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Efter en vanskelig start på året begyndte den positive effekt af reorganisering og besparelser at slå 
igennem i anden halvdel af 2012. Særligt fjerde kvartal var opmuntrende med markante forbedringer 
af indtjening og de frie pengestrømme. Udviklingen fortsætter og vil gøre Vestas i stand til at tjene 
penge i 2013, hvor markedet byder på endnu større udfordringer end i 2012. 

Præget af både interne og eksterne udfordringer blev 2012 
som forventet et vanskeligt år for Vestas.

På de indre linjer indledte vi som bekendt året med utilfredstil-
lende høje produkt- og produktionsomkostninger på V112-
møllen og GridStreamer™-teknologien, hvilket påvirkede 
indtjeningen negativt. Samtidig introducerede Vestas en ny 
forretningsmodel og implementerede en ny organisation, der 
indebar en markant reduktion af medarbejderstyrken – endda 
i et år med rekordhøj aktivitet.

Udefra var hele vindmølleindustrien påvirket af fortsat økono-
misk afmatning og politisk usikkerhed på vigtige markeder, der 
resulterede i en lavere ordreindgang end forventet. Det er en 
ringe trøst, at nedgangen ikke kun ramte Vestas, men vi glæ-
der os over, at vi stadig har en stor ordrebeholdning som følge 
af den høje ordre indgang, vi oplevede i 2010 og 2011.

Driftsresultatet mere end tredoblet
Men i anden halvdel af året begyndte udviklingen at vende. 
Den plan for en reorganisering af Vestas, som vi udtænkte i 
efter året 2011 og lancerede 12. januar 2012, begyndte at 
virke. Jo længere vi kom ind i 2012, desto bedre.

For seks måneder siden, i den seneste aktionærinformation, 
sammenlignede jeg det med at ændre kurs på en supertanker. 
Oppe på broen er kursen stukket ud, kaptajnen drejer på roret, 
men må vente på at skibet reagerer. Sådan er det også med en 
stor koncern som Vestas – kursændringer tager tid. Men nu 
sker det endelig – ”supertankeren” begynder at dreje, Vestas 
har fået nyt momentum.

Resultatet slår særligt tydeligt igennem i fjerde kvartal, hvor 
driftsresultatet før særlige poster ble v mere end tredoblet til 
EUR 155 mio. Samtidig udgjorde de frie pengestrømme EUR 
416 mio. eller mere end DKK 3 mia. Dette er det højeste niveau 
i fem år. De positive pengestrømme er særlig vigtige, fordi de 
gør det muligt at nedbringe gælden betragteligt, hvilket er et 
af Vestas’ indsatsområder.

Når det er lykkedes at vende udviklingen så markant i 2012, 
skyldes det den brede vifte af initiativer, der er gennemført i 
løbet af året. Fra fabriksgulv til direktionsgang har vi skabt et 
nyt Vestas, der er på vej til at blive nøjagtig så let, fleksibelt og 
skalerbart, som vi planlagde tilbage i efteråret 2011. Dengang 
forudså vi, at 2012 ville blive et vanskeligt år, og at det ville 
blive efterfulgt at et mindst lige så udfordrende 2013. Derfor 
besluttede vi at håndtere begge år som én, sammenhængende 
periode. 

Vi er nu halvvejs igennem og kan konstatere, at planen fra 
2011 holder: Her ved begyndelsen af 2013 står Vestas i en 
væsentligt gunstigere position, end vi gjorde for et år siden – 
fjerde kvartal viser den positive udvikling.

Frasalg, deling og outsourcing
Forandring begynder med ledelse. Derfor blev den tidligere 
Vestas-regering med 16 medlemmer afløst af et mere foku-
seret lederteam på fem personer med klart definerede 
ansvars områder og kompetencer inden for Vestas’ kernevær-
dier teknologi, udvikling, produktion, salg og service. I tæt 
kontakt med bestyrelsen er ledelsen blevet bedre i stand til 
at navigere hurtigt og handlekraftigt på et marked, der bliver 
stadig mere omskifteligt.

Frasalg, deling og outsourcing er eksempler på, at vi både vil 
og kan tænke ud af boksen, når det gælder om at gøre koncer-
nen mere fleksibel og skalerbar, reducere omkostningerne og i 
sidste ende gøre Vestas mere lønsom. 

I forlængelse heraf begynder Vestas i stigende grad at out-
source opgaver til betroede underleverandører og bruge stan-
dardkomponenter, hvor det er muligt. 

For Vestas er det ikke længere afgørende at fremstille så 
meget som muligt selv. Hvor det bedst kan betale sig, vil vi 
tværtimod sælge fabrikker fra. Som da vi solgte vores danske 
tårnfabrik i Varde i sommeren 2012 til vores kinesiske sam-
arbejdspartner Titan Wind Energy. Samarbejdet fortsætter, 
mens Vestas har reduceret sine faste omkostninger, frigjort 
ressourcer og opnået større frihed i produktionen. Titan leve-
rede de første tårne fra fabrikken i Varde til Vestas i efteråret 
2012.

En helt modsat måde at optimere produktionskapaciteten på, 
er at dele den med andre. I USA indgik Vestas for nylig en af-
tale om at fremstille tårne på fabrikken Colorado for tredjepart. 
Aftalen betyder, at Vestas vil bruge op til 25 pct. af sin produk-
tionskapacitet til at fremstille tårne for andre.

En højere grad af deling af produktionskapaciteten er den rig-
tige vej at gå – både for Vestas og for vindmølleindustrien. Det 
er en udvikling, vi vil se mere til.

Som følge af lavere indtjening og et mere konservativt syn 
på det fremtidige marked for vindkraft, har Vestas foretaget 
nedskrivninger for mere end EUR 500 mio. i 2012. Det er selv-
følgelig utilfredsstillende at foretage så store nedskrivninger, 
men markedsudsigterne har ændret sig markant. Nedskrivnin-
gerne ændrer dog ikke ved, at de store investeringer, vi foretog 
fra 2005-2011 for at regionalisere Vestas og udvikle vores 
teknologi er essentielle for vores fremadrettede konkurrence-
evne. Vi skalerede de investeringer efter det vindmøllemarked, 
vi så dengang. Tiderne har ændret sig, men vores globale 
tilstedeværelse og teknologiske lederskab er kun blevet vig-
tigere i dagens marked, hvor der skal kæmpes hårdt for hver 
eneste ordre.
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24 pct. større omsætning  
– 22 pct. færre medarbejdere
Netop besparelser har om noget været med til at vende udvik-
lingen for Vestas i fjerde kvartal. Det er nemlig her, de talrige 
cost-out initiativer begynder at kunne ses på bundlinjen. 

I produktionen har Vestas fundet mere end 100 områder at 
spare penge på. Fra en begrænsning i udvalget af skruer for 
at spare tid, værktøjer og lagerplads, til justeringer af V112-
møllens design, der letter fremstillingen. Alene den sidste 
løsning reducerer samletiden med 20 timer og materialeud-
gifterne med EUR 29.000 pr. vindmølle. Det kan lyde som 
småpenge i en koncern, der omsætter for EUR 7,2 mia. om året, 
men i fjerde kvartal løb de samlede besparelser i produktionen 
 næsten op i EUR 30 mio. Når man ser fremad her i 2013, bliver 
det til mange penge.

Den største besparelse i 2012 fandt dog sted på lønningerne. 
I et år, der blev et af de travleste for Vestas, blev medarbejder-
styrken samtidig reduceret med 4.943 ansatte. At det lykke-
des at øge omsætningen med 24 pct. samtidig med, at 22 pct. 
af de ansatte forlod koncernen, er en bemærkelsesværdig 
bedrift. Omvendt var det svært at sige farvel til så mange af 
 vores loyale medarbejdere, der med  deres meget dedikerede 
indsats gjorde deres til, at Vestas holdt balancen i et år, hvor vi 
på samme tid skulle håndtere et højt aktivitetsniveau og for-
berede os på et væsentligt mere stille 2013. 

Udsigten til at afskibe 4-5 GW i 2013 mod 6,2 GW i 2012 gav 
os ikke noget valg. Faktisk fortsætter Vestas med at reducere 
omkostningerne blandt andet ved at nedlægge yderligere stil-
linger i 2013.

Ved udgangen af 2013 vil de samlede besparelser løbe op i 
mere end EUR 400 mio. – eller DKK 3 mia. over en toårig pe-
riode. Dermed bliver Vestas endnu bedre i stand til at skabe 
overskud – både på kort og langt sigt.

Mange udfordringer, flere opmuntringer 
Selvom 2012 bød på mange udfordringer, var der også op-
muntringer for Vestas.

En af de vigtigste var, at vi fik genforhandlet Vestas’ bankafta-
ler. Dermed er Vestas sikret arbejdsro og økonomisk råderum 
i en tid, hvor hele vindmølleindustrien oplever tilbagegang. De 
fornyede bankaftaler er et kontant udtryk for bankernes tillid 
til vores forretning.

Den dokumenterede kvalitet af vores produkter var en anden 
opmuntring, der er afgørende for vores forretning fremover. 
I 2012 kom den såkaldte Lost Production Factor – andelen 
af tilgængelig vind som Vestas’ vindmøller ikke høster – ned 
under 2 pct. Samtidig faldt forbruget af garantihensættelser i 
forhold til omsætningen til det laveste niveau nogensinde. To 
klare beviser på, at Vestas’ vindmøller og serviceløsninger er 
blandt markedets mest pålidelige.

I USA, der gennem de seneste tre år har været Vestas’ største 
marked, blev støtteordningen Production Tax Credit (PTC) for-
længet. Selv om forlængelsen kom så sent, at markedet i USA 
vil opleve et markant fald i 2013 i forhold til rekordåret 2012, 
sikrer PTC’en fortsat aktivitet på det vigtige amerikanske mar-
ked. Vestas’ satsning på at bygge produktion og skabe arbejds-
pladser i USA var med til at sikre politisk opbakning til PTC’en. 
Det glemmer man måske, når Vestas får kritik for sin globale 

tilstedeværelse. At være til stede er ofte forudsætningen for at 
få medindflydelse på nogle af Vestas’ kernemarkeder.

Service blev også i 2012 den hurtigst voksende del af Vestas’ 
forretning. Serviceforretningen voksede således med 26 pct., 
og i 2013 forventes omsætningen at nå op omkring EUR 
1 mia. Med en installeret base, der rundede hele 55 GW i 
2012, er der endda lagt et solidt fundament for yderligere 
vækst i serviceforretningen. Ikke mindst fordi stort set samt-
lige nye ordrer i dag er ledsaget af en serviceaftale. At antallet 
af serviceaftaler satte rekord i 2012, understreger kundernes 
tilfredshed med Vestas. 

Sikkerheden satte også nye rekorder. Med 2,8 arbejdsulykker 
pr. en million arbejdstimer blev 2012 ikke blot det travleste, 
men også det hidtil sikreste år for Vestas’ medarbejdere. 
Udviklingen er imponerende – for fem år siden var antallet af 
arbejdsulykker 15,6 pr. en million arbejdstimer. Fremgangen 
blev dog overskygget af to tragiske dødsulykker blandt vores 
underentreprenører i løbet af 2012. Vi er dybt berørte af de to 
dødsfald, der minder os om, hvor vigtigt det er at fortsætte den 
udvikling, der i 2015 skal bringe ulykkesfrekvensen ned på 
højest 0,5 pr. en million arbejdstimer.

Godt forberedt på et vanskeligt 2013
2012 blev bestemt et vanskeligt år, men vi brugte tiden godt. 
Vi har skabt en ny, handlekraftig organisation og en koncern, 
der er lettere, mere fleksibel og skalerbar. Omkostningerne 
er reduceret med mere end EUR 250 mio. – eller næsten DKK 
2 mia. – og vi fortsætter med at finde besparelser for at sikre 
lønsomheden i 2013. 

Dermed har vi forberedt Vestas på et 2013, der bliver mindst 
lige så udfordrende som 2012. Og modsat situationen for et 
år siden, er Vestas i dag langt bedre i stand til at håndtere selv 
meget store udfordringer og alligevel skabe overskud. Der er 
fortsat høj søgang forude, men ”supertankeren” er blevet let-
tere og mere manøvredygtig.

Det betyder, at vi hurtigt kan øge aktiviteten, når krisen for-
håbentlig klinger af, og energiforbruget uvægerligt stiger igen. 
Her kommer vindkraft til at spille en afgørende rolle: Ifølge 
Bloomberg New Energy Finance vil den gennemsnitlige pris på 
el fra vindkraftværker allerede i 2016 være konkurrencedyg-
tig med fossile brændsler, når man renser alle energiformer for 
diverse subsidier.

Vestas har altså alle forudsætninger for at indfri sin vision 
om at bringe vindkraft på niveau med olie og gas og samtidig 
bevare sin position som verdens førende vindmølleproducent. 
Både i 2013 og på langt sigt. Det bliver stadig mere nødven-
digt, at vi indfrier visionen. I 2012 steg den gennemsnitlige 
temperatur således for 36. år i træk, og jeg føler mig overbe-
vist om, at det ikke varer længe, før hele verden igen vil tale om 
omkostningerne ved klimaforandringerne for os alle.
 
Med venlig hilsen

Ditlev Engel
Koncernchef





6 Vestas aktionærinformation 1/2013

Hoved- og nøgletal for koncernen

mio. EUR 2012 2011 2010 20091) 20081)

FinansiEllE HovEDtal
REsUltatopGøRElsE

Omsætning 7.216 5.836 6.920 5.079 5.904

Bruttoresultat 796 725 1.175 836 1.125

Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) før  
særlige poster 473 305 747 469 749

Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster 4 (38) 468 251 614

Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) efter særlige 
poster 299 305 684 469 749

Resultat af primær drift (EBIT) efter særlige poster (697) (60) 310 251 614

Resultat af finansielle poster (14) (93) (72) (48) 46

Resultat før skat (713) (153) 238 204 660

Årets resultat (963) (166) 156 125 470

BalancE 

Balancesum 6.972 7.689 7.066 7.959 6.327

Egenkapital 1.622 2.576 2.754 2.542 1.587

Hensatte forpligtelser 353 329 370 534 393

Gennemsnitlig rentebærende position (netto) (1.189) (990) (593) (55) 395

Nettoarbejdskapital (NWC) 233 (71) 672 317 (73)

Investeringer i materielle anlægsaktiver 167 406 458 606 509

pEnGEstRøMsopGøRElsE

Pengestrømme fra driftsaktivitet (73) 840 56 (34) 277

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (286) (761) (789) (808) (680)

Frit cash flow (359) 79 (733) (842) (403)

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 832 (13) 568 1.075 (91)

Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 473 66 (165) 233 (494)

FinansiEllE nøGlEtal2)

REGnskaBsRElatEREDE nøGlEtal

Bruttomargin (%) 11,0 12,4 17,0 16,5 19,1

EBITDA-margin før særlige poster (%) 6,6 5,2 10,8 9,2 12,7

EBIT-margin før særlige poster (%) 0,1 (0,7) 6,8 4,9 10,4

EBITDA-margin efter særlige poster (%) 4,1 5,2 9,9 9,2 12,7

EBIT-margin efter særlige poster (%) (9,7) (1,0) 4,5 4,9 10,4

Forrentning af investeret kapital (ROIC) før særlige poster (%) 0,2 (1,3) 10,8 9,5 43,4

Soliditetsgrad (%) 23,3 33,5 39,0 31,9 25,1

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

Forrentning af egenkapital (%) (45,9) (6,2) 5,9 6,1 33,9

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

aktiERElatEREDE nøGlEtal

Resultat pr. aktie (EUR) (4,8) (0,8) 0,8 0,6 2,5

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

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

P / E-værdi (EUR) (0,9) (10,3) 30,8 71,0 16,3

Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie (EUR) (0,4) 4,1 0,3 (0,2) 1,5

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

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

Børskurs 31. december (EUR) 4,3 8,3 23,6 42,6 40,7

Gennemsnitligt antal aktier 203.704.103 203.704.103 203.704.103 197.723.281 185.204.103

Antal aktier ved periodens udløb 203.704.103 203.704.103 203.704.103 203.704.103 185.204.103

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.
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2012 2011 2010 2009 2008

socialE oG MilJøMÆssiGE HovEDtal1)

aRBEJDsMilJø

Ulykker (antal) 110 132 201 306 534

– heraf dødsulykker (antal) 0 1 0 0 0

pRoDUktER

MW produceret og afskibet 6.171 5.054 4.057 6.131 6.160

Antal møller produceret og afskibet 2.765 2.571 2.025 3.320 3.250

REssoURcE UDnyttElsE 

Forbrug af metaller (1.000 tons) 192 212 171 203 187

Forbrug af øvrige råvarer mv. (1.000 tons) 121 105 107 127 129

Forbrug af energi (GWh) 630 586 578 537 458

– heraf vedvarende energi (GWh) 327 223 242 264 173

– heraf vedvarende elektricitet (GWh) 310 208 209 238 167

Forbrug af ferskvand (1.000 m3) 581 562 598 521 475

aFFalDs BoRtskaFFElsE

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

– heraf genanvendelse (1.000 tons) 44 48 35 34 30

EMissionER

Direkte udledning af CO2 (1.000 tons) 59 58 57 51 42

lokalsaMFUnDEt

Miljøuheld (antal) 0 0 0 10 16

Overskridelse af egenkontrolvilkår (antal) 1 3 3 3 5

MEDaRBEJDERE

Gennemsnitligt antal medarbejdere 21.033 22.926 22.216 20.832 17.924

Antal medarbejdere ultimo 17.778 22.721 23.252 20.730 20.829

socialE oG MilJøMÆssiGE nøGlEtal1)

aRBEJDsMilJø

Ulykkesfrekvens pr. en million arbejdstimer 2,8 3,2 5,0 8,1 15,6

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

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

pRoDUktER

CO2-besparelse over levetiden af de producerede og afskibede MW  
(millioner tons CO2) 163 133 108 163 164

REssoURcEUDnyttElsE

Vedvarende energi (%) 52 38 42 49 38

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

MEDaRBEJDERE

Kvinder på ledelsesniveau (%) 17 18 19 19 17

Ikke-danskere på ledelsesniveau (%) 56 53 49 46 42

lEDElsEssystEM

OHSAS 18001 – arbejdsmiljø (%) 1002)  97 98 97 98

ISO 14001 – miljø (%) 1002) 96 98 97 100

ISO 9001 – kvalitet (%) 1002) 94 98 98 98

1) Regnskabspraksis for sociale og miljømæssige hoved- og nøgletal for koncernen, se side 36. 
2)  Da Vestas er fuldt dækket af et paraplycertifikat for de globale aktiviteter, er regnskabspraksis ændret for det certificerede ledelsessystem. Vestas’ mål er, at alle nye enheder af en 

væsentlig størrelse bliver besøgt af det eksterne certificeringsorgan inden for seks måneder.
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Leveret på verdensplan i 2012

USA
1.313 MW

Argentina
2 MW

Brasilien
88 MW

Mexico
29 MW

Kina 
413 MW

Indien
88 MW

Pakistan
50 MW

Australien
420 MW

Canada
439 MW

Nicaragua
40 MW

Hollandske 
Antiller
30 MW

Nordeuropa

Storbritannien
312 MW

Holland
42 MW

Belgien
16 MW

Irland
4 MW

Skandinavien

Sverige
525 MW

Danmark
87 MW

Norge
54 MW

Finland
33 MW

Sydeuropa

Italien
452 MW

Spanien
290 MW

Frankrig
168 MW

Tyrkiet
48 MW

Cypern
11 MW

Portugal
6 MW

Kap Verde
3 MW

Centraleuropa

Tyskland
591 MW

Polen
275 MW

Ukraine
81 MW

Rumænien
56 MW 

Tjekkiet
16 MW

Østrig
14 MW

Bulgarien
6 MW

Puerto Rico
23 MW

Chile
7 MW

Uruguay 
7 MW



Vestas aktionærinformation 1/2013 9 

leveret (toR)1) onshore og offshore
MW

Europa og afrika

Tyskland 8.386

Spanien 4.039

Italien 3.116

Danmark 2.781

Storbritannien 2.093

Sverige 1.951

Holland 1.590

Frankrig 1.560

Grækenland 1.044

Polen 770

Portugal 670

Tyrkiet 604

Irland 590

Rumænien 544

Østrig 447

Belgien 311

Bulgarien 309

Ungarn 105

Cypern 93

Tjekkiet 84

Ukraine 84

Egypten 79

Norge 70

Finland 60

Marokko 50

Kroatien 48

Øvrige 94

total 31.572

nord- og sydamerika

USA 10.982

Canada 2.315

Brasilien 292

Mexico 132

Chile 124

Argentina 89

Costa Rica 51

Nicaragua 40

Jamaica 39

Uruguay 39

Øvrige 117

total 14.220

asien og oceanien

Kina 3.878

Indien 2.799

Australien 1.681

Japan 510

New Zealand 346

Sydkorea 166

Taiwan 86

Pakistan 50

Øvrige 62

total 9.578

total verden 55.370

leveret (toR)1)

MW

vindmølletype

Øvrige 22.907

V80-1.8 MW 1.829

V80-2.0 MW 6.538

V90-1.8 MW 2.545

V90-2.0 MW 9.716

V90-3.0 MW 8.190

V100-1.8 MW 1.911

V100-2.0 MW 32

V100-2.6 MW 133

V112-3.0 MW 1.569

total 55.370

leveret (toR)1) offshore
MW

Storbritannien 784

Holland 247

Danmark 197

Belgien 165

Sverige 13

Portugal 2

Japan 1

total 1.409

1) Leveret (risikoovergang – transfer of risk – TOR) Vestas-vindmøller pr. 31. december 2012.

Leveret på verdensplan i alt
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Fjerde kvartal 2012
Som forventet blev fjerde kvartal det største kvartal i 2012 
målt på både omsætning, indtjening og frie pengestrømme.

Omsætningen steg således med 23 pct., hvilket var drevet af 
en stigning af overleverede MW på 10 pct., højere pris pr. leve-
ret MW og en stigning i serviceomsætningen på 10 pct. 

Driftsresultatet (EBIT) før særlige poster mere end tredoble-
des til EUR 155 mio. svarende til en EBIT-margin på 6,2 pct. 
EBIT-marginen før særlige poster steg således med 3,9 pct.-
point i forhold til fjerde kvartal 2011.

EBit før særlige poster
mio. EUR 
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I fjerde kvartal udgjorde de frie pengestrømme EUR 416 mio. 
Det er det bedste kvartalsresultat i fem år og en stigning på 
40 pct. sammenlignet med fjerde kvartal 2011. Kvartalets frie 
pengestrømme var positivt påvirket af forbedret indtjening, 
reduktion af nettoarbejdskapitalen og lavere investeringer. 
Som følge af de positive frie pengestrømme blev Vestas’ 
netto gæld reduceret med EUR 387 mio. i løbet af fjerde kvar-
tal 2012.

Frie pengestrømme
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Helår 2012
Omsætningen i 2012 blev rekordhøj på EUR 7.216 mio. – hvil-
ket var på linje med forventningerne og en stigning på 24 pct. i 
forhold til 2011. Driftsresultatet (EBIT) før særlige poster blev 
positivt på EUR 4 mio. Dette er EUR 42 mio. bedre end sidste 
år, men svarer til en EBIT-margin på 0,1 pct. og er dermed i den 
nedre ende af vores forventning om en driftsmargin (EBIT) før 
særlige poster på mellem 0 og 4 pct.  
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På grund af Vestas’ faldende indtjening og en mere konserva-
tiv vurdering af det fremtidige marked har Vestas foretaget en 
grundig gennemgang af alle sine langfristede aktiver. Dette 
har ført til nedskrivninger på EUR 527 mio. i 2012, hvilket var 
den væsentligste del af særlige poster på i alt EUR 701 mio. 

EBIT efter særlige poster udgjorde EUR (697) mio. – primært 
som følge af nedskrivningerne.

De frie pengestrømme udgjorde EUR (359) mio. i 2012, hvil-
ket er svagere end de oprindeligt udmeldte forventninger om 
posi tive frie pengestrømme, men på linje med de opdaterede 
forventninger fra november 2012. På grund af de negative frie 
penge strømme øgede Vestas sin gæld i løbet af 2012 med 
EUR 355 mio. til EUR 900 mio.

Frie pengestrømme
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ordreindgang
Indgangen af faste og ubetingede ordrer faldt med 49 pct. 
til 3.738 MW. Ordreindgangen i 2012 blev således noget 
svagere end oprindeligt forventet. Den lave ordreindgang skyl-
des bl.a. nedgang i de planlagte 2013-aktiviteter på vigtige 
markeder. I 2011 annoncerede Vestas eksempelvis ordrer 
for 1.186 MW i USA, mens det tilsvarende tal for 2012 var 
252 MW. Til gengæld modtog Vestas ordrer fra ”nye” marke-
der som Peru, Sydafrika og Chile i 2012.

Færre ordrer end forventet var en væsentlig årsag til, at de frie 
pengestrømme blev negative i 2012, men pengestrømmene 
var også negativt påvirket af en for stor kapitalbinding i vind-
møller under produktion, transport eller installation. Her har 
Vestas et forbedringspotentiale.

ordrebeholdning
På trods af den lave ordreindgang går Vestas ind i 2013 med 
en stor ordrebeholdning på EUR 7,1 mia. eller 7.156 MW. Den 
rekordhøje ordreindgang i 2010 og 2011 er således stadig 
tydelig i Vestas’ ordrebeholdning på vindmøller. I tillæg til or-
drebeholdningen på vindmøller havde Vestas ved udgangen af 
2012 servicekontrakter med en kontraktuel fremtidig omsæt-
ning på EUR 5,3 mia. – altså næsten lige så stor som ordrebe-
holdningen på vindmøller.

Serviceforretningen fortsatte med at vokse i 2012. Omsæt-
ningen udgjorde EUR 886 mio. – en stigning på 26 pct. sam-
menlignet med 2011. Indtjeningen i serviceforretningen blev 
som forventet langt højere end i vindmølleforretningen. Drifts-
resultatet (EBIT) blev således henholdsvis 17 pct. og 9 pct. før 
og efter allokering af fællesomkostninger.

Vestas har installeret næsten 50.000 vindmøller, hvilket er 
markant flere end vores nærmeste konkurrent. Disse møller 
giver sammen med vores sofistikerede overvågningssystem 
et stærkt udgangspunkt for vores serviceforretning, da det er 
naturligt at lade producenten servicere vindmøllerne. Vind-
møllernes bedre ydeevne afspejler sig bl.a. i en rekordlav Lost 
Production Factor – den andel af vinden, som vindmøllen ikke 
høster – på under 2 pct., hvilket skaber et solidt fundament for 
forlængelser af servicekontrakter. 

Bankaftaler
Vestas genforhandlede i løbet af 2012 sine kreditfaciliteter 
med bankerne. Der blev indført et tilbagebetalingselement, 
ligesom trækningsretten blev mindsket. Nedbringelse af gæld 
gennem positive frie pengestrømme er i forvejen et fokus-
område for Vestas, og de lavere trækningsretter stemmer godt 
overens med vores mere konservative forventninger til akti-
vitetsniveauet de næste par år. Vestas har med de fornyede 
aftaler kreditfaciliteter på i alt EUR 1.755 mio. til rådighed. Til 
sammenligning var Vestas’ nettogæld EUR 900 mio. ved årets 
udgang. 

sociale og miljømæssige forhold 
Personlig sikkerhed har altid højeste prioritet i Vestas; fordi 
medarbejderne har krav på det, og kunderne efterspørger det. 
Gennem øget fokus, intensiv uddannelse og medarbejdernes 
dedikerede indsats er ulykkestallet reduceret år efter år. Antal-
let falder fortsat, og i 2012 var ulykkesfrekvensen 2,8 pr. en 
million arbejdstimer. 

Vestas’ målsætning er, at al elektricitet skal være fra ved-
varende energikilder, i det omfang disse er tilgængelige. Målet 
blev ikke fuldt ud nået i 2012.

Vestas’ andel af vedvarende energi steg til 52 pct. i 2012 fra 
38 pct. i 2011, og andelen af vedvarende elektricitet steg til 
89 pct. i 2012 fra 68 pct. i 2011.

Forventninger 2013
Afskibningerne forventes at falde til 4-5 GW mod den tidligere 
forventning på omkring 5 GW. Ændringen skyldes en lavere 
ordreindgang end forventet.

Omsætningen forventes at blive på mindst EUR 5,5 mia. inklu-
sive serviceomsætningen, der forventes at stige til ca. EUR 
1 mia. Vestas forventer at realisere en EBIT-margin på mindst 
1 pct. før særlige poster med en EBIT-margin for service på ca. 
17 pct. før allokering af fællesomkostninger. 

Det frie cash flow forventes at blive positivt i 2013.

Udviklingen af V164-8.0 MW-møllen fortsætter i henhold til 
Vestas’ planer, og installation af den første prototype forven-
tes stadig at finde sted i andet kvartal 2014. Som tidligere 
annonceret har Vestas modtaget forespørgsler fra potentielle 
partnere vedrørende V164-8.0 MW-møllen. Vestas vil ligele-
des fortsætte med at opgradere den nye 3 MW-platform og 
2 MW-platformen. 

Der er ingen planer om at investere i nye produktionsfaciliteter, 
og investeringer i materielle aktiver forventes at blive på om-
kring EUR 150 mio. 

Vestas forventer at reducere antallet af medarbejdere yder-
ligere i løbet af 2013 - ved årets udgang forventes antallet af 
medarbejdere at være højest 16.000.

Forventninger 2013 
mia. EUR

Afskibninger (GW) 4-5

Omsætning ≥ 5,5

- heraf serviceomsætning  ca. 1

EBIT-margin (%) før særlige poster ≥ 1

EBIT-margin, service (%) før allokering af 
fællesomkostninger ca. 17

Frit cash flow (frie pengestrømme)  > 0

ordinær generalforsamling 2013
Vestas Wind Systems A/S’ ordinære generalforsamling af-
holdes den 21. marts 2013 kl. 13.00 i Musikhuset i Aarhus. 
Indkaldelsen vil blive offentliggjort den 25. februar 2013. For 
at spare omkostninger har Vestas besluttet ikke at udsende 
indkaldelsen pr. post.

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 2012.
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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 2012 (tilgængelig på www.vestas.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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