For det andet har vi reduceret 
antallet af fabrikker fra 31 til 19 og holdt investeringerne på et 
lavt niveau samtidig med, at vi har ført fem nye vindmøllevari-
anter på markedet. 

Med en ordreindgang på omkring 6 GW i 37 lande på seks 
kontinenter fik vi bekræftet, at vi dermed leverer det, som kun-
derne efterspørger: Driftssikre produkter, som fortsat reduce-
rer prisen pr. produceret kW-time (Cost of Energy).

Vores teknologiske position blev også understreget med 
offentliggørelsen af et joint venture med Mitsubishi Heavy 
Industries Ltd. (MHI) dedikeret til offshore-vindkraft. Kombi-
nationen af MHI’s stærke globale position og erfaring inden 
for vindkraftindustrien og Vestas’ viden om vindkraft danner 
grundlag for et stærkt samarbejde. Den første prototype af 
V164-8.0 MW-møllen – verdens mest kraftfulde til dato – er 
for nylig blevet installeret i Danmark, et kvartal tidligere end 
oprindeligt forventet, hvilket har givet det nye joint venture en 
god start. 

Fremtidens kurs er sat
Den transformation, som Vestas har været igennem i de sene-
ste to år, har skærpet vores fokus på kernekompetencerne og 
skabt en mere strømlinet, omkostningseffektiv og fleksibel 
virksomhed. 

Den kurs, som vi nu sætter for Vestas, er baseret på disse frem-
skridt og sikrer, at vi fortsat vil føre an i vindkraftindustrien. 

Øge lønsomheden på modne og nye markeder
Væksten i behovet for elektricitet er gradvist ved at rykke fra 
Europa og Nordamerika mod nye regioner som fx Asien, Latin-
amerika og Afrika, og dermed udvikler der sig nye markeder. 

Vestas har aktiviteter i flere lande end nogen af sine konkur-
renter, og vi vil fortsat udnytte vores globale tilstedeværelse og 
ekspertise til at udnytte muligheder på disse lovende markeder.

Udnytte serviceforretningens fulde potentiale
Vi har til hensigt at gøre serviceområdet til en endnu  vig tigere 
del af vores forretning og vil basere denne indsats på tre 
 primære fordele: Vores installerede kapacitet på 60 GW, vores 
position som den mest globale udbyder af serviceløsninger og 
vores brancheførende kompetencer inden for analyse og forud-
sigelse af vindforhold overalt i verden.  

Hermed har vi mulighed for at udvikle nye servicetilbud, så 
vi kan øge elproduktionen fra vores kunders vindkraftanlæg 
yderligere.

Reducere ”Levelised Cost of Energy” 
Med henblik på at maksimere ydelsen på vores kunders 
vindmøller vil vi fortsat basere vores produktudvikling 
på en videreudvikling af vores gennemprøvede 2 MW- og 
3 MW-platforme. Ved at gøre vores vindmølledesign mindre 
komplekst og anvende flere standardkomponenter kan vi 
reducere omkostningerne og samtidig fastholde den høje 
kvalitet og ydelse, som vores kunder forventer. 

For at understrege vores tiltro til og fokus på dette vil vi 
reducere Cost of Energy hurtigere end konkurrenterne. 

Forbedre driften
Vestas vil fortsat prioritere at reducere omkostningerne og for-
bedre effektiviteten. Vi vil bygge videre på de gode resultater, 
vi har opnået igennem de seneste to år til at forbedre indtjenin-
gen og vores produkters konkurrenceevne.

Som led i dette arbejde vil vi undersøge muligheden for at out-
source produktionen af ikke-kerneteknologi. Vi ønsker sam tidig 
at udnytte Vestas’ forretningsomfang til at opnå branchens 
laveste indkøbs-, transport- og produktionsomkostninger.

Positive fremtidsudsigter
Med afsæt i de fremskridt, vi har gjort igennem de seneste to 
år takket været et stort engagement fra vores medarbejdere, 
står Vestas i dag stærkt rustet til at kunne klare sig godt i en 
udfordrende og mere veludviklet branche med stigende krav 
fra kunder og samfundet som helhed.

Ved at indfri vores strategi kan vi sikre, at vi udnytter disse 
mulig heder fuldt ud: 

Vi vil opbygge den finansielle styrke og stabilitet, der kræves 
for at være en betroet samarbejdspartner i et marked med hård 
konkurrence. 

Vi vil kunne levere langt mere værdi og større investerings-
afkast til kunderne og dermed komme et skridt nærmere mod 
at indfri vores vision om at gøre vind til en energikilde på lige 
fod med olie og gas. 

Og vi vil fortsat generere lønsom vækst og i sidste ende sikre 
optimal værdiskabelse til vores aktionærer. 

Anders Runevad
Koncernchef
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 “ Vores resultater og finansielle styrke blev 
forbedret fra kvartal til kvartal i 2013 drevet af 
lavere omkostninger, forbedret arbejdskapital 
og et lavt investeringsbehov.” 

Marika Fredriksson
Executive Vice President & CFO

Flere vindmøller fra færre platforme
Afmatningen på vindmøllemarkedet har flyttet efterspørgslen 
fra kostbar ny teknologi til opgraderinger af gennemprøvede 
vindmøller. Vestas tilbyder derfor kunderne nye vindmølle-
varianter, der basalt set yder mere for mindre.

Siden 2011 har vi næsten halveret udgifterne til forskning og 
udvikling ved at prioritere udvikling af eksisterende teknologi 
frem for ny forskning. I 2013 lancerede vi ikke desto mindre 
fem nye vindmøllevarianter. Vores populære V112-3.0 MW-
mølle blev introduceret i en 3,3 MW-variant. Samtidig har vi ved 
at ændre på rotorstørrelsen øget den årlige energiproduktion 
med op til 20 pct. på nye varianter som V105-3.3 MW, V117-
3.3 MW og V126-3.3 MW.

Evolution i stedet for revolution var også opskriften på udvidel-
sen af vores 2 MW-platform i 2013. Ved at forøge vingelæng-
den og generatorens ydelse er den årlige energiproduktion på 
den nye V110-2.0 MW-mølle øget med 13 pct. sammenlignet 
med V110-1.8 MW-møllen.

I januar 2014 installerede vi den første prototype af V164-8.0 
MW-møllen et kvartal før oprindeligt planlagt. Den vellykkede 
udvikling blev også anerkendt af Mitsubishi Heavy Industries 
Ltd., da V164-møllen bliver rygraden i det nye joint venture 
inden  for offshore vindkraft.

Endelig forbedrede vi kvaliteten i 2013. Andelen af tilgængelig 
vind som Vestas’ møller ikke høstede – Lost Production  Factor – 
faldt til 1,7 pct. Udviklingen understreger fordelene ved at have 
større testfaciliteter og overvåge flere vindmøller end  nogen 
anden i industrien.

 “ I løbet af 2013 lancerede vi adskillige nye  
2 MW- og 3 MW-vindmøllevarianter og 
fremrykkede udviklingen af V164-møllen. 
Samtidig forbedrede vi kvaliteten yderligere, 
mens vi fastholdt et lavt investeringsniveau.”

Anders Vedel
Executive Vice President & CTO

Forbedret finansiel styrke
Vestas’ finansielle nøgletal udviklede sig positivt i 2013, hvor 
vi omdannede et selskab med en nettogæld på EUR 900 mio. 
til et gældsfrit selskab. Denne store bedrift skyldtes i vid ud-
strækning, at vi nedbragte vores arbejdskapital.

Vi har igennem nogen tid haft fokus på at forbedre vores 
arbejds kapitalstyring, og mange funktioner hos Vestas har 
bidraget til det gode resultat i 2013, hvor vi endte med et 
rekord lavt niveau. Hurtigere installationstid på sitet, forbedret 
planlægning af produktion og transport samt anvendelse af 
best-practice i en række funktioner hos Vestas er nogle af de 
tiltag, der har bidraget til denne udvikling.

Vores indtjening blev også forbedret i 2013. Der var nogle ud-
fordringer i starten af året, men det lysnede for hvert kvartal, og vi 
sluttede 2013 med en EBIT-margin for fjerde kvartal på over 10 
pct. Det er det bedste resultat i tre år og en positiv  effekt af den 
fokus, vi har haft på omkostningsbesparelser i vores turnaround.

Den forbedrede indtjening og den reducerede arbejdskapital 
har også øget vores afkast af den investerede kapital (ROIC) 
med 7,5 procentpoint i 2013 til 7,7 pct. Dette niveau skal 
forbedres yderligere, da det er Vestas’ ambition at opnå en to-
cifret ROIC både i gode og mindre gode år.

Vi har også indført nogle mere konservative mål for vores kapi-
talstruktur bl.a. for at signalere endnu mere styrke over for 
vores kunder. Vores opdaterede finansielle mål er en solvens-
grad på over 30 pct. og en nettogæld/EBITDA-grad på under 1 
ved udgangen af hvert regnskabsår.
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 “ Gennem fortsatte besparelser og yderligere 
optimering af vores globale produktions-setup 
intensiverede vi i 2013 arbejdet med at gøre 
Vestas mere fleksibel og vindenergi mere 
konkurrencedygtig.”

Jean-Marc Lechêne
Executive Vice President & COO

Et mere effektivt og fleksibelt Vestas
2013 blev ikke mindst brugt på at reducere omkostningerne 
yderligere og gøre Vestas mere skalérbart. Siden vi i slutningen 
af 2011 begav os ud på den toårige turnaround mod forbedret 
lønsomhed, har vi reduceret antallet af produktionsenheder fra 
31 til 19.

Ved at frasælge eller outsource mindre væsentlige dele af pro-
duktionen har vi samtidig skærpet vores fokus på at udnytte 
vores kernekompetencer fuldt ud. Gennem øget samarbejde 
med betroede samarbejdspartnere vil Vestas fortsætte med at 
anvende komponenter af høj kvalitet. For Vestas betyder det at 
få det bedste fra to verdener: kvalitetskomponenter til lavere 
priser og en mere fleksibel forretningsmodel.

Vestas’ fokus på at forbedre kapacitetsudnyttelsen inklude-
rede ligeledes beslutningen om at tilbyde produktion for tredje-
part på vores tårnfabrik i USA. Det viste sig at være en god idé: 
Kombineret med Vestas’ stigende ordreindgang forventer vi 
at udnytte kapaciteten på verdens største tårnfabrik fuldt ud i 
2014.

Besparelser vil fortsat være et dagligt indsatsområde for 
Vestas. For konstant at sænke prisen på vindenergi for vores 
kunder og forbedre Vestas’ lønsomhed er det vores mål at redu-
cere produktionsomkostningerne i endnu højere grad.

Vi er allerede nået langt. Med gennemførelsen af vores toårige 
turnaround har vi skabt et effektivt, skalérbart og fleksibelt 
produktions-setup. Det vil vi udnytte til at forbedre vores løn-
somhed yderligere og gøre vindkraft endnu billigere.

Væksten fortsætter på nye vindmøllemarkeder 
Ordreindgangen tog atter fart i 2013. Væksten kom fra det 
amerikanske marked samt ikke mindst fra nye vindmølle-
markeder, hvor sidstnævnte stod for 17 pct. af alle  Vestas’ 
ordrer målt i MW.

Som forventet fik forlængelsen af den amerikanske Production 
Tax Credit ordreindgangen i USA til at stige.  Vestas fik således 
faste og ubetingede ordrer på omkring 1,4 GW med yderligere 
potentiale på mere end 2,5 GW til det amerikanske marked. Det 
er gode nyheder, men de historiske udsving på det amerikanske 
marked understreger samtidig, hvor vigtigt det er for  Vestas at 
have et fleksibelt produktions-setup.

De nye markeder fortsatte med at vise deres styrke. I løbet af 
2013 fik vi vores hidtil største ordrer i lande som Sydafrika, Jor-
dan, Uruguay og Chile, og konsoliderede dermed vores stærke 
position i dette segment. Det europæiske marked er fortsat 
fladt, men vil uændret være det vigtigste for  Vestas.

Et andet fokusområde i 2013 var de fortsatte forbedringer 
inden for konstruktion af vindkraftværker, som har reduceret 
installationstiden med 7 pct. Hurtig installation af vindkraft-
værker reducerer også den tid, hvor vi binder vores arbejds-
kapital i transport- og konstruktionsfasen.

Sidst, men ikke mindst, fortsatte den positive udvikling i vores 
serviceforretning. Både omsætning og indtjening steg i 2013, 
godt hjulpet af højere effektivitet, mange fornyelser af udløbne 
serviceaftaler og så det faktum, at alle nye vindmølle-ordrer i 
dag er ledsaget af en serviceaftale.

 “ Ordreindgangen steg i 2013, godt hjulpet 
af USA og nye vindmøllemarkeder. Samtidig 
fortsatte væksten i vores serviceforretning, 
og vi blev endnu hurtigere til at installere 
vindkraftværker.”

Juan Araluce
Executive Vice President & CSO
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Hoved- og nøgletal for koncernen

mio. EUR 2013 2012 2011 2010 20091)

FINANSIELLE HOVEDTAL
RESULTATOPGØRELSE

Omsætning 6.084 7.216 5.836 6.920 5.079

Bruttoresultat 896 796 725 1.175 836

Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) før  
særlige poster 610 473 305 747 469

Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster 211 4 (38) 468 251

Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) efter særlige 
poster 530 299 305 684 469

Resultat af primær drift (EBIT) efter særlige poster 102 (697) (60) 310 251

Resultat af finansielle poster (138) (14) (93) (72) (48)

Resultat før skat (36) (713) (153) 238 204

Årets resultat (82) (963) (166) 156 125

BALANCE 

Balancesum 5.640 6.972 7.689 7.066 7.959

Egenkapital 1.524 1.622 2.576 2.754 2.542

Hensatte forpligtelser 388 353 329 370 534

Gennemsnitlig rentebærende position (netto) (862) (1.189) (990) (593) (55)

Nettoarbejdskapital (NWC) (596) 233 (71) 672 317

Investeringer i materielle anlægsaktiver 73 167 406 458 606

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømme fra driftsaktivitet 1.248 (73) 840 56 (34)

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (239) (286) (761) (789) (808)

Frit cash flow 1.009 (359) 79 (733) (842)

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (1.150) 832 (13) 568 1.075

Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld (141) 473 66 (165) 233

FINANSIELLE NØGLETAL2)

REGNSKABSRELATEREDE NØGLETAL

Bruttomargin (%) 14,7 11,0 12,4 17,0 16,5

EBITDA-margin før særlige poster (%) 10,0 6,6 5,2 10,8 9,2

EBIT-margin før særlige poster (%) 3,5 0,1 (0,7) 6,8 4,9

EBITDA-margin efter særlige poster (%) 8,7 4,1 5,2 9,9 9,2

EBIT-margin efter særlige poster (%) 1,7 (9,7) (1,0) 4,5 4,9

Forrentning af investeret kapital (ROIC) før særlige poster (%)3) 7,7 0,2 (1,3) 10,8 9,5

Soliditetsgrad (%) 27,0 23,3 33,5 39,0 31,9

Nettorentebærende gæld/EBITDA før særlige poster (0,1) 1,9 1,8 0,8 (0,3)

Forrentning af egenkapital (%) (5,2) (45,9) (6,2) 5,9 6,1

Gearing (%) 39,9 108,0 35,7 33,2 13,8

AKTIERELATEREDE NØGLETAL

Resultat pr. aktie (EUR) (0,4) (4,8) (0,8) 0,8 0,6

Indre værdi pr. aktie (EUR) 7,5 8,0 12,6 13,5 12,5

Kurs / indre værdi (EUR) 2,9 0,5 0,7 1,7 3,4

P / E-værdi (EUR) (53,3) (0,9) (10,3) 30,8 71,0

Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie (EUR) 6,1 (0,4) 4,1 0,3 (0,2)

Udbytte pr. aktie (EUR) 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Udbytteandel (%) 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Børskurs 31. december (EUR) 21,5 4,3 8,3 23,6 42,6

Gennemsnitligt antal aktier 203.704.103 203.704.103 203.704.103 203.704.103 197.723.281

Antal aktier ved periodens udløb 203.704.103 203.704.103 203.704.103 203.704.103 203.704.103

1)  Sammenligningstal er tilpasset i henhold til ændret regnskabspraksis indført i 2010. 
2) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning (2010-vejledning), jf. note 1 til koncernregnskabet. Vestas årsrapport 2013.
3) Justering for skat baseret på en forventet fremtidig effektiv skatteprocent på 28. 
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2013 2012 2011 2010 2009

OPERATIONELLE HOVEDTAL
Ordreindgang (mia. EUR) 5,8 3,8 7,3 8,6 3,2

Ordreindgang (MW) 5.964 3.738 7.397 8.673 3.072

Ordrebeholdning – vindmøller (mia. EUR) 6,8 7,1 9,6 7,7 2,2

Ordrebeholdning – service (mia. EUR) 6,7 5,3 3,9 2,8 1,9

Produceret og afskibet vindmøller (MW) 4.513 6.171 5.054 4.057 6.131

Produceret og afskibet vindmøller (antal) 2.025 2.765 2.571 2.025 3.320

Overleveret (MW) 4.862 6.039 5.217 5.842 4.764

SOCIALE OG MILJØMÆSSIGE HOVEDTAL1)

SIKKERHED OG SUNDHED

Ulykker (antal) 66 110 132 201 306

– heraf dødsulykker (antal) 1 0 1 0 0

RESSOURCE UDNYTTELSE 

Forbrug af metaller (1.000 tons) 119 192 212 171 203

Forbrug af øvrige råvarer mv. (1.000 tons) 91 121 105 107 127

Forbrug af energi (GWh) 586 630 586 578 537

– heraf vedvarende energi (GWh) 325 327 223 242 264

– heraf vedvarende elektricitet (GWh) 309 310 208 209 238

Forbrug af ferskvand (1.000 m3) 512 581 562 598 521

AFFALDS BORTSKAFFELSE

Bortskaffelse af affald (1.000 tons) 71 87 89 89 97

– heraf genanvendelse (1.000 tons) 42 44 48 35 34

EMISSIONER

Direkte udledning af CO2 (1.000 tons) 56 59 58 57 51

Indirekte udledning af CO2 (1.000 tons) 44 59 90 66 68

LOKALSAMFUNDET

Miljøuheld (antal) 0 0 0 0 10

Overskridelse af egenkontrolvilkår (antal) 1 1 3 3 3

MEDARBEJDERE

Gennemsnitligt antal medarbejdere 17.051 21.033 22.926 22.216 20.832

Antal medarbejdere, ultimo 15.497 17.778 22.721 23.252 20.730

- heraf uden for Europa og Afrika 5.861 6.704 8.603 8.127 6.569

SOCIALE OG MILJØMÆSSIGE NØGLETAL1)

SIKKERHED OG SUNDHED

Ulykkesfrekvens pr. en million arbejdstimer 2,1 2,8 3,2 5,0 8,1

Sygefravær for timelønnede (%) 2,5 2,4 2,3 2,6 2,8

Sygefravær for funktionærer (%) 1,2 1,1 1,3 1,3 1,3

PRODUKTER

CO2-besparelse over levetiden af de producerede og afskibede MW  
(millioner tons CO2) 125 163 133 108 163

RESSOURCEUDNYTTELSE

Vedvarende energi (%) 56 52 38 42 49

Vedvarende elektricitet til egne aktiviteter (%) 100 89 68 74 85

MEDARBEJDERE

Kvinder i bestyrelse2) og direktion (%) 15 8 0 0 0

Kvinder på ledelsesniveau (%) 17 17 18 19 19

Ikke-danskere på ledelsesniveau (%) 53 56 53 49 46

1) Læs mere: Social- og miljømæssig erklæring for koncernen. Vestas årsrapport 2013.
2) Omfatter kun generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
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Overleveret på verdensplan i 2013

USA
102 MW

Brasilien
334 MW

Mexico
104 MW

Kina 
434 MW

Indien
80 MW

Australien
168 MW

Canada
421 MW

Nordeuropa

Storbritannien
243 MW

Belgien
134 MW 

Irland
68 MW

Holland
21 MW

Skandinavien

Sverige
235 MW

Danmark
233 MW

Finland
40 MW

Sydeuropa

Frankrig
257 MW

Italien
199 MW

Tyrkiet
36 MW

Grækenland
19 MW

Portugal
7 MW

Chile
180 MW

Uruguay 
28 MW Centraleuropa

Tyskland
616 MW

Rumænien
324 MW

Polen
301 MW

Ukraine  
111 MW

Østrig
35 MW

Bulgarien
14 MW

Schweiz
11 MW

Tjekkiet
2 MW

Nicaragua 
40 MW

Sydafrika
65 MW
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Overleveret på verdensplan i alt

Leveret (TOR)1) onshore og offshore
MW

Europa og Afrika

Tyskland 9.002

Spanien 4.039

Italien 3.315

Danmark 3.014

Storbritannien 2.336

Sverige 2.186

Frankrig 1.817

Holland 1.611

Polen 1.071

Grækenland 1.063

Rumænien 868

Portugal 677

Irland 658

Tyrkiet 640

Østrig 482

Belgien 445

Bulgarien 323

Ukraine 195

Ungarn 105

Finland 100

Cypern 93

Tjekkiet 86

Egypten 79

Norge 70

Sydafrika 69

Marokko 50

Øvrige 149

Total 34.543

Nord- og Sydamerika

USA 11.084

Canada 2.736

Brasilien 626

Chile 304

Mexico 236

Argentina 89

Nicaragua 80

Uruguay 67

Costa Rica 51

Jamaica 39

Øvrige 117

Total 15.429

Asien og Oceanien

Kina 4.312

Indien 2.879

Australien 1.849

Japan 510

New Zealand 346

Sydkorea 166

Taiwan 86

Pakistan 50

Øvrige 62

Total 10.260

Total verden 60.232

Leveret (TOR)1)

MW

Vindmølletype

Øvrige 22.982

V80-1.8 MW 1.829

V80-2.0 MW 6.712

V90-1.8 MW 2.649

V90-2.0 MW 10.990

V90-3.0 MW 8.669

V100-1.8 MW 2.525

V100-2.0 MW 714

V100-2.6 MW 221

V110-2.0 MW 6

V112-3.0 MW 2.816

V112-3.3 MW 92

V117-3.3 MW 17

V126-3.3 MW 10

Total 60.232

Leveret (TOR)1) offshore
MW

Storbritannien 784

Belgien 285

Holland 247

Danmark 197

Sverige 61

Portugal 2

Japan 1

Total 1.577

 1) Leveret (risikoovergang – transfer of risk – TOR) Vestas-vindmøller pr. 31. december 2013.
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Fjerde kvartal 2013
Som forventet blev fjerde kvartal det bedste kvartal i 2013 
målt på omsætning, indtjening og frie pengestrømme. 

I forhold til 2012 faldt omsætningen med 6 pct. til EUR 
2.361 mio. 

Trods den lavere omsætning blev driftsresultatet (EBIT) før 
særlige poster forbedret med EUR 85 mio. til EUR 240 mio., 
svarende til en EBIT-margin på 10,2 pct. Dette skyldes lavere 
omkostninger, bedre marginer på de overleverede vindmøller 
og bedre service-marginer. 

EBIT før særlige poster
mio. EUR 
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I fjerde kvartal udgjorde de frie pengestrømme EUR 816 mio. 
Det er det bedste kvartalsresultat nogensinde og en stigning 
på 96 pct. i forhold til samme periode sidste år. Fjerde kvartals 
frie pengestrømme var positivt påvirket af en reduktion af net-
toarbejdskapitalen, bedre indtjening og lavere investeringer. 
Som følge af de positive frie pengestrømme reducerede Vestas 
sin nettogæld med EUR 814 mio. i løbet af fjerde kvartal 2013 
og slutter således året med nettolikvider på EUR 86 mio.

Frie pengestrømme
mio. EUR 
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Helår 2013
Omsætningen faldt med 16 pct. til EUR 6.084 mio. Dette var 
imidlertid højere end det forventede minimum EUR 5,5 mia., 
hvilket primært skyldes en gnidningsløs installation og risiko-
overgang kombineret med gunstige vejrforhold i december. 
EBIT før særlige poster udgjorde EUR 211 mio., hvilket er en 
forbedring på EUR 207 mio. i forhold til 2012. Det svarer til 
en EBIT-margin før særlige poster på 3,5 pct., hvilket var over 
Vestas’ forventning om en EBIT-margin før særlige poster 
på minimum 2 pct. Den bedre-end-forventede indtjening var 
drevet af den højere omsætning. EBIT efter særlige poster (pri-
mært afskedigelsesomkostninger og nedskrivninger) udgjorde 
EUR 102 mio.

Omsætning
mio. EUR
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De frie pengestrømme udgjorde EUR 1.009 mio. i 2013, hvil-
ket er på niveau med de opdaterede forventninger fra januar 
2014, men betydeligt bedre end de oprindelige forventnin-
ger om posi tive frie pengestrømme. Resultatet kan primært 
henføres til en forbedring af nettoarbejdskapitalen. De frie 
pengestrømme resulterede i, at Vestas var nettogældsfri ved 
udgangen af 2013. 

Frie pengestrømme
mio. EUR
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Ordreindgang
Indgangen af faste og ubetingede ordrer steg med 60 pct. til 
5.964 MW. De vigtigste drivkræfter bag denne vækst var en 
betydelig fremgang i ordreindgangen i USA og en stigende 
ordreindgang på nye vindmøllemarkeder som Chile, Jordan og 
Sydafrika. 

Ordrebeholdning
Vestas går ind i 2014 med en ordrebeholdning på vindmøller 
på EUR 6,8 mia. eller 7.417 MW. I tillæg til ordrebeholdningen 
på vindmøller har Vestas servicekontrakter med en kontraktuel 
fremtidig omsætning på EUR 6,7 mia.

Serviceforretningen fortsatte med at vokse i 2013. Omsæt-
ningen udgjorde EUR 954 mio. – en stigning på 8 pct. i forhold 
til 2012. Indtjeningen i serviceforretningen blev som forventet 
langt højere end i vindmølleforretningen. EBIT-marginen blev 
således henholdsvis 22 pct. og 15 pct. før og efter allokering af 
fællesomkostninger. 

Vestas har installeret mere end 50.000 vindmøller, hvilket er 
markant flere end vores nærmeste konkurrent. Disse møller 
giver sammen med vores sofistikerede overvågningssystem et 
stærkt udgangspunkt for serviceforretningen, da det er natur-
ligt at lade producenten servicere vindmøllerne. Vindmøllernes 
bedre ydeevne afspejler sig bl.a. i en rekordlav Lost Production 
Factor – den andel af vinden, som vindmøllen ikke høster – på 
1,7 pct. Den positive udvikling skaber et solidt fundament for 
forlængelser af servicekontrakter.

Sociale og miljømæssige forhold
Gennem en målrettet indsats fra medarbejdere og super-
viserede underleverandører har Vestas været i stand til at 
reducere antallet af arbejdsulykker, der resulterer i fravær. Ved 
udgangen af 2013 var ulykkesfrekvensen på 2,1, hvilket var 
væsent ligt lavere end i eksempelvis 2009, hvor frekvensen 
lå på 8,1, men dog lidt højere end målet for 2013 på 2,0. Det 
næste fokusområde bliver derfor adfærdsændring med henblik 
på at opfylde målet om højest 0,5 arbejdsulykker pr. en million 
arbejdstimer i 2015.

Vestas’ andel af vedvarende energi steg til 56 pct. i 2013 fra 
52 pct. i 2012, og andelen af vedvarende elektricitet steg til 
100 pct. i 2013 fra 89 pct. i 2012. Vestas’ målsætning er, at al 
elektricitet skal være fra vedvarende energikilder, i det omfang 
disse er tilgængelige. Målet blev fuldt ud nået i 2013.

Forventninger 2014
Omsætningen forventes at blive på minimum EUR 6 mia. inklu-
sive serviceomsætningen, der forventes at vokse. Vestas for-
venter at realisere en EBIT-margin før særlige poster på mini-
mum 5 pct. med en fortsat stabil EBIT-margin på service.

De totale investeringer forventes at blive ca. EUR 250 mio., og 
det frie cash flow forventes at blive minimum EUR 300 mio. i 
2014.

Forventninger 2014  

Omsætning (mia. EUR) min. 6

EBIT-margin (%) før særlige poster min. 5

Totale investeringer (mio. EUR) ca. 250

Frit cash flow (frie pengestrømme) (mio. EUR) min. 300

Ordinær generalforsamling 2014
Vestas Wind Systems A/S’ ordinære generalforsamling afhol-
des den 24. marts 2014 kl. 13.00 i Musikhuset i Aarhus. 

Udlodning af udbytte vil altid ske under hensyntagen til kon-
cernens planer for vækst og likviditetsbehov. Bestyrelsen 
indstiller til selskabets ordinære generalforsamling, at der ikke 
udbetales udbytte for 2013.

Bestyrelsesmedlem, Jørgen Huno Rasmussen, har meddelt, at 
han ikke ønsker genvalg. De øvrige generalforsamlingsvalgte 
bestyrelsesmedlemmer har meddelt, at de alle ønsker at gen-
opstille. Bestyrelsen foreslår, at Lykke Friis vælges som nyt 
bestyrelsesmedlem. Lykke Friis er prorektor for uddannelse på 
Københavns Universitet og forhenværende klima- og energimi-
nister samt forhenværende ligestillingsminister.

Indkaldelsen vil blive offentliggjort den 28. februar 2014. 

Finanskalender 2014

24. marts Ordinær generalforsamling

9. maj Delårsrapport, første kvartal

20. august Delårsrapport, andet kvartal

7. november Delårsrapport, tredje kvartal
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Disclaimer og forbehold
Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas’ finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger er alle udsagn 

fremadrettede udsagn eller kan anses for at være fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende fremtidige forventninger, der er baseret på ledelsens nuværende 

forventninger og forudsætninger og er forbundet med kendte og ukendte risici og usikkerhedsmomenter, der kan få faktiske resultater, udvikling eller begivenheder til at afvige væsentligt fra de 

resultater, den udvikling og de begivenheder, der er udtrykt eller underforstået i udsagnene.

Fremadrettede udsagn omfatter bl.a. udsagn vedrørende Vestas’ mulige eksponering mod markedsrisici og udsagn, der udtrykker ledelsens forventninger, overbevisninger, vurderinger, skøn, 

prognoser og forudsætninger. En række faktorer kan indvirke på Vestas’ fremtidige drift og kan få Vestas’ resultater til at afvige væsentligt fra de resultater, der er udtrykt i de fremadrettede 

udsagn, der er indeholdt i dette dokument, herunder (men ikke begrænset til): a) ændringer i efterspørgslen efter Vestas’ produkter, b) udsving i valutakurser og renter, c) tab af markedsandele 

og konkurrence i branchen, d) miljømæssige og fysiske risici, herunder ugunstige vejrforhold, e) lovgivningsmæssig, skattemæssig og tilsynsmæssig udvikling, herunder ændringer i skatte- 

eller regnskabspraksis, f) økonomiske og finansielle markedsforhold i forskellige lande og regioner, g) politiske risici, herunder risiko for ekspropriation og genforhandling af kontraktvilkår 

med statslige organer, og forsinkelse eller fremrykning af godkendelse af projekter, h) evne til at håndhæve patenter, i) produktudviklingsrisici, j) råvarepriser, k) kundekreditrisici l) 

komponentleverancer og m) kundeskabte forsinkelser, som har en indvirkning på produktinstallation, net-tilslutninger og øvrige faktorer, der kan påvirke indtægtsførelsen. 

Alle fremadrettede udsagn i dette dokument skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Fremadrettede udsagn bør ikke 

tillægges for stor vægt. Yderligere faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, er anført i Vestas’ årsrapport for regnskabsåret 2013 (tilgængelig på www.vestas.com/dk/investor), og disse 

faktorer bør også tages i betragtning. De fremadrettede udsagn gælder hver især kun pr. datoen for dette dokument. Vestas påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller ændre 

fremadrettede udsagn som følge af nye oplysninger eller fremtidige begivenheder udover de lovkravsbestemte. Resultater kan i lyset af disse risici afvige væsentligt fra de resultater, der er 

anført, underforstået eller kan udledes af de fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dette dokument.
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