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Indrømmet, det seneste år har været vanskeligt for Vestas. Og 
kigger vi frem, ligger der fortsat store udfordringer foran os – det 
gælder for hele vindmølleindustrien. Omvendt viser tallene for 
første halvår, at vores virksomhed på mange måder har overvundet 
de største forhindringer.

Som følge af sidste års problemer med indkøring af ny teknik, var 
første kvartal ganske vist ikke prangende. Når første halvår ender 
med et minus, skyldes det dog udelukkende resultatet i første 
kvartal. Billedet vendte i foråret, hvor Vestas havde sit travleste an-
det kvartal nogensinde og producerede og afskibede hele 2.160 
MW – mere end dobbelt så meget som i årets første tre måneder. 
Vestas’ tilbagevenden til overskud på driften er det første tegn på, 
at arbejdet med at reducere omkostningerne og øge indtjeningen 
begynder at bære frugt. Med en forbedring af EBIT-marginen 
på 21 procentpoint fra første til andet kvartal, er der tale om et 
markant spring i indtjening. Vi er dog langt fra i mål endnu, og igen 
i 2012 vil fjerde kvartal være afgørende.

Vestas vender tilbage til overskud på driften i en periode, hvor vi 
på den ene side producerer usædvanligt mange møller og på den 
anden side forbereder hele virksomheden på et 2013, der tegner 
til at blive nøjagtigt så udfordrende, som vi forudsagde i november 
2011. Budskabet er dog i nogen grad blevet overdøvet af efter-
følgende meldinger om budgetoverskridelser og udskiftninger i 
bestyrelsen og direktionen. Vi fortsatte dog ufortrødent arbejdet 
med at gøre organisationen mere fleksibel og skalérbar, så Vestas 
fremover kan indrette sig hurtigere efter markedsdynamikken. Et 
godt eksempel er i år, hvor et rekordtravlt 2012 i produktionen vil 
blive afløst af et mere afdæmpet 2013. En vanskelig balanceakt 
som vi er godt på vej til at lykkes med. Det kan vi godt tillade os at 
være lidt stolte af.

2011-plan intensiveres med yderligere afskedigelser 
Nu er positive tal i et enkelt kvartal selvfølgelig ikke nok. Vestas 
skal levere stærke resultater kvartal efter kvartal, år efter år, før 
vi er gennem den krise, der har ramt vindmølleindustrien. Derfor 
fortsætter vi arbejdet med at gøre Vestas slankere, mere fleksibelt 
og endnu mere konkurrencedygtigt, som vi indledte i slutningen 
af 2011. Faktisk sætter vi nu yderligere fart på reorganiseringen 
for derved at være på forkant med et 2013, hvor vi forventer at 
producere og afskibe omkring 5 GW. 

Målet er, at Vestas ikke blot skal være lønsomt i et travlt 2012, 
men også i et mere afdæmpet 2013. For at nå det mål bliver vi bl.a. 
nødt til at afskedige omkring 1.100 medarbejdere i september 
2012. Yderligere afskedigelser vil finde sted inden årsskiftet, så 
arbejdsstyrken reduceres til omkring 19.000 medarbejdere ved 
årets udgang. At vi må sige farvel til dygtige og dedikerede med-
arbejdere, der har været loyale over for Vestas gennem en tid med 
krævende forandringer, er dybt beklageligt. Men hvis Vestas skal 
blive ved med at give overskud, er vi nødt til at justere organisatio-
nen nu. Det er de barske realiteter i et vanskeligt marked.

Med disse yderligere afskedigelser forventer Vestas at spare 
mere end EUR 250 mio. med fuld effekt fra udgangen af 2012. 
Hertil kommer, at vi undersøger muligheden for at øge outsour-
cing af produktionen til vores dygtige leverandører. I den proces 
kan frasalg af fabrikker også komme på tale. Et godt eksempel 
er salget af tårnfabrikken i Varde tidligere i år. Her lykkedes det 
på én gang at bevare arbejdspladser i Danmark, nedbringe vores 
faste omkostninger og udbygge partnerskabet med en mangeårig 
leverandør.

Efter flere svære kvartaler blev andet kvartal 2012 et positivt vendepunkt for Vestas. Vores målrettede 
indsats for at effektivisere organisationen og reducere omkostningerne begynder at vise resultater. Det 
sker i et 2012, hvor vi har rekordtravlt og samtidig forbereder Vestas til også at være lønsomt i et mere 
afdæmpet 2013. En vanskelig balanceakt som vi er godt på vej til at lykkes med.
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Men er det nok? Hvad med Vestas’ gæld og cash flow, vil mange 
spørge. Ikke mindst medierne, der gerne spekulerer i, at vi mangler 
penge.

Her skal man huske, at Vestas er del af en sæsonbetonet industri, 
hvor der sædvanligvis er mest travlt sidst på året. Traditionelt øger 
vi derfor gælden i første halvår for så at nedbringe den igen i andet 
halvår. Sådan har det været i årevis. Og sådan bliver det også i år, 
hvor vi for hele året forventer et positivt frit cash flow og dermed 
en betydelig nedbringelse af nettogælden fra det nuværende 
niveau. Vestas er med andre ord midt i den cyklus, vi gennemgår 
hvert år: Et første halvår med overvægt af udgifter afløses af et 
andet halvår med overvægt af indtægter. 

Kigger man på historien – og fakta – er det sådan, Vestas fungerer. 
Derfor bør vores resultater vurderes over et helt år og ikke ud fra et 
øjebliksbillede.

Test af låneaftaler udskudt
Det samme gælder udskydelsen af testen af de såkaldte co-
venants i de låneaftaler, som Vestas har med sine banker. Nogle 
udlagde det som et krisetegn. 

Udskydelsen handler snarere om, at Vestas primært på grund af 
problemerne i slutningen af 2011 og den nuværende, rekordhøje 
aktivitet i produktionen har større udgifter end normalt. Da der 
efter vores overbevisning er tale om en midlertidig situation, blev 
vi enige med bankerne om at udskyde testen. Folk med kendskab 
til dynamikken i vores industri ved, at man skal være varsom med 
at bedømme Vestas ud fra enkelte kvartaler. Vil man have et mere 
realistisk billede af Vestas’ økonomi, må man se udviklingen i en 
større sammenhæng. Det ved vores kunder, vores leverandører og 
vores bankforbindelser.

Når jeg hævder, at Vestas har lagt de største udfordringer bag 
sig, skyldes det ikke blot opmuntrende tal i regnskabet for andet 
kvartal. I løbet af de seneste seks måneder har jeg set et væld 
af positive forandringer – store som små – der gør, at vi er ved at 
sætte ny kurs for den enorme supertanker, som Vestas kan sam-
menlignes med: Vi drejede allerede på roret i november 2011, og 
nu gør vi det igen. 

Ny international ledelse
Retningsskiftet sker i fællesskab med en ny ledelse. For at blive i 
billedet, er der nemlig kommet nye folk om bord. 

I bestyrelsen har svenskerne Bert Nordberg og Lars Josefsson 
overtaget ledelsen som henholdsvis formand og næstformand. 
Samtidig er finske Eija Pitkänen indtrådt som nyt bestyrelsesmed-
lem, mens Knud Bjarne Hansen er indtrådt som nyt bestyrelses-
medlem valgt af medarbejderne.

Bestyrelsen har dermed fået tilført international ledelseserfaring. 
Det samme gælder direktionen, der siden årsskiftet er udvidet 
med fire mand fra henholdsvis Spanien, Frankrig, Norge og Dan-
mark. På de næste sider vil jeg præsentere de nye direktører, der 
alle bringer nye kompetencer til et nyt Vestas.

Fra ny til kendt teknologi
Midtvejs i 2012 er vi også nået langt med at løse de problemer, vi 
oplevede ved årsskiftet omkring indkøringen af den nye V112-
mølle og GridStreamer™-teknologien. Det er ikke længere ny, men 
kendt teknologi for os. Arbejdet med at effektivisere produktionen 
og reducere omkostningerne fortsætter dog uophørligt og spiller 
en afgørende rolle for at gøre 2013 til et lønsomt år for Vestas – 
trods den forventede nedgang i den globale aktivitet.
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Et usikkerhedsmoment er støtteordningen på det amerikanske 
marked, den såkaldte Production Tax Credit (PTC). Bortfalder 
PTC’en, kan det amerikanske vindmarked med ét slag blive mar-
kant mindre. Vi forbereder derfor – som vi altid gør – Vestas på 
at håndtere alle tænkelige scenarier. Samtidig glæder vi os over 
foreløbige, positive meldinger fra USA. Uanset udfaldet for PTC’en, 
ser vi frem til et fortsat engagement på det nordamerikanske mar-
ked, hvor vi ikke blot står stærkt som leverandør af vindmøller, men 
også løbende udvider vores serviceforretning.

Voksende og bedre indtjenende serviceforretning
Netop service er et andet eksempel på, hvordan vi gør forretnin-
gen mere fleksibel og robust. Stadig flere kunder vælger lange 
partnerskaber med os i form af serviceaftaler, der løber i op til 15 
år. Tidligere i år indgik vi en rekordstor aftale med en af de største 
aktører i vindindustrien, det portugisiske selskab, EDPR. Aftalen 
omfatter service af 1.900 MW – eller hvad der svarer til flere end 
1.100 vindmøller fordelt på 30 vindkraftværker – og er industri-
ens hidtil største servicekontraktforlængelse. En så omfattende 
aftale er et godt udtryk for den støt stigende tillid og tilfredshed, 
som kunderne i dag har til Vestas. 

Samtidig understreger aftalen serviceforretningens hastigt 
voksende betydning: Efter de første seks måneder af 2012 nåede 
den samlede serviceomsætning op på DKK 3,2 mia. En vækst på 
26 procent sammenlignet med første halvår 2011. Serviceind-
tjeningen er også tilfredsstillende, og vi har nu opjusteret vores 
indtjeningsforventninger til serviceforretningen for hele 2012.

Lægger man værdien af Vestas’ serviceaftaler sammen med 
værdien af vores ordrebeholdning på møller, er der tale om en 
samlet, fremtidig omsætningsværdi for Vestas på mere end DKK 
100 mia. For at sætte størrelsen af ordrebeholdningen i relief, så 

er den mere end 25 gange større end vores forventede nettogæld 
ved årsskiftet. 

Udviklingen mod et Vestas, der – populært udtrykt – står på to ben, 
er særligt positiv, fordi vi tjener flere penge på at servicere møller 
end på at fremstille dem. 

Det er stærke tal og udtryk for, at Vestas’ forretning – trods en lang 
periode med rigelig turbulens – står på et solidt fundament. 

Vi har dog fortsat mange udfordringer foran os. Det er ubestride-
ligt. For tag endelig ikke fejl. Det seneste halve år har været endog 
meget barskt for os alle på Vestas. Men i løbet af de seneste måne-
der er vi nået langt med at reducere omkostningerne, effektivisere 
organisationen og ikke mindst forberede Vestas på en endnu mere 
udfordrende og omskiftelig fremtid. Mere skal gøres, men vi er på 
rette vej, og jeg tør godt konkludere, at vi har lagt det værste bag os.

Med venlig hilsen

Ditlev Engel
Koncernchef (CEO)

DKK 
>100 mia.
Vestas’ samlede ordrebeholdning  
på vindmøller og service.



6   Vestas aktionærinformation 2/2012
Anders Vedel

Juan Araluce

Jean-Marc Lechêne

Ditlev Engel 

Dag Andresen

En international  
direktion med nye  
kompetencer og nye mål
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Juan Araluce, CSO
I forbindelse med reorganiseringen i januar udnævnte Vestas Juan 
Araluce til Chief Sales Officer med ansvar for Vestas’ samlede, 
globale salg. Valget af Juan, der er 49 år og fra Spanien, var 
indlysende. Siden 2007 har Juan som chef for Vestas Mediterra-
nean opnået ekstraordinære resultater, både når det gælder antal 
solgte MW, vellykkede indtog på nye markeder og ikke mindst 
kundetilfredshed. 

Fra sin nye position er Juan allerede i færd med at gøre Vestas til 
en endnu mere markedsdrevet virksomhed, der bygger stærke 
kunderelationer på tværs af landegrænser og regioner. Med sine 
overbevisende resultater er Juan garant for, at Vestas fortsat øger sit 
kundefokus, udnytter vores globale tilstedeværelse optimalt og 
dermed bevarer positionen som verdens førende vindmølleproducent. 

Anders Vedel, CTO
I januar forfremmede Vestas samtidig Anders Vedel til Chief 
Turbine Officer med ansvar for udviklingen af nye vindmøller. 
Anders, der er 54 år og bosat i Ringkøbing, personificerer erfarin-
gen i Vestas. Med 17 års anciennitet og adskillige ledelsesposter, 
senest i Indien, på sit CV, har han unik indsigt i virksomhedens 
værdikæde og vores kunders forretning. Anders ved, hvordan vi 
skaber produkter og ydelser, der lever op til vores kunders behov – 
og samtidig overholder Vestas’ budgetter og tidsplaner. 

De senere år har Anders været med til at udvikle nogle af de ydel-
ser, som eksempelvis overvågningssystemet VPDC, der har givet 
mest værdi for vores kunder. Med sin indsigt i Vestas og besindige 
lederstil nyder Anders stor respekt blandt kunder, leverandører og 
medarbejdere. P.t. er Anders også midlertidig ansvarlig for Global 
Solutions and Services.

Siden Vestas offentliggjorde en ny, mere kundeorienteret og 
skalerbar organisation i januar, har vi arbejdet målrettet på at 
udpege og rekruttere de bedst egnede kandidater til direktionen. 
Mens vi fortsat leder efter den rette person til vores Global Solu-
tions and Services-enhed, kan jeg nu præsentere direktørerne for 
de øvrige fire direktionsområder; Finance, Manufacturing, Sales 
og Turbines R&D.

Dag Andresen, koncern-CFO
Senest tilkomne er Dag Andresen, der sluttede sig til os i august 
som Vestas’ nye koncern-Chief Financial Officer. Dag, der er 48 år 
og fra Norge, kommer til Vestas med overbevisende resultater og 
anbefalinger fra sine tidligere arbejdsgivere som Vattenfall AB og 
Nordea AB. Med Dag har vi sikret os en af de mest kompetente di-
rektører inden for sit felt, der med indgående viden om energisek-
toren opfylder alle de ønsker, vi havde til vores nye koncern-CFO. 

Vestas har brug for præcis de kompetencer, som Dag bringer til 
bordet: Overblikket til at styre en stor koncerns økonomi og mange 
års erfaring i at gennemføre store forandringsprojekter og kommu-
nikere med både børser og de finansielle markeder. Dag har ikke 
blot evnerne og de rette ledelsesmæssige evner og erfaring, men 
også personligheden til at håndtere disse afgørende opgaver.

Jean-Marc Lechêne, COO
Jean-Marc Lechêne sluttede sig til os i juli. Som ny Chief Operating 
Officer for Manufacturing, er han ansvarlig for alle produktionsen-
heder i Vestas.

Jean-Marc, der er 53 år og fra Frankrig, bringer en betydelig, interna-
tional erfaring med til Vestas. Som direktør i globale virksomheder 
som dækgiganten Michelin og verdens næststørste cement-produ-
cent LaFarge, har han været ansvarlig for at redefinere strategi og 
forbedre indtjening gennem omfattende effektiviseringer.

I Vestas skal Jean-Marc bruge disse erfaringer og dokumenterede 
resultater til at effektivisere alle dele af vores produktion. Det 
samarbejde ser jeg frem til, for Jean-Marc spiller en afgørende rolle 
for atter at gøre Vestas til en lønsom virksomhed. 

*)  Anders Vedel er fungerende Chief Solutions and Services Officer 
(CSSO) for Global Solutions and Services, indtil positionen besættes 
i løbet af 2012.

Ditlev Engel 
Koncernchef (CEO)

Finance
Dag Andresen

Koncern-Chief Financial Officer 

(CFO)

Manufacturing
Jean-Marc Lechêne
Chief Operating Officer   

(COO)

Sales
Juan Araluce

Chief Sales Officer  

(CSO)

Turbines R&D
Anders Vedel

Chief Turbine Officer    

(CTO)

Global Solutions and Services
Anders Vedel*

Chief Solutions and Services  

(CSSO)
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Overblik
- delårsrapport for  
første halvår 2012
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Første halvår 2012
Ordreindgangen på vindmøller i første halvår blev 2.214 MW med 
en samlet værdi på EUR 2,2 mia. Vestas havde ved udgangen af 
juni 2012 en ordrebeholdning af faste og ubetingede ordrer på 
9.516 MW. Heraf tegnede Europa og Afrika sig for 63 pct., mens 
Nord- og Sydamerika samt Asien og Oceanien tegnede sig for 
henholdsvis 22 pct. og 15 pct. Ordrebeholdningen på faste og 
ubetingede ordrer på vindmøller havde ved udgangen af juni en 
værdi på EUR 9,6 mia. 

Vestas er også begyndt at offentliggøre den fremtidige omsæt-
ningsværdi af vores serviceaftaler. Ved udgangen af juni var 
disse steget til EUR 4,8 mia., bl.a. som følge af en forlængelse af 
serviceaftaler på 1,9 GW med det portugisiske selskab EDPR. Lagt 
sammen med ordrebeholdningen på vindmøller havde Vestas der-
med en samlet ordrebeholdning på EUR 14,4 mia. ved udgangen 
af første halvår.

Omsætningen steg med 10 pct. til EUR 2.716 mio. i første halvår 
2012, og EBIT-marginen før særlige poster blev (6,0) pct., hvilket 
primært skyldes et svagt første kvartal, hvor lav aktivitet, høje 
produkt- og produktionsomkostninger især på V112-møllen og 
GridStreamer™-teknologien samt højere garantihensættelser 
påvirkede resultatet negativt.

Det frie cash flow faldt med EUR 139 mio. sammenlignet med 
første halvår 2011 til EUR (633) mio. Det negative frie cash flow 
skyldes især opbygning af varelagre inden et travlt andet halvår. 
Vestas’ frie cash flow forventes således igen i 2012 at være 
sæsonbestemt. 

Vestas’ nettogæld udgjorde ved udgangen af første halvår EUR 
1.147 mio. – en stigning på 7 pct. i forhold til udgangen af første 
halvår 2011.

Serviceomsætningen udgjorde EUR 430 mio. i første halvår 
2012 – en stigning på 26 pct. i forhold til første halvår 2011. 

Selv om omsætning og indtjening fra serviceforretningen er langt 
mere stabil end fra vindmølleforretningen, kan genereringen af 
omsætning og indtjening i de forskellige servicekontrakter variere 
fra kvartal til kvartal. Halvårets EBIT-margin før allokering af fæl-
lesomkostninger var 20,7 pct. – en stigning på 2,3 procentpoint 
i forhold til første halvår 2011. EBIT-marginen efter allokering af 
fællesomkostninger var 10,2 pct.

Medarbejdere
Som følge af en for høj omkostningsbase i forhold til det forven-
tede aktivitetsniveau i 2012 og 2013 og for at sikre allokering af 
flere ressourcer til direkte, kundeorienterede aktiviteter annonce-
rede Vestas i januar 2012 en organisatorisk omstrukturering af 
koncernen. 

Omstruktureringen indeholdt en plan om at reducere antallet af 
medarbejdere med 2.335 i løbet af 2012, hvilket ville resultere 
i et medarbejdertal på 20.400 ved årsskiftet. Siden begyndelse 
af 2012 har Vestas reduceret antallet af medarbejdere med ca. 
1.000. Vestas intensiverer imidlertid nu planen for at sikre sig, at 
Vestas bliver lønsom med et forventet produktionsniveau (afskib-
ninger) på omkring 5 GW i 2013. For at opnå dette, skal Vestas 
reducere de faste omkostninger, herunder de faste kapacitets-
omkostninger, med mere end EUR 250 mio. – med fuld effekt fra 
udgangen af 2012. Dette vil primært ske gennem strømlining af 
støttefunktionerne.

Ovennævnte vil medføre afskedigelser af omkring 1.100 funktio-
nærer i september 2012 og yderligere afskedigelser før udgangen 
af året. Vestas forventer at have omkring 19.000 medarbejdere 
ved udgangen af 2012 – et fald på omkring 3.700 i løbet af 2012. 

Produkter
Vestas udvikler løbende nye opgraderinger af mølleplatformene 
og nye løsninger til sit serviceudbud. Eftersom Vestas forventer lav 
fremtidig markedsefterspørgsel efter kW-møller vil kW-platfor-
men blive faset ud. 

Serviceomsætning (mio. EUR)
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173169 169
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2012

+34%
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Udviklingen af den potentielt førende offshore-mølle, V164-7.0 MW, 
fortsætter. Som meddelt den 2. maj 2012 har Vestas modtaget 
henvendelser fra potentielle samarbejdspartnere om videre udvik-
ling af møllen. Disse henvendelser evalueres nu. Vestas forventer 
at installere den første V164-7.0 MW-prototype i Danmark i 2014.

Udskydelse af covenant test
Som annonceret den 31. juli 2012 har Vestas aftalt med sine 
banker, at 2012-halvårstesten af de finansielle covenants, der er 
indeholdt i Vestas’ bankfaciliteter, udsættes. Bankerne har sam-
tidig tilladt træk, som Vestas finder tilstrækkelige til selskabets 
fortsatte drift på sædvanlige vilkår, da Vestas forventer, at testen i 
fremtiden vil finde sted på normale vilkår.

Andet kvartal 2012
Ordreindgangen i andet kvartal blev 945 MW , hvoraf 74 pct. blev 
offentliggjort. 

Vestas producerede og afskibede 964 vindmøller med en samlet 
effekt på 2.160 MW i kvartalet mod 722 vindmøller og 1.417 MW 
i andet kvartal 2011. I kvartalet blev 1.307 MW overleveret til 
kunderne (risikoovergang - TOR) – en stigning på 16 pct. i forhold 
til andet kvartal 2011.

Omsætningen i andet kvartal 2012 blev EUR 1.611 mio., hvilket 
er en stigning på 15 pct. sammenlignet med andet kvartal 2011. 
Europa og Afrika udgjorde 39 pct. af omsætningen, Nord- og Syd-
amerika 54 pct. og Asien og Oceanien 7 pct. 

Bruttoresultatet blev EUR 248 mio. svarende til 15,4 pct. mod 
henholdsvis EUR 248 mio. og 17,7 pct. i andet kvartal 2011. 

EBIT før særlige poster udgjorde EUR 40 mio. – et fald på 48 pct. 
i forhold til andet kvartal 2011. Faldet skyldes primært højere 
afskrivninger på bygninger, inventar og udviklingsprojekter.

Møllernes bedre performance afspejler sig i, at Lost Production 
Factor (LPF), der viser andelen af vinden, som møllerne ikke høster, 
i andet kvartal 2012 kom ned under 2 pct. Den positive udvikling 
medvirker til, at Vestas i andet kvartal kun har hensat EUR 33 mio. 
til garantier, svarende til 2 pct. af omsætningen. Forbruget af ga-
rantihensættelser i andet kvartal udgjorde ligeledes EUR 33 mio. 

Det frie cash flow udgjorde EUR (338) mio., hvilket er EUR 275 
mio. lavere end andet kvartal 2011. Faldet skyldes en opbygning 
af arbejdskapital i løbet af et travlt andet kvartal som forberedelse 
til et travlt andet halvår.

Ikke-finansielle 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. Antallet 
af arbejdsulykker falder fortsat og var i andet halvår 2012 2,7 pr. 
en million arbejdstimer, hvilket er under målet på 3,0 for hele året 
og en stor forbedring sammenlignet med 2007, hvor ulykkesfre-
kvensen var 20,8.

Vestas’ målsætning er, at al elektricitet skal være fra vedvarende 
energikilder, i det omfang disse er tilgængelige. For 2012 er målet, 
at 100 pct. af Vestas’ elektricitetsforbrug skal være grønt. I første 
halvår 2012 var andelen af vedvarende elektricitet 87 pct. – en 
fremgang på 22 procentpoint sammenlignet med første halvår 
2011, hvilket blandt andet skyldes produktion fra Vestas-ejede 
vindkraftværker i Østeuropa. Vestas’ andel af vedvarende energi 
steg med 15 procentpoint til 47 pct. i første halvår 2012. 

2010 2011 2012

Frit cash flow – sæsonbestemt (mio. EUR)
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Forventninger 2012 
Vestas fastholder sin helårs forventning om en EBIT-margin før 
særlige poster på 0-4 pct. og en omsætning på EUR 6.500-8.000 
mio. inklusive serviceomsætningen, der ventes at stige til ca. EUR 
850 mio. Som følge af en lavere omkostningsbase øges forvent-
ningerne til service EBIT-marginen før allokering af fællesomkost-
ninger til ca. 17 pct. mod den tidligere forventning på omkring 14 
pct. Spændet, der ligger i forventningerne til omsætning og EBIT, 
tager højde for de store udsving, der kan forekomme inden for 
disse poster i et år, hvor de endelige overleveringer til kunderne 
forventes at være højest i fjerde kvartal. 

Den negative påvirkning af årets EBIT-margin skyldes bl.a. for høje 
produkt- og produktionsomkostninger til V112-3.0 MW-møllen 
og GridStreamer™-teknologien, som forventes at blive reduceret i 
løbet af året, samt en forventet stigning i afskrivninger på omkring 
EUR 100 mio.

Årets garantihensættelser forventes at være på omkring 3 pct. af 
den forventede årsomsætning. 

Afskibningerne forventes nu at blive omkring 6,3 GW mod den 
tidligere forventning på 7 GW. Dette skyldes bl.a. en lavere ordre-
indgang i første halvår og forsinkelser på nettilslutninger i Kina. 
Afskibningerne nåede det højeste niveau i andet kvartal 2012 og 
forventes at være højere i tredje kvartal end i fjerde kvartal. 

Overleveringerne (risikoovergang - TOR) i tredje kvartal forventes 
at stige i forhold til andet kvartal, og fjerde kvartal forventes at 
blive meget travlt. På trods af flere overleveringer forventes tredje 
kvartal kun at udvise et nulresultat som følge af den forventede 
projektsammensætning i kvartalet. 

Det skal understreges, at den regnskabspraksis, som Vestas følger, 
først tillader selskabet at indtægtsføre ”supply-only”- og ”supply-
and-installation”-projekter, når disse har endelig risikoovergang 
til kunden, uanset om Vestas allerede har produceret, afskibet 

og opstillet møllerne. Forstyrrelser i produktion og udfordringer 
ved opstilling af møller, som eksempelvis dårligt vejr, manglende 
net-tilslutninger og tilsvarende forhold kan således forårsage for-
sinkelser med betydning for Vestas’ økonomiske resultater i 2012. 

De totale investeringer forventes nu at blive EUR 450 mio., hvoraf 
immaterielle investeringer forventes at udgøre EUR 250 mio. De 
tidligere forventninger var henholdsvis EUR 550 mio. og EUR 
350 mio. De samlede forsknings- og udviklingsudgifter ventes nu 
at udgøre EUR 350 mio. i 2012, hvilket er EUR 100 mio. lavere 
end den tidligere forventning på EUR 450 mio. på grund af mere 
fokuserede R&D-investeringer.

Særlige poster i 2012 relateret til tilpasningen af organisationen 
forventes nu at udgøre EUR 75-125 mio. mod den tidligere for-
ventning på EUR 50-100 mio., hvilket skyldes den intensiverede 
tilpasning af organisationen. 

Vestas forventer at reducere de faste omkostninger med mere end 
EUR 250 mio. med fuld effekt fra udgangen af 2012, hvilket er en 
stigning på EUR 100 mio. i forhold til de mere end EUR 150 mio., 
som blev annonceret i november 2011. 

Det frie cash flow forventes uændret at blive positivt i 2012. I 
fjerde kvartal forventes det frie cash flow at blive op imod EUR 1 
mia. som følge af frigørelse af nettoarbejdskapital.

Vestas forventer at reducere ulykkesfrekvensen til maks. 3,0 
arbejdsulykker pr. en million arbejdstimer.

Omsætning  6.500-8.000

- heraf serviceomsætning ca. 850

EBIT-margin før særlige poster (%)  0-4

EBIT-margin, service (%)  ca. 17

Investeringer, materielle aktiver  200

Investeringer, immaterielle aktiver 250

Frit cash flow  > 0

Garantihensættelser (%)  ca. 3

Ulykkesfrekvens (pr. en million arbejdstimer) ≤ 3,0

Forventninger til 2012 (mio. EUR)
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Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen

mio. EUR
2. kvartal 

2012 1)

2. kvartal 
2011 1)

1. halvår 
2012 1)

1. halvår 
2011 1)

Helår
2011

HoVEDtAL

Resultatopgørelse

Omsætning 1.611 1.401 2.716 2.461 5.836

Bruttoresultat 248 248 260 348 725

Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA)  
før særlige poster 161 150 71 150 305

Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster 40 77 (164) 8 (38)

Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) 135 150 4 150 305

Resultat af primær drift (EBIT) efter særlige poster 18 77 (227) 8 (60)

Resultat af finansielle poster (23) (1) (3) (50) (93)

Resultat før skat (5) 76 (230) (42) (153)

Resultat efter skat (8) 55 (170) (30) (166)

Balance   

Balancesum 8.776 7.144 8.776 7.144 7.689

Egenkapital 2.438 2.707 2.438 2.707 2.576

Hensatte forpligtelser 350 314 350 314 329

Gennemsnitlig rentebærende position (netto) (1.152) (1.075) (1.065) (966) (990)

Nettoarbejdskapital (NWC) 330 872 330 872 (71)

Investeringer i materielle anlægsaktiver 27 110 65 201 406

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømme fra driftsaktivitet (262) 126 (466) (141) 840

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (76) (189) (167) (353) (761)

Frit cash flow (338) (63) (633) (494) 79

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 521 63 763 346 (13)

Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 183 0 130 (148) 66

nøgLEtAL2)

Regnskabsrelaterede nøgletal

Bruttomargin (%) 15,4 17,7 9,6 14,1 12,4

EBITDA-margin før særlige poster (%) 10,0 10,7 2,6 6,1 5,2

EBIT-margin før særlige poster (%) 2,5 5,5 (6,0) 0,3 (0,7)

EBITDA-margin (%) 8,4 10,7 0,2 6,1 5,2

EBIT-margin efter særlige poster (%) 1,1 5,5 (8,4) 0,3 (1,0)

Forrentning af investeret kapital (ROIC) før særlig poster3) (%) (2,5) 2,7 (2,5) 2,7 (1,3)

Soliditetsgrad (%) 27,8 37,9 27,8 37,9 33,5

Forrentning af egenkapital3) (%) (3,1) 2,9 (3,1) 2,9 (6,2)

Gearing (%) 68,9 47,2 68,9 47,2 35,7

Aktierelaterede nøgletal

Resultat pr. aktie4) (EUR) (0,4) 0,4 (0,4) 0,4 (0,8)

Indre værdi pr. aktie (EUR) 12,0 13,3 12,0 13,3 12,6

Kurs/indre værdi 0,4 1,2 0,4 1,2 0,7

Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie (EUR) (1,3) 0,6 (2,3) (0,7) 4,1

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 ved periodens udløb (EUR) 4,4 16,0 4,4 16,0 8,3

Gennemsnitligt antal aktier 203.704.103 203.704.103 203.704.103 203.704.103 203.704.103

Antal aktier ved periodens udløb 203.704.103 203.704.103 203.704.103 203.704.103 203.704.103

1) Ikke revideret eller reviewet.
2) Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning (2010-vejledning).
3)  Beregnet over en 12 måneders periode.
4)  Resultat pr. aktie er beregnet over en 12 måneders periode og i overensstemmelse med IAS 33 om indtjening pr. aktie. 
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Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen

2. kvartal 
2012 1)

2. kvartal 
2011 1)

1. halvår 
2012 1)

1. halvår 
2011 1)

Helår
2011

HoVEDtAL2)

Arbejdsmiljø

Ulykker (antal) 26 26 56 63 132

- heraf dødsulykker (antal) 0 0 0 1 1

Produkter   

MW produceret og afskibet 2.160 1.417 3.091 2.051 5.054

Antal møller produceret og afskibet 964 722 1.413 1.080 2.571

Ressourceudnyttelse

Forbrug af metaller (1.000 tons) 68 50 137 91 212

Forbrug af øvrige råvarer mv. (1.000 tons) 38 24 72 53 105

Forbrug af energi (GWh) 142 136 337 294 586

- heraf vedvarende energi (GWh) 73 46 159 95 223

- heraf vedvarende elektricitet (GWh) 73 44 149 86 208

Forbrug af ferskvand (1.000 m3) 163 138 287 241 562

Affaldsbortskaffelse

Bortskaffelse af affaldsmængde (1.000 tons) 26 24 49 42 89

- heraf genanvendelse (1.000 tons) 13 15 24 24 48

Emissioner

Direkte udledning af CO
2

 (1.000 tons) 13 14 33 33 58

Lokalsamfundet

Miljøuheld (antal) 0 0 0 0 0

Overskridelse af egenkontrolvilkår (antal) 0 0 1 2 3

Medarbejdere

Gennemsnitligt antal medarbejdere 22.187 21.717 22.558 22.167 22.926

Antal medarbejdere, ultimo 21.767 21.700 21.767 21.700 22.721

nøgLEtAL2)

Arbejdsmiljø

Ulykkesfrekvens pr. en million arbejdstimer 2,6 2,6 2,7 3,2 3,2

Sygefravær for timelønnede (%) 2,1 2,2 2,4 2,5 2,3

Sygefravær for funktionærer (%) 1,0 1,3 1,1 1,5 1,3

Produkter

CO
2

-besparelse over levetiden af de producerede og afskibede MW  
(millioner tons CO

2
)

57 37 82 54 133

Ressourceudnyttelse

Vedvarende energi (%) 52 34 47 32 38

Vedvarende elektricitet til egne aktiviteter (%) 86 61 87 65 68

Medarbejdere

Kvinder på ledelsesniveau (%) 18 18 18 18 18

Ikke-danskere på ledelsesniveau (%) 55 52 55 52 53

Ledelsessystem3)

OHSAS 18001 - arbejdsmiljø (%) 97 97 97 97 97

ISO 14001 - miljø (%) 96 97 96 97 96

ISO 9001 - kvalitet (%) 94 97 94 97 94

1) Ikke revideret eller reviewet.
2)  Regnskabspraksis for ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen, se årsrapport 2011 side 32.
3)  Teknologicentrene i Singapore og USA samt salgs- og serviceorganisationerne i Canada og Vestas Offshore, UK, er endnu ikke certificeret iht. OHSAS 18001 og ISO 14001.  

Produktionsfaciliteterne i Xuzhou, Kina, er endnu ikke certificeret iht. ISO 14001. Vestas’ mål er, at alle nye enheder er certificeret senest seks måneder efter ibrugtagelse.
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Installeret MW  
på verdensplan
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MW leveret (TOR) offshore1)

  Akkumuleret

Storbritannien  784

Holland  247

Danmark  197

Belgien  165

Sverige  13

Portugal  2

Japan  1

Total   1.409

Vindmøller leveret (TOR)1) 

 Antal  Total MW

Vindmølletype

Andre 33.948 22.857

V80-1.8 MW 1.016 1.829

V80-2.0 MW 3.219 6.438

V90-1.8 MW 1.249 2.249

V90-2.0 MW 4.363 8.696

V90-3.0 MW 2.647 7.941

V100-1.8 MW 792 1.434

V112-3.0 MW 101 303

Total  47.335  51.747

 Akkumuleret

Nord- og Sydamerika

USA 10.478

Canada 2.032

Brasilien 290

Mexico 132

Chile 117

Argentina 89

Costa Rica 51

Jamaica 39

Uruguay 32

Aruba 30

Hollandske Antiller 30

Øvrige 29

Total  13.349

Asien og Oceanien

Kina 3.635

Indien 2.792

Australien 1.261

Japan 510

New Zealand 346

Sydkorea 166

Taiwan 86

Pakistan 50

Filippinerne 33

Iran 16

Øvrige 18

Total  8.913

Total verden 51.747

MW leveret (TOR) onshore og offshore1)

 
 Akkumuleret

Europa og Afrika

Tyskland 8.057

Spanien 3.919

Italien 2.812

Danmark 2.721

Storbritannien 1.849

Holland 1.562

Sverige 1.527

Frankrig 1.392

Grækenland 1.044

Portugal 666

Polen 621

Tyrkiet 592

Irland 586

Rumænien 488

Østrig 433

Bulgarien 307

Belgien 295

Ungarn 105

Cypern 93

Egypten 79

Tjekkiet 72

Marokko 50

Kroatien 48

Finland 36

Norge 34

Kap Verde 28

Schweiz 25

Litauen 18

Øvrige 26

Total  29.485

1)   Leverede (risikoovergang - TOR) Vestas-vindmøller pr. 30. juni 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 blandt andet 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, 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 fra leverandører; og m) kundernes villighed og evne til at acceptere levering og installation af produkter og risikoovergang. 

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 2011 (tilgængelig på 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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systems, without the prior written permission of Vestas Wind Systems A/S. All specifications are for information only and are subject to change without notice. Vestas does not make 
any representations or extend any warranties, expressed or implied, as to the adequacy or accuracy of this information.


