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Hoved- og nøgletal for koncernen

mio. EUR 2011 2010 20091) 20081) 20071)

FinansiEllE HovEdtal
REsUltatopgøRElsE

Omsætning 5.836 6.920 5.079 5.904 3.828

Bruttoresultat 725 1.175 836 1.125 584

Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) før  
særlige poster 305 747 469 749 338

Resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster (38) 468 251 614 202

Resultat før finansielle poster og afskrivninger (EBITDA) 305 684 469 749 338

Resultat af primær drift (EBIT) (60) 310 251 614 202

Resultat af finansielle poster (93) (72) (48) 46 0

Resultat før skat (153) 238 204 660 202

Årets resultat (166) 156 125 470 104

BalancE 

Balancesum 7.689 7.066 7.959 6.327 5.298

Egenkapital 2.576 2.754 2.542 1.587 1.188

Hensatte forpligtelser 329 370 534 393 399

Gennemsnitlig rentebærende position (netto) (990) (593) (55) 395 179

Nettoarbejdskapital (NWC) (71) 672 317 (73) (411)

Investeringer i materielle anlægsaktiver 406 458 606 509 265

pEngEstRømsopgøRElsE

Pengestrømme fra driftsaktivitet 840 56 (34) 277 701

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (761) (789) (808) (680) (317)

Frit cash flow 79 (733) (842) (403) 384

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (13) 568 1.075 (91) (54)

Ændring i likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld 66 (165) 233 (494) 330

FinansiEllE nøglEtal2)

REgnskaBsRElatEREdE nøglEtal

Bruttomargin (%) 12,4 17,0 16,5 19,1 15,3

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

EBIT-margin før særlige poster (%) (0,7) 6,8 4,9 10,4 5,3

EBITDA-margin (%) 5,2 9,9 9,2 12,7 8,8

EBIT-margin (%) (1,0) 4,5 4,9 10,4 5,3

Forrentning af investeret kapital (ROIC) før særlige poster (%) (1,3) 10,8 9,5 43,4 21,3

Soliditetsgrad (%) 33,5 39,0 31,9 25,1 22,4

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

Forrentning af egenkapital (%) (6,2) 5,9 6,1 33,9 9,0

Gearing (%) 35,7 33,2 13,8 7,8 12,6

aktiERElatEREdE nøglEtal

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

Indre værdi pr. aktie (EUR) 12,6 13,5 12,5 8,6 6,4

Kurs / indre værdi (EUR) 0,7 1,7 3,4 4,7 11,5

P / E-værdi (EUR) (10,3) 30,8 71,0 16,3 123,3

Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie (EUR) 4,1 0,3 (0,2) 1,5 3,8

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) 8,3 23,6 42,6 40,7 74,0

Gennemsnitligt antal aktier 203.704.103 203.704.103 197.723.281 185.204.103 185.204.103

Antal aktier ved periodens udløb 203.704.103 203.704.103 203.704.103 185.204.103 185.204.103 

1)  Sammenligningstal er tilpasset ny regnskabspraksis. 
2) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning (2010-vejledning), jf. note 1 til koncernregnskabet.
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2011 2010 2009 2008 2007

ikkE-FinansiEllE HovEdtal1)

aRBEjdsmiljø

Ulykker (antal) 132 201 306 534 534

– heraf dødsulykker (antal) 1 0 0 0 0

pRodUktER

MW produceret og afskibet 5.054 4.057 6.131 6.160 4.974

Antal møller produceret og afskibet 2.571 2.025 3.320 3.250 2.752

REssoURcE UdnyttElsE 

Forbrug af metaller (tons) 211.754 171.024 202.624 187.478 170.505

Forbrug af øvrige råvarer mv. (tons) 105.031 107.485 126.600 129.207 111.541

Forbrug af energi (MWh) 585.560 578.063 537.165 458.296 372.037

– heraf vedvarende energi (MWh) 222.694 241.930 263.611 172.800 139.983

– heraf vedvarende elektricitet (MWh) 207.534 209.351 238.462 167.311 138.035

Forbrug af ferskvand (m3) 562.308 598.258 521.005 474.958 554.516

aFFalds BoRtskaFFElsE

Bortskaffelse af affald (tons) 89.051 88.663 97.471 96.632 89.643

– heraf genanvendelse (tons) 48.178 35.410 34.303 30.254 28.422

EmissionER

Direkte udledning af CO2 (tons) 58.444 56.547 50.532 41.832 32.798

lokalsamFUndEt

Miljøuheld (antal) 0 0 10 16 15

Overskridelse af egenkontrolvilkår (antal) 3 3 3 5 5

mEdaRBEjdERE

Gennemsnitligt antal medarbejdere 22.926 22.216 20.832 17.924 13.820

Antal medarbejdere ultimo 22.721 23.252 20.730 20.829 15.305

ikkE-FinansiEllE nøglEtal1)

aRBEjdsmiljø

Ulykkesfrekvens pr. en million arbejdstimer 3,2 5,0 8,1 15,6 20,8

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

Sygefravær for funktionærer (%) 1,3 1,3 1,3 1,1 1,4

pRodUktER

CO2-besparelse over levetiden af de producerede og afskibede MW  
(millioner tons CO2) 133 108 163 164 143

REssoURcEUdnyttElsE

Vedvarende energi (%) 38 42 49 38 37

Vedvarende elektricitet til egne aktiviteter (%) 68 74 85 68 66

mEdaRBEjdERE

Kvinder på ledelsesniveau (%) 18 19 19 17 I/B2 )

Ikke-danskere på ledelsesniveau (%) 53 49 46 42 I/B

lEdElsEssystEm 

OHSAS 18001 – arbejdsmiljø (%) 973) 98 97 98 84

ISO 14001 – miljø (%) 963) 98 97 100 80

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

1) Regnskabspraksis for ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen, se side 32 i årsrapport 2011. 
2)  Ikke beregnet (I/B) for det pågældende år.
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.




