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Delårsra
apport, førstte kvartal 20
011
Forventningerne fa
astholdes. Møllernes
M
yd
deevne forbe
edres. Sikke
erheden styrrkes.
Resumé
é: I første kva
artal 2011 om
msatte Vesta
as for EUR 1.060 mio.; en
e stigning ppå 25 pct. i forhold til
første kvvartal 2010, og realisere
ede som udm
meldt et und
derskud. EBIIT-marginen faldt fra (4,6) pct. til
(6,5) pctt. Udviklinge
en bekræfter,, at omsætn
ningen og ind
dtjeningen kvartalsvis kaan vise store
e udsving
afhængig
ig af kapacite
etsudnyttelse
en og hvilke projekter, der
d overleverres. Første hhalvår 2011 forventes
at udvise
e et nul-resu
ultat mod et EBIT-undersskud på EUR
R 219 mio. i første halvåår 2010. Det frie cash
flow forb
bedredes i forhold
f
til førrste kvartal 2010 med EUR
E
116 miio. til EUR ((431) mio. Kvartalets
K
ordreind
dgang på 630
0 MW var mindre
m
end ve
entet. Beholldningen af faste
f
og ubeetingede ordrrer havde
ultimo m
marts 2011 en værdi på EUR
E
7,2 mia
a. Sikkerhed
den på Vesta
as’ arbejdspla
ladser blev yderligere
y
forbedre
et, og vedvarrende energi udgjorde 31
1 pct. af Vestas’ samlede
e energiforbrrug i kvartale
et. Vestas
W, der såfr
har lancceret offsho
ore-møllen V164-7.0
V
MW
fremt ordreb
beholdningenn er tilfreds
sstillende,
planlægg
ges i serieprroduktion fra
a 2015. Forvventningerne
e til 2011 er uændret enn indgang aff faste og
ubetinge
ede ordrer på
p 7.000-8.0
000 MW, en EBIT-margiin på 7 pct., et positivt frit cash flo
ow og en
omsætniing på EUR 7 mia. i et marked, der e r i bedring, men
m samtidig
g præget af hhård konkurre
ence.

Q1 2011
1 I KORTE TRÆK
T
(mod Q1 2010)
+ 30%

Vesttas overleverrede i alt 474
4 vindmøller
- en stigning på 30
3 pct.

+ 14%

Vesttas overleverrede vindkra
aftsystemer med
m en samle
et kapacitet ppå 864 MW
- en stigning på 14 pct.

+ 25%

Vesttas realiserede en omsæ
ætning på EUR 1.060 mio.
- en stigning på 25
2 pct.

- 77%

EBIT
T blev EUR (69)
(
mio.
- et fald
f
på 77 pc
ct.

- 118%

Resultat efter skat blev EUR (85) mio.
- et fald
f
på 118 pct.
p

+ 7%

Anta
allet af medarbejdere varr ultimo kvarttalet 22.216
- en stigning på 7 pct.
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- 14%

Ulykkkesfrekvens
sen pr. en mi llion arbejdsttimer var 3,8
8
- et fald
f
på 14 pc
ct.

- 12%-po
oint

Ande
elen af vedvarende energ
rgi blev 31 pc
ct.
- et fald
f
på 12 prrocentpoint.

Koncern
nens finansielle udvikling i første k
kvartal 2011
1. kvartal
1)
2011
2
Omsættning (mio. EUR)
E

1. kvartall
20101)

He
elår
20
010

1.060

849

6.920

EBIT fø
ør engangspo
oster (mio. EUR)
E

(69)

(39)

468

EBIT-m
margin før engangsposterr (%)

(6,5)

(4,6)

6,8

Resulta
at efter skat (mio.
(
EUR)

(85)

(39)

156

Pengesstrømme fra driftsaktivitett (mio. EUR))

(267)

(398)

56

Frit cassh flow (mio. EUR)

(431)

(547)

(7
733)

1) Ikke revideret eller reviewet.
r

Omsætn
ningen i førsste kvartal 20
011 blev EU
UR 1.060 miio., mens EB
BIT udgjordee EUR (69) mio. Det
negative
e resultat affspejler en lav aktivitet i kvartalet,, som udgjo
orde 15 pctt. af den fo
orventede
årsomsæ
ætning. På kvartalsbasis
k
s kan omsættningen og indtjeningen
i
vise store uudsving afhæ
ængig af,
hvilke prrojekter der overleveres.
o
Pengestrøm
mme fra drifts
saktivitet blev
v EUR (267) mio., og det frie cash
flow udg
gjorde EUR (431)
(
mio. Ka
apacitetsudn
nyttelsen og likviditetsska
abelsen vil ø
øges i den re
esterende
del af 20
011.
Forventninger til 20
011
Den forvventede indg
gang af faste
e og ubetinge
ede ordrer på
p 7.000-8.00
00 MW ventees at fordele
e sig med
omkring 50 pct. i Europa og Afrik
ka, omkring 25 pct. i Norrd- og Sydam
merika og om
mkring 25 pc
ct. i Asien
og Ocea
anien. Konku
urrencen er som ventet uændret hå
ård; også i USA,
U
hvor V
Vestas nu prroducerer
lokalt, hvvilket gør de
et muligt at tilbyde kunde
erne de mes
st konkurrenc
cedygtige løssninger. Ogs
så i 2011
forventer Vestas, at
a hovedpartten af ordre
erne vil inde
eholde korte
e eller længgerevarende servicekontrakte
er af forskelligt omfang. Afskibninge
erne ventes at stige fra 4.057 MW i 2010 til 6.0
000 MW i
2011.
Vestas fforventer uæ
ændret i 2011
1 at realisere
e en EBIT-m
margin på 7 pct. og en oomsætning på
p EUR 7
mia. Om
msætningen i serviceforre
etningen ven
ntes at udgøre EUR 700 mio. med e n EBIT-marg
gin på 15
pct. Det frie cash flow ventes at være positivvt svarende til
t en forbedrring på meree end EUR 700
7 mio. i
forhold ttil 2010. Ned
dbringelse af lagre vil me
edvirke hertil. En stor del af omsætniingen og indtjeningen
ventes a
at ligge i and
det halvår so
om følge af, at årets forv
ventede ordre
eindgang påå 7.000-8.000
0 MW nu
forventess at ligge senere
s
end før, hvilket forøger pre
esset på he
ele organisattionen. Den tidligere
forventning til omsæ
ætning og in
ndtjening varr en forholdsvis jævn fo
ordeling melllem første og
o andet
halvår. F
Første halvå
år 2011 forve
entes at udvvise et nul-re
esultat mod et EBIT-undderskud på EUR
E
219
mio. i førrste halvår 2010.
Investeriinger i materrielle og imm
materielle an lægsaktiver ventes at ud
dgøre henhooldsvis EUR 550 mio.
og EUR 300 mio. Invvesteringerne i materielle
e anlægsakttiver omfatter især konveertering af fabrikker til
V112-pla
atformen og ventes for mere
m
end halvvdelens vedk
kommende at
a ligge i førstte halvår af 2011.
2
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Finansie
elle omkostninger og selskabsskattep
procenten ve
entes at bliv
ve henholdsvvis EUR (60) mio. og
28 pct. De samlede
e garanti- og
g produkthen
nsættelser ventes
v
at udgøre mindree end 3 pct. af årets
forvented
de omsætning, da vindkraftværke rnes ydelse
e fortsat forrbedres til ggavn for ku
undernes
indtjenin
ng og Vestas’ omkostning
ger.
Ulykkesffrekvensen skal
s
fasthold
des på makks. 5,0 arbe
ejdsulykker pr.
p en millioon arbejdstim
mer. Den
grønne a
andel af Vesstas’ energifo
orbrug vente s at blive 40
0 pct. Tilbage
egangen i forrhold til 2010
0 skyldes
den stige
ende produkktion uden fo
or Europa, hvvor adgangen til grøn ele
ektricitet oftee er begræns
set. Målet
for kunde
etilfredshedssindekset er 72, og Sigm a-niveauet skal
s
være min
ndst 5.
Forudsæ
ætninger og
g risici
Flere ba
anker gør derres entré i projektfinansie
eringen, hvilket fremover skaber en mere robustt finansiel
infrastruktur for indu
ustrien og dens
d
kunderr. Bankerne er i dag væsentligt
v
m
mere kritiske end før
kreditkrissen, hvorfor procestiden
n og dokume
entationskrav
vene er steg
get. Dette err til klar ford
del for de
finansielt stærke kvalitetsudbyde
ere. Et tilba
agefald på kreditmarkede
et vil påvirkee vindmøllem
markedet
negativt.. Tilsvarende
e vil lave priser på fosssile brændsle
er kunne uds
skyde eftersspørgslen, lig
gesom et
lavere e
energiforbrug
g som følge af konjunktu
urudviklingen kan påvirk
ke efterspørg
rgslen efter vindkraftværker.
Priserne
e på en rækkke kompone
enter er stig ende. Som hovedregel tager Vestaas’ kontrakte
er hensyn
hertil, så
å projekternes endelige pris afspej ler udvikling
gen i inputpriserne. Dett betyder, at Vestas’
margin er forholdsvvis robust over
o
for udssving i inputtpriserne på
å indgåede kontrakter. Stigende
råvareprriser er derffor umiddelb
bart en størrre udfordrin
ng ved indg
gåelse af nyye kontrakte
er. Store
investeriinger i hele underlevera
andørkæden
n har for nu
uværende fjernet det m
meste af risikoen for
flaskeha
alse og derm
med Vestas’ behov for ssikkerhedsla
agre, der vil blive nedbrragt i løbet af 2011.
Antallet af udbyderre og underrleverandøre
er stiger, hv
vilket skærp
per konkurreencen i alle
e dele af
værdikæ
æden.
De væssentligste rissikofaktorer omfatter he
erudover yd
derligere garantihensætttelser som følge af
eventuellle kvalitetsp
problemer, trransportomkkostninger, fo
orstyrrelser i produktion og ved opstilling af
møller samt pote
entielle pate
enttvister. M
Med region
naliseringen af produuktionsplatforrmen er
ursrisikoen mindsket,
m
men
n ikke forsvu
undet.
valutaku
Vestas o
opererer med
d tre kontraktttyper: Supp ly-only, supp
ply-and-installation og turrnkey. Supply-only og
supply-a
and-installatio
on ordrer ind
dtægtsføres først, når projekterne er endeligt ovverleveret till kunden.
Turnkey--ordrer, der i 2010 udgjorde 6 pct. aff omsætninge
en eksklusive
e service, inddtægtsføres løbende.
Der er ikkke forskel på
å betalingsprrofilen mellem
m kontrakttyperne.
Vestas e
er sammen med
m medlem
mmer af bestyyrelse og direktion sagsø
øgt i et masssesøgsmål anlagt ved
de føderrale domstole
e i Colorado, USA, jf. selsskabsmedde
elelse nr. 8/2011 af den 221. marts 201
11.
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Vestas s
siden 2006:
Bedre k
kvalitet, styrk
ket forsknin
ngs- og udviiklingsindsa
ats og øget regionaliserring
1.. kvartal
20111)

Helår
2010

Helår
2009

Helår
2008

Helår
2007

Helår
2006

Ordreind
dgang (mia. EUR)
E

0,7

8,6

3,2

6,4

5,5

4,9

Ordreind
dgang (MW)

630

8.673

3.072

6.019
6

5.613

5.559

1.060

6.920

5.079

5.904
5

3.828

4.179

Bruttoma
argin (%)

9,4

17,0

16,5

19,1

15,3

11,1

Garantih
hensættelserr (%)
EBIT-ma
argin før
engangssposter (%)

2,5

2,8

5,8

4,5

6,6

3,6

(6,5)

6,8

4,9

10,4

5,3

4,9

(431)

(733)

(842)

(403)
(

384

454

1,5

10,8

9,5

43,4

21,3

14,4

91

458

606

509

265

153

22.617

22.216

20.832

17
7.924

113.820

11.334

2.080

2.277

1.490

1.345
1

650

519

Omsætn
ning (mio. EU
UR)

Frit cash
h flow
Forrentn
ning af investteret kapital før e
engangsposter (%) 2)
Investeriinger i materrielle
anlægsa
aktiver (mio. EUR)
Antal me
edarbejdere, gns.
Antal R&
&D-medarbejjdere,
ultimo.
1)
2)

Ikke revideret eller reviewet.
r
2 måneders periode.
Beregnet over en 12

s på sine
Vestas lledes og udvikles med det lange siigte for øje. Vestas skal derfor ikkee bedømmes
kvartalsrresultater, da
d de kan afspejle ud
dsving i akttivitetsniveau
u og kapaccitetsudnyttellse samt
ændringer i de overrleverede pro
ojekter. En vvigtig faktor i Vestas’ vid
dere udviklinng er den fo
orbedrede
at identificere
e, kontrollere
e og prisfastssætte risici i alle projektfa
aser og i løbeet af vindkrafftværkets
evne til a
driftsperiode. Arbejdet hermed er
e organisere
et i en Contra
act Review-ffunktion, der refererer til koncernøkonomidirektøren. Sammen
S
me
ed koncernch
hefen vurdere
es her alle projekter overr EUR 15 mio
o. Mindre
projekterr behandles decentralt i de
d enkelte sa
algsforretningsenheder.
Nye prod
dukter, som V112-3.0 MW
W, V100-1.8
8 MW og V10
00-2.6 MW-m
møllerne sam
mt serviceyde
elser som
AOM 50
000 (Active Output
O
Mana
agement), vi l sammen med
m
en stadig højere prooduktivitet og kvalitet
samt re
egionalisering
gen og udjæ
ævningen a
af produktion
nen være drivkræfterne
d
e bag den styrkede
konkurre
enceevne og
g forventede forbedring a
af indtjening
gen, som udmeldt i Triplle15 – Vesta
as’ EBITmargin o
og omsætnin
ng skal i 2015
5 være henh oldsvis 15 pc
ct. og EUR 15 mia. Vestaas vil fortsat som led i
strategie
en No. 1 in Modern
M
Energy investere
e betydelige
e beløb i produktionsanlæ
æg. Det forv
ventes, at
medarbe
ejderantallet fremover vil
v øges lan
ngsommere end forretningsvolumenn på grund af øget
effektivittet, forbedre
et mølleperfo
ormance og stordriftsforrdele. Et ko
onkurrencedyygtigt afkastt på den
investere
ede kapital vil
v derfor kunne oprethold
des. I forbind
delse med afflæggelse af regnskabet for tredje
kvartal 2
2011 vil der blive
b
givet en
n uddybning a
af Triple15-m
målene og Ve
estas’ vej de rtil.
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Presse- og analytik
kermøde i Ne
ew York, US
SA
Onsdag
g den 4. maj 2011 kl. 15.00 CET/09.0
00 EST (New
w York-tid)
I forbind
delse med offentliggøre
o
lsen af den
nne delårsrapport afhold
des der infoormationsmød
de i dag
onsdag kl. 15.00 CET/09.00
C
EST (New Y
York-tid) for analytikere, investorer oog pressen på Four
Seasonss Hotel i New
w York, USA. Yderligere d
detaljer på side 17 eller på
p vestas.dk//investor.

Me
ed venlig hils
sen
Vestas Wind Syste
ems A/S

Ben
nt Erik Carlse
en
Bestyyrelsesforma
and

Ditlev Engeel
Koncernchhef

Denne d
delårsrapporrt er udarbe
ejdet på dan
nsk og enge
elsk. I tvivls
stilfælde er den danske
e udgave
gældend
de.
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Finans
sielle hove
ed- og nøg
gletal for koncernen
1. kv
vartal 20111)

mio. EUR

1. kvartaal 20101)

Helår 2010

Hovedta
al
Resultattopgørelse
Omsætn
ning
Bruttoressultat
Resultat før finansielle
e poster og afs
skrivninger (EB
BITDA)
før engangsposter
Resultat af primær drifft (EBIT) før engangsposterr
Resultat af finansielle poster og afsk
krivninger (EB
BITDA)

1.060

849

6.920

100

101

1.175

0

13

747

(69)

(39)

468

0

13

684

Resultat af primær drifft (EBIT)

(69)

(39)

310

Resultat af finansielle poster

(49)

(18)

(72)

(118)

(57)

238

(85)

(39)

156

Balancessum

7.009

8.234

7.066

Egenkap
pital

2.677

2.517

2.754

339

415

370

(866)

(228)

(593)

910

593

672

91

82

458

Pengestrrømme fra drifftsaktivitet

(267)

(398)

56

Pengestrrømme fra invvesteringsaktiv
vitet

(164)

(149)

(789)

Frit cash
h flow

(431)

(547)

(733)

283

520

568

(148)

(27)

(165)

Resultat før skat
ns resultat
Perioden
Balance
e

Hensatte
e forpligtelser
Gennem
msnitlig rentebæ
ærende positio
on (netto)
Nettoarb
bejdskapital (N
NWC)
Investeringer i materie
elle anlægsakttiver
Pengesttrømsopgørelse

Pengestrrømme fra fina
ansieringsaktivitet
Ændring i likvide beho
oldninger med fradrag af korrtfristet
bankgælld
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Finans
sielle hove
ed- og nøg
gletal for koncernen
1. kv
vartal 20111)

mio. EUR

1. kvartaal 20101)

Helår 2010

Nøgletall
Regnska
absrelaterede
e nøgletal2)
Bruttoma
argin (%)

9,4

11,9

17,0

EBITDA--margin før en
ngangsposter (%)

0,0

1,5

10,8

(6,5)

(4,6)

6,8

EBIT-ma
argin før engan
ngsposter (%))
EBITDA--margin (%)
EBIT-ma
argin (%)
Forrentning af investeret kapital (RO
OIC) før
3)
engangssposter (%)
Soliditetssgrad (%)
Forrentning af egenka
apital3) (%)
Gearing (%)

0,0

1,5

9,9

(6,5)

(4,6)

4,5

1,5

2,4

10,8

38,2

30,6

39,0

1,1

1,8

5,9

45,0

34,3

33,2

Aktierela
aterede nøgle
etal2)
Resultat pr. aktie 4) (EU
UR)
Indre væ
ærdi pr. aktie (E
EUR)
Kurs/indrre værdi
Pengestrrømme fra drifftsaktivitet pr. aktie (EUR)
Udbytte pr. aktie (EUR
R)
Udbyttea
andel (%)

0,1

0,2

0,8

13,1

12,4

13,5

2,3

3,3

1,7

(1,3)

(2,0)

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,6

40,2

23,6

Gennem
msnitligt antal aktier
a

203.704.103
2

203.7004.103

203.704.103

Antal akttier ved period
dens udløb

203.704.103
2

203.7004.103

203.704.103

Børskurss ved perioden
ns udløb (EUR
R)

ewet.
1) Ikke revvideret eller revie
2) Nøgleta
al er udarbejdet i overensstemm
melse med Den Danske Finans
sanalytikerforeniings vejledning (2010-vejlednin
ng).
3) Beregne
et over en 12 måneders periode.
4) Resultatt pr. aktie er berregnet over en 12 måneders pe
eriode og i overrensstemmelse med IAS 33 om
m indtjening pr. aktie.
a
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Ikke-fiinansielle hoved- og
g nøgletall for konce
ernen
1. kvartal
k
20111)
Hovedta
al

1. kvartaal 20101)

Helår 2010

2)

Arbejdsmiljø
Ulykker ((antal)

37

39

201

1

0

0

MW prod
duceret og afsskibet

634

387

4.057

Antal mø
øller producere
et og afskibet

358

178

2.025

Forbrug af metaller (to
ons)

40.547

228.236

171.024

Forbrug af øvrige råva
arer mv. (tons))

28.835

118.232

107.485

157.720

1449.432

578.063

49.230

664.552

241.930

- heraf dødsulykker (antal)
Produktter

Ressourrceudnyttelse
e

Wh)
Forbrug af energi (MW
edvarende energi (MWh)
- heraf ve
- heraf ve
edvarende ele
ektricitet (MWh
h)

42.185

550.647

209.351

102.773

1221.215

598.258

Bortskafffelse af affald (tons)

17.705

116.237

88.663

- heraf ge
e (tons)
enanvendelse

9.412

6.849

35.410

18.990

115.896

56.547

Miljøuheld (antal)

0

0

0

Overskrid
delse af egenkontrolvilkår (antal)

2

3

3

Gennem
msnitligt antal medarbejdere
m

22.617

220.648

22.216

Antal me
edarbejdere ultimo

22.216

220.693

23.252

Forbrug af ferskvand (m
( 3)
Affaldsb
bortskaffelse

oner
Emissio
Udlednin
ng af CO2 (tonss)
Lokalsamfundet

Medarbe
ejdere
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Ikke-fiinansielle hoved- og
g nøgletall for konce
ernen
1. kvartal
k
20111)
Nøgletall

1. kvartaal 20101)

Helår 2010

2)

Arbejdsmiljø
n million arbejdstimer
Ulykkesffrekvens pr. en

3,8

4,4

5,0

Sygefravvær for timeløn
nnede (%)

2,9

3,2

2,6

Sygefravvær for funktio
onærer (%)

1,7

1,4

1,3

17

10

108

Vedvarende energi (%
%)

31

43

42

et til egne aktiv
viteter (%)
Vedvarende elektricite

70

93

74

Kvinder p
på ledelsesnivveau (%)

18

19

19

Ikke-dan
nskere på lede
elsesniveau (%
%)

51

46

49

Produktter
CO2-bessparelser over 20 år af de prroducerede og
g
e MW (millioner tons CO2)
afskibede
Ressourrceudnyttelse
e

ejdere
Medarbe

Ledelses
ssystem
OHSAS 18001 - arbejd
dsmiljø (%)3)

97

97

98

3)

97

97

98

ISO 9001 - kvalitet (%)

97

97

98

01 - miljø(%)
ISO 1400

1)
2)
3)

Ikke rrevideret eller re
eviewet.
Regnskabspraksis fo
or ikke-finansiellle hoved- og nø
øgletal for konce
ernen, se årsrap
pport 2010 side 74.
uktionsanlægge
et i Xuzhou, Kina
a, og teknologiccentret i Chenna
ai, Indien, er end
dnu ikke certificceret. Vestas’ mål er, at
Produ
alle n
nye enheder er certificeret
c
sene
est seks månede
er efter ibrugtag
gelse.
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Ledelse
esberetning
Wind. It means the world to us.
For at un
nderstrege Vestas’
V
positiion inden forr vindkraft sk
kærpede virksomheden i 2010 sin pro
ofil. Dette
kommer til udtryk i ”W
Wind. It mea
ans the world
d to us.”, derr fortæller om
mverdenen, aat vind betyd
der alt for
Vestas, fordi Vestass udelukkend
de beskæftig
ger sig med vindkraft og
g dermed siikrer sine ku
under ren
energi. V
Vestas anse
er vindkraft fo
or at være d
det bedste supplement
s
til
t olie, gas oog andre tra
aditionelle
energiformer i dag.
Vestas’ sstrategi hedd
der No. 1 in Modern Ene
ergy. For Ves
stas betyder No. 1 bedst,, og bedst be
etyder, at
sikkerhe
eden på Vesstas’ arbejds
spladser ska
al være i ve
erdensklasse
e, at Vestass skal have de mest
tilfredse kunder, de bedst ydend
de vindkraftvværker og den mest miljøvenlige prroduktion. Med andre
ord: Safe
ety & Citizen
nship, Busine
ess Case Ce
ertainty, Parttnerskab og den laveste Cost of Energy. Som
markedssleder inden for vindkraftt ønsker Vesstas at skabe
e verdens stæ
ærkeste eneergibrand. Ve
ejen hertil
går genn
nem Triple15
5: Vestas ska
al i 2015 nå en EBIT-ma
argin på 15 pct.
p og en om
msætning på
å EUR 15
mia.
Vindkrafft er moderrne energi, fordi den e
er omkostnin
ngsmæssig konkurrenceedygtig, foru
udsigelig,
uafhæng
gig, hurtig og
g ren. I dag koster en o
onshore kWh
h fra Vestas
s 4-7 euroceents. Offshorre-vind er
dyrere at udnytte, me
en forskellen
n vil mindske s i takt med den teknolog
giske udviklinng.
Vestas a
arbejder sam
mtidig som industriens førende akttør og ”pure
e play-talsm and” på at sikre, at
vindkraftt forbliver øvverst på den globale ene
ergidagsorden. Det sker blandt andett gennem dia
alog med
politikere
e, embedsmænd, interes
sseorganisattioner og NG
GO’er i hele verden sam
mt gennem rå
ådgivning
og inforrmation til offentligheden
o
n om vindkkrafts potentiale på enk
keltmarkederr og globalt. Vestas’
langsigte
ede finansielle prioriterin
ng afspejler Vestas’ fok
kus på lønso
omheden: 1.. EBIT-marg
gin, 2. frit
cashflow
w og 3. omsæ
ætning.
Vind, Ollie og Gas
Vind, Oliie og Gas er Vestas’ visio
on, som udtrrykker ambitionen om at gøre
g
vind til een energikild
de på lige
fod med
d fossile bræ
ændstoffer. Vindkraft
V
teg nede sig forr den største
e, næststørsste eller tred
djestørste
andel aff ny kraftkapa
acitet i EU og
o USA i 200
08, 2009 og 2010. Vindk
kraft er såleddes blevet en
n naturlig
en moderne energiforsyn
ning. Vindkra
aft er den grø
ønne energifform, der i daag bedst kan
n bidrage
del af de
til at sikrre, at de man
nge nationale
e klimamål n ås. Hvis de nødvendige
n
politiske besslutninger på nationalt
og intern
nationalt nivveau om udb
bygning af e
elnettet og udpegning
u
aff egnede plaaceringer træ
æffes nu,
forventer Vestas, at vindkrafts andel af den samlede elp
produktion vil kunne øgees fra omkring 2 pct. i
dag til m
mindst 10 pct. i 2020. De
et svarer til e
en installerett vindkraftkapacitet på m
mindst 1.000.000 MW
mod næ
æsten 200.00
00 MW ved udgangen
u
aff 2010, hvorraf Vestas havde installeeret i alt 44.114 MW.
Underve
ejs vil vindkra
aftindustrien inklusive de
e mange leverandører ku
unne skabe flere end to millioner
jobs. Alta
afgørende fo
or at potentia
alet realisere
es er langsigtede nationa
ale ordningerr, der giver industrien
den nød
dvendige mu
ulighed for at planlægge
e og investerre i medarbe
ejdere, teknoologi og produktionsanlæg.
Nationale og lokale klimamål er nu opstillet i blandt and
det Kina, EU og Australieen. I USA ud
destår en
langsigte
et aftale om føderale
f
klim
ma- og energ
gimål, der kan
n supplere de grønne am
mbitioner, derr allerede
eksistere
er i flere end 30 stater. Den
D amerikan
nske tilskuds
sordning, Investment Taxx Credit, er dog blevet
forlænge
et til og med
d 2011. Den globale øko
onomiske ne
edtur og kred
ditkrisen harr imidlertid få
ået nogle
politikere
e til at holde igen med klimainvesteriingerne. En bekymrende
e udvikling daa nødvendig
gheden af
handling
g tydeligt und
derstreges aff, at 2010 ifø lge NASA globalt var dett varmeste å r målt i 130 år.
å Klima,
miljø og
g uafhængighed af knap
ppe ressourrcer som ferrskvand vil fremover drrive den pollitiske og
økonomiske udvikling eksemplificeret ved Kiinas stadig større
s
investe
eringer i grø
øn teknologi. COP16 i
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Cancun, Mexico, var endnu et skridt
s
i den rrigtige retning
g. Vestas err af den overrbevisning, at
a en fast
pris på C
CO2 vil frem
mme de nødv
vendige klim
mainvestering
ger, da det vil
v give induustrielle og fiinansielle
investore
er en større grad af foru
udsigelighed
d end det nu
uværende kv
votehandelsssystem, der medfører
store udssving i prisen
n på CO2.
Ved G20
0 i Seoul, Syydkorea, præ
æsenterede V
Vestas samm
men med and
dre erhvervssvirksomhede
er forslag
til sikring
g af bæredyg
gtig vækst og
g grønne job
bs. Ved den kommende G20 konfereence i Paris, Frankrig,
vil Vesta
as ligeledes være
v
repræs
senteret.
Stadig fflere menne
esker prioritterer bæred
dygtighed hø
øjere. Vesta
as har derf
rfor taget in
nitiativ til
miljømæ
ærket WindMa
ade™, der giver
g
forbruge
erne mulighe
ed for at vælge produkteer fremstillet med vind
og anden bæredygtig
g energi. Virksomhedern
ne, der bruge
er WindMade
e™, donerer midler til opfførelse af
vindmølller på nye væ
ækstmarkede
er. Kriterierne
e for WindMa
ade™ fastlæ
ægges endeliggt i juni 2011
1.
Failure iis not an op
ption
Vestas’ mission, Fa
ailure is not an option, udtrykker orrganisationen
ns holdning til konstantt at søge
forbedrin
nger og til ko
onsekvent og
g strukturerett at følge op på og rette fe
ejl.
Missione
en afspejler samtidig Ves
stas’ kompro
omisløse holldning til sikk
kerhed, der i alle samme
enhænge
har førsteprioritet, fo
ordi kundern
ne kræver d
det, og meda
arbejderne har
h krav på det. Det err således
lykkedess Vestas at reducere uly
ykkesfrekven
nsen fra 25,,3 pr. en million arbejdsstimer i 2006
6 til 3,8 i
første kvvartal 2011.
Ambition
nen om at nå et kvalitetsniveau på 6 Sigma i hele
h
værdikæ
æden senestt i 2015 understreger
Vestas’ stræben efte
er konstant forbedring.
f
V
Ved udgange
en af 2010 havde
h
Vestaas og hovedparten af
koncerne
ens leverand
dører nået 5 Sigma mod 4 Sigma i 20
008, hvilket er
e en af foruddsætningern
ne for den
langsigte
ede forbedrin
ng af lønsom
mheden. Derr etableres lø
øbende partn
nerskaber m
med nye leverandører,
der har vviljen til samm
men med Ve
estas at nå 6 Sigma.
I dag ovvervåger Vesstas døgnet rundt
r
godt 19
9.000 møllerr eller mere end 33.000 MW, hvilket muliggør
effektiv vvedligeholde
elsesplanlæg
gning, mere oppetid og højere ydels
se på møllerrne. Dette er både til
gavn forr kunderness indtjening og Vestas’ omkostninger, idet Ves
stas’ serviceemontører i dag kan
betjene fflere end dobbelt så man
nge møller ssom i begynd
delsen af 2008. Viden om
m den enkeltte mølles
produktio
on og genere
elle sundhed
dstilstand er rrygraden i Ve
estas’ fremtid
dige vækst.
oduction Facctor” – den andel af den m
mulige vind, som møllern
ne ikke høsteer – er i de se
eneste år
”Lost Pro
blevet m
markant reduceret på de anlæg, som
m Vestas garranterer ydelsen på. I daag garantere
er Vestas
ydelsen på godt 25.0
000 MW. Målt over de se
eneste 12 må
åneder er den gennemsnnitlige Lost Production
Factor fa
aldet til under 2,8 pct. fra næsten 4 pcct.
Viljen
Vestas’ drivkraft er medarbejde
erne, der m
med viljestyrke, fantasi og evne til konstant at
a udvikle
teknolog
gien og organ
nisationen ha
ar sikret Vesstas’ førerposition. Dette er udtrykt i sskulpturen Viljen,
V
der
er opstilllet på en ræ
ække af Vesta
as’ lokatione
er. Skulpture
en strækker sig
s mod him
mlen og udtry
ykker den
handlekrraft og passsion, som medarbejdern e besidder. Vestas øns
sker at fremm
me en kultu
ur, der er
kendeteg
gnet ved selvstændigt initiativ og sam
marbejde på
å tværs af fag
glige og orgaanisatoriske grænser,
og hvor den dynamik og ansvars
sfølelse, derr normalt ken
ndetegner en
n mindre virkksomhed, fa
astholdes.
g afspejler skulpturens solide
s
fundam
ment den på
ålidelighed, omtanke
o
og troværdighe
ed, der er
Samtidig
central fo
or alle Vesta
as’ aktiviteter.
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Vestas’ Code of Con
nduct skal siikre, at alle m
medarbejderre og andre, der handlerr på vegne af
a Vestas,
ved, hva
ad der er korrekt Vestas-adfærd. Ve
estas’ standa
arder og målsætninger bbygger på an
nerkendte
rammeaftaler nedfæ
ældet af internationale org
ganisationerr som FN, IL
LO og OECD
D. I 2009 un
nderskrev
Vestas F
FN’s Global Compact og
o følger de ti generelt anerkendte principper iinden for menneskerettighed
der, arbejdsta
agerrettighed
der, miljø og
g antikorruption. I januar 2011 blev V
Vestas optage
et som et
af de 50 elite-selskab
ber i Global Compact
C
LE
EAD. Selskab
berne i global Compact L EAD har forp
pligtet sig
til at vise
e vejen inden
n for bæredy
ygtighed, og som det føre
ende selskab inden for vvedvarende energi
e
og
en af inittiativtagerne bag WindMa
adeTM er Vesstas klar til att påtage sig dette ansvarr.
Hvert årr udarbejder Vestas en statusrappor
s
rt om udviklingen inden for Global C
Compact i fo
orm af en
bæredyg
gtighedsrapp
port, som offe
entliggøres p
på vestas.co
om. Bæredyg
gtighedsrappporten tjener ligeledes
som Vesstas’ lovpligtige redegøre
else for samfu
undsansvar.
Ledelse
esfokus
Vestas’ ledelses ove
erordnede fo
okus er rette
et mod kund
der, kolleger, Cost of Ennergy og ak
ktionærer.
Succes p
på disse områder er en forudsætning
f
g for at fastholde førerpositionen i ko nkurrence med
m nogle
af verdens største industrikonglomerater.
Kunder
Vindkrafft vinder indpas i stadig flere lande
e, hvor både
e nye kunder og store i nternationale
e aktører
investere
er i vindkraftværker. I tak
kt med at vin
ndkraft udgørr en stadig større
s
del af eenergiforsyn
ningen, vil
betydelig
gt større kunder tegne sig for en stigende an
ndel af efterrspørgslen. I 2010, hvo
or energiselskabe
er og elværke
er tegnede sig
s for 46 pctt. af omsætniingen sammenlignet medd 58 pct. i 20
009 og 45
pct. i 20
008, fordelte Vestas’ om
msætning sig
g på 212 kunder. Året fø
ør var det 2201 mod 228
8 i 2008.
e mindre, lokale kunder, men har i dde senere årr omstillet
Vestas vvar tidligere orienteret
o
mod at betjene
sig til og
gså at kunne
e samarbejde
e med store, internationa
alt opererend
de energiforssyningsvirkso
omheder.
Blandt in
nitiativerne er introduktion
nen af Key A
Account Man
nagement, de
er skal forbeddre betjening
gen af de
største kkunder ved at
a tilbyde dem
m direkte og hurtig adgang til Vestas
s gennem enn central Key
y Account
Manager.
Vestas vvil sikre sine
e kunder de laveste omkkostninger pr.
p producere
et MWh og ooptimal sikke
erhed for
investeriingen i et vin
ndkraftværk – Vestas levverer som lo
ovet. Samtidig arbejder V
Vestas på att blive en
mere fle
eksibel og in
ndsigtsfuld samarbejdspa
s
artner, da en
e markant forbedret
f
kuundetilfredshed er en
forudsætning for, at Vestas
V
kan fastholde
f
possitionen som
m markedsled
der.
dekset for 20
010 var uænd
dret 64 efter en stor frem
mgang i 20099. Fremgange
en i 2009
Kundetilffredshedsind
skyldes klart bedre ydende
y
mølle
er, et markan
nt intensivere
et samarbejd
de med kundderne, forbed
dringen af
en rækkke interne pro
ocesser og la
anceringen a
af nye produ
ukter og serv
viceydelser. A
Alle tiltag, de
er er med
til at skabe grundlage
et for den nø
ødvendige væ
ækst i omsæ
ætning og løns
somhed i dee kommende år. Målet
for 2012 er et indekss på mindst 75,
7 hvilket er på niveau med
m de bedstte i verden.
Det er uæ
ændret Vestas’ strategi ikke at være afhængig aff enkeltmarke
eder og enkeeltkunder.
Kolleger
Ved udg
gangen af fø
ørste kvartal havde Vesttas 22.216 medarbejdere
m
e. Vestas vill fortsat arbe
ejde efter
devisen ”menneskerr før megaw
watt”, da udg
gifterne til en
e veluddann
net overkapaacitet er min
ndre end
ningerne til fejludbedring
f
g som følge
e af en force
eret opmand
ding ved kraaftig MW-væ
ækst. For
omkostn
Vestas e
er afskedige
elser sidste udvej, da ttabet af vide
en og erfaring forbundeet hermed er
e meget
betydelig
gt.
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På grund
d af øget efffektivitet, forb
bedret mølle
eperformance
e og stordrifttsfordele, forrventes med
darbejderantallet fremover at
a vokse langsommere end forretningsvolume
en. Dette eer også tilfæ
ældet for
investeriingerne i ny fabrikskapa
acitet, da Ve
estas løbende øger fabrikkernes outtput. Resulta
atet er, at
prisen på Vestas’ væ
ækst falder. På længere sigt vil Vesttas søge at involvere levverandørerne
e i større
dele af p
produktionen, end tilfælde
et er i dag.
Alle Vesstas-ansatte er omfattet af
a en bonuso
ordning. For ansatte i forrretningsenheederne gæld
der, at 70
pct. er afhængig af forretningsen
f
nhedsspecifikkke mål, og 30
3 pct. afhæ
ænger af opnååelsen af koncernens
udmeldte
e forventnin
nger til årret herunde
er udvikling
gen i kund
detilfredshedden. For ansatte
a
i
koncernsstabsfunktion
nerne afhæn
nger bonus u
udelukkende
e af opnåelse
en af de udm
meldte forve
entninger.
Ved bon
nusberegning
gen for 2011
1 vægtes de
e enkelte elementer således: En EBIIT-margin på
å 8,4 pct.
vægter 3
35 pct., et fritt cash flow på
p EUR 200 m
mio. vægter 30 pct., en omsætning
o
ppå EUR 7 mia
a. vægter
15 pct., og et kunde
etilfredshedsiindeks på 72
2 vægter 20 pct. På læn
ngere sigt vill bonus i højere grad
blive knyyttet direkte til den enke
elte medarbe
ejders daglig
ge resultaterr. For 2010 kom Vestas
s’ globale
bonuspro
ogram ikke til
t udbetaling.
Som led
d i Triple15 skal Vestas kulturelt bliive mere intternational med
m
langt fleere ikke-danskere og
kvinder p
på ledende poster.
p
Ved udgangen
u
af første kvarta
al bestred ikk
ke-danskere 51 pct. af sttillingerne
i Top-3.0
000, og 18 pct.
p var kvind
der. Frem m
mod 2015 ska
al antallet aff kvindelige lledere stige lige som
andelen af ikke-da
anskere i le
edende stilliinger ønske
es forøget. Målet er ddesuden, at mange
nationaliiteter er repræ
æsenteret ov
ver alt i virkssomheden. Kvalifikatione
K
r har altid førrsteprioritet.
Cost of Energy
Vestas’ vindkraftværrker skal hav
ve den lave
este Cost of Energy og skal sikre, aat prisen på vindkraft
fortsat ffalder. Omve
endt forventes prisen p
på fossile brrændstoffer at ville stigge, hvorfor vindkrafts
v
konkurre
enceevne og
g dermed væ
ærdi stadig øges. Store
e investering
ger i udviklinngs- og testtfaciliteter
verden o
over skal sikkre, at Vestas
s styrker sin førerposition inden for vindkraft.
v
Veed udgangen af første
kvartal 2
2011 var 9 pct. af Ves
stas’ medarb
bejdere ansa
at i Vestas Technologyy R&D, der i dag er
organise
eret i specialiserede centtre verden o
over ledet fra
a Aarhus, Da
anmark. Udoover forbedre
et design,
der også letter serrvicemontøre
ernes arbejd
de, lettere materialer
m
og
g mulighed for genbrug
g af alle
b
re
essourcer i optimeringen
o
mølledelle, investeres der også betydelige
af de enkeltte møllers placering i
en vindm
møllepark, så
å vindudbytte
et maksimere
es.
Mange n
nye produkte
er og servicey
ydelser vil i d
de kommend
de år være med
m til at sikree, at Triple15
5 nås. De
nye prod
dukter er alle
e designet til at give ku nderne Busiiness Case Certainty ogg den laveste
e Cost of
Energy. Den 30. ma
arts 2011 offe
entliggjorde V
Vestas spec
cifikationerne
e på V164-7. 0 MW-mølle
en. Det er
den førsste dedikere
ede offshore
e-mølle i Ve
estas’ produk
ktportefølje og
o vil væree den største enkeltinvesteriing i Vestas Technology R&D nogen
nsinde. Såfre
emt efterspørgslen efter møllen mate
erialiserer
sig i en tilstrækkelig ordreindgan
ng i de kom mende år, vil
v serieprodu
uktion blive iigangsat i 20
015. Den
første prrototype vil blive
b
bygget sidst i 2012
2. V164-7.0 MW-møllen vil således først påvirke
e Vestas’
indtjenin
ng positivt eftter 2015.
Vestas har desuden lanceret en
e V100-2.6
6 MW-mølle
e baseret på
å den gennnemtestede 3.0 MWplatform. Møllen markedsføres i Europa og A
Asien og ska
al yderligere udbygge Veestas’ brede
e produktportefølje
e, der de se
eneste år err blevet udviidet med V112-3.0 MW, V100-1.8 M
MW og V60--850 kWmøllerne
e.
gsindsats er ønsket om stadig
s
mere robuste
r
vindkkraftværker bygget af
Drivkraftten bag Vesttas’ udvikling
lettilgæn
ngelige og miljøvenlige materialer
m
og nødvendigheden af at øge output prr. kg mølle till gavn for
miljøet. S
Som led herri har Vestas under oversskriften ”As green
g
as it gets” styrket bbestræbelserne på at
minimere
e forbruget af ressourcer. Den inte
ensiverede indsats har blandt andeet udmøntet sig i, at
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Vestas ssiden andet kvartal 2009
9 har offentliiggjort den kvartalsvise
k
udvikling
u
i ikkke-finansielle hovedog nøgle
etal for at syn
nliggøre arbe
ejdet mod op
pfyldelsen af målene for miljø
m
og sikkeerhed.
I første kkvartal 2011,, steg forbrug
get af råvare
er med 44 pc
ct., og genere
eringen af afffald steg me
ed 8 pct. i
forhold ttil første kva
artal 2010, som følge a
af det højerre aktivitetsn
niveau. Forbbruget af energi steg
derimod kun med 6 pct. Energiforbruget stiiger mindre end råvarefo
orbruget, forrdi energiforbruget er
koblet til kapaciteten snarere end
e produktion
d den faktiske
n.
Vestas har impleme
enteret en grøn bygge politik, hvilk
ket vil bidrag
ge væsentliggt til redukttionen af
energiforbruget fra Vestas’
V
bygg
gerier i de ko
ommende årr. Udvidelsen
n af udviklinggscentrene på
p Isle of
Wight, E
England, og i Lem, Danmark, sam
mt opførelsen
n af de nye
e hovedkontoorer for hhv
v. Vestas
Americas i Portland, USA, og Ve
estas-koncer nen i Aarhus
s, Danmark, vil alle leve oop til den ny
ye grønne
byggepo
olitik. Den årlige CO2-udle
edning på de
et nye hovedkontor i Aarh
hus vil blive vvæsentligt re
educeret i
forhold ttil en samme
enlignelig by
ygning, bland
dt andet som
m følge af installationen af Danmark
ks største
jordvarm
meanlæg.
Vestas’ energipolitik foreskriver, at al elektriccitet skal væ
ære fra vedva
arende energgikilder, i de
et omfang
disse err tilgængelig
ge. Målet er,
e at 40 pcct. af Vesta
as’ energiforbrug skal være grønt i 2011.
Forudsæ
ætningen herffor er, at and
delen af vedvvarende elek
ktricitet øges til mere endd 95 pct. i 201
11.
I første kvartal 201
11 var ande
elen af vedvvarende ene
ergi 31 pct., mens anddelen af ved
dvarende
elektricittet udgjorde 70 pct. Til sammenligni
s
ing var ande
elene henholdsvis 43 pcct. og 93 pctt. i første
kvartal 2
2010. Som annonceret i tredje kvarta
al 2010 har Vestas
V
lukket i alt fem faabrikker i Dan
nmark og
Sverige, som alle ha
avde en høj andel af ve
edvarende energi, og sa
amtidig er kaapaciteten ud
dbygget i
Asien og
g USA, hvor adgangen til vedvarende
e energi i viss
se regioner er
e begrænseet. Vestas vil fremover
opføre m
møller til ege
et brug for at
a balancere energiforbru
uget fra de områder,
o
hvvor det endnu ikke er
muligt att købe grøn elektricitet.
e
I enkelte tilfæ
ælde kan Vestas også i de
en forbindelsse være med
dinvestor i
kunders projekter.
Den 25.. januar 201
11 mistede en
e Vestas-m
medarbejder livet ved en
n tragisk arb
rbejdsulykke i Indien,
hvilket o
overskygger den
d positive udvikling i u
ulykkesfrekve
ensen pr. en million arbej
ejdstimer, som
m i første
kvartal b
blev forbedret til 3,8. Det er et fald på 14 pct. i forh
hold til første
e kvartal 20100.
Sikkerhe
ed kommer før
f alt andet i Vestas. De
et ultimative mål er nul ulykker,
u
og u afbrudte forb
bedringer
gennem de seneste
e fem år vise
er, at Vestass er på rette
e vej. Således var ulykkkesfrekvense
en pr. en
arbejdstimer i 2010 5,0, hvilket var et fald fra 8,1
8 i 2009. I 2011 er m
målet at fasttholde en
million a
ulykkesffrekvens på maks.
m
5,0 arbejdsulykkerr pr. en millio
on arbejdstim
mer, og for 20012 er målet maks. 3.
Målet for 2015 er maks. 0,5. Ve
estas er gåett med i et fæ
ælles globalt sikkerhedsuundervisnings
sprogram
på tværss af industrien for yderlige
ere at forbed
dre sikkerhed
den.
ærer
Aktionæ
Vestas havde ved udgangen af
a første kva
artal 2011 156.860
1
navnenoterede aktionærer inklusive
depotbanker. De navvnenoterede
e aktionærer ejede 94 pc
ct. af selskab
bets aktiekappital. 151.980 danske
aktionærrer ejede ultiimo marts om
mkring 38 pcct. af Vestas, hvis aktier er 100 pct. ’ffree float’. BlackRock
Inc., USA, og Capita
al Research and Manag ement Comp
pany, USA, har begge aanmeldt en aktiepost,
a
der overrstiger 5 pct. Vestas tilstrræber at havve en interna
ational ejerkrreds og at innformere den
nne åbent
om selsskabets langsigtede mål, prioriteriinger og in
nitiativer, de
er gennemfø
øres under behørig
hensynta
agen til de kortsigtede mulighederr og begræ
ænsninger. Delårsrapport
D
rterne præse
enteres i
London, UK, og New York, USA,
U
som le
ed i roadsh
hows, der i 2011 vil oomfatte flere end 25
hovedstæ
æder og fina
ansielle centre i Nordam
merika, Euro
opa og Asien
n. Hertil kom
mmer en lan
ng række
møder m
med private in
nvestorer i Danmark.
D
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Udviklin
ngen i første
e kvartal 201
11
Aktivitett og ordrebe
eholdning
Vestas p
producerede og afskibede i første kva
artal 2011 vindkraftsystemer med enn samlet effek
kt på 634
MW (358
8 møller) mo
od 387 MW (178 møller) i første kvartal 2010. Den endeligt ovverleverede kapacitet
til kunde
erne udgjorde
e 864 MW; en stigning på
å 14 pct. i forrhold til første kvartal 20110.
Europa
a
og Afrika

Nord-- og
Sydam
merika

Assien og
Occeanien

I alt

MW under færdiggø
ørelse, 1. jan
nuar 2011

1.246

29
91

447

1.984

MW overleveret til kunder
k
i perio
oden

(516))

(163)

(185)

(864)

MW pro
oduceret og afskibet i perioden

260

17
73

201

634

MW under færdiggø
ørelse, 31. marts
m
2011

990

30
01

463

1.754

Ved kva
artalets udga
ang var mølle
eprojekter m
med en samlet effekt på 1.754 MW under færdig
ggørelse.
Kvartalets ordreindga
ang, hvoraf 54
5 pct. blev o
offentliggjortt, var 630 MW
W, hvilket va r svagere en
nd ventet.
Det skyldes i al væssentlighed forlængelser a
af høringsfas
ser, ventetid på finansierring og udskydelse af
endelige
e godkendelsser af de mange
m
proje
ekter, som Vestas
V
i dag
g er i forhaandlinger om
m. Ordrebeholdniingen var 7.352 MW ultimo marts 2
2011. Heraf tegnede Eurropa og Afri ka sig for 59 pct. og
Nord- og
g Sydamerika
a samt Asien
n og Oceanie
en for henho
oldsvis 29 pc
ct. og 12 pct.. Ordrebeholdningens
mkring EUR 200 mio.
værdi, de
er udgjorde EUR 7,2 mia
a. ultimo marrts 2011, varr negativt påv
virket med om
på grund
d af valutakursregulering.
Resultattopgørelse
Europa o
og Afrika teg
gnede sig for 62 pct. af o
omsætninge
en i første kv
vartal 2011; N
Nord- og Sydamerika
og Asien
n og Oceanie
en for henholdsvis 18 pctt. og 20 pct. Kvartalet udgjorde 15 pcct. af årets fo
orventede
omsætning mod 12 pct. af den realiserede
r
i 2010. Serviiceomsætnin
ngen blev EU
UR 173 mio. Serviceforretningen omfatter blandt ande
et salg af resservedele og
g reparation, garanteredee oppetider fo
or en fast
ydelse ssamt alminde
elig service og
o vedligeho
oldelse på tim
mebasis. Til sammenlignning var den samlede
serviceo
omsætning fo
or hele 2006 EUR 214 miio.
Vestas rrealiserede i første kvarta
al 2011 et brruttoresultat på
p EUR 100 mio. mod E UR 101 mio. året før.
Bruttoma
arginen er således
s
faldet fra 11,9 pct. til 9,4 pct. og afsp
pejler den uuudnyttede kapacitet,
k
afskrivningerne herp
på og samm
mensætninge
en af de ov
verleverede projekter. P
På kvartalsb
basis kan
omsætningen og in
ndtjeningen vise store u
udsving afhæ
ængig af, hvilke
h
projekkter der ove
erleveres.
EBITDA blev EUR 0 mio., og EB
BIT udgjorde
e EUR (69) mio.
m svarende til en EBIT
TDA-margin på 0 pct.
og en EB
BIT-margin på
p (6,5) pct.
Finansie
elle poster, der især er drrevet af valuttakursregule
eringer og en højere nettoorentebæren
nde gæld,
udgjorde
e en nettoom
mkostning på
å EUR 49 m
mio. mod en omkostning på EUR 188 mio. i førstte kvartal
2010. Ve
estas’ genne
emsnitlige re
entebærende
e nettopositio
on var i førs
ste kvartal neegativ med EUR 866
mio. mod
d en negativ position på EUR 228 mi o. i første kv
vartal 2010.
Nettoressultatet faldt til
t EUR (85) mio. mod EU
UR (39) mio. i første kvarrtal 2010.
Balance
e
Vestas’ samlede akttiver beløb sig
s til EUR 7
7.009 mio. de
en 31. marts
s 2011 mod EUR 8.234 mio. året
2
var Vestas’
V
rente
ebærende nettoposition
n
før. Ultimo marts 2011
EUR (1.0000) mio. Fiinansielle
gældsforrpligtelser err steget med EUR 341 miio. til EUR 1..205 mio. sid
den den 31. m
marts 2010.
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Nettoarb
bejdskapital
Vestas’ nettoarbejdsskapital var ultimo
u
marts 2011 EUR 910
9 mio. mod
d EUR 593 m
mio. ved udg
gangen af
marts 20
010. Forudb
betalingerne, der omfatte
er acontobetalinger på endnu ikke indtægtsførtte mølleprojekterr og forudbe
etalinger på ordrer, fald
dt som følge
e af den be
eskedne orddreindgang og
o de få
afskibnin
nger. Varelag
geret er fald
det markant o
over det sen
neste år i takt med overrlevering af en
e række
projekterr, mens leve
erandørgælden er stegett. I løbet af første kvarta
al er nettoarbbejdskapitale
en steget
med EU
UR 238 mio
o.; væsentlig
gst drevet a f en nedbringelse af le
everandørgæ
ælden, mens
s faldet i
forudbettalingerne ud
dlignes af et
e tilsvarend
de fald i varelageret. Vestas
V
arbejdder på strukturelt at
nedbring
ge sine lagre yderligere.
havender fra salg og en
ntreprisekon
ntrakter
Tilgodeh
Tilgodeh
havender fra salg udgjorrde den 31. marts 2011 EUR 568 mio.
m mod EU
UR 575 mio. året før.
Entreprissekontrakter beløb sig til netto EUR 31 mio. mo
od EUR 97 mio.
m året før.. Entreprisek
kontrakter
omfatterr igangværen
nde projekterr, hvor indtæ gtsførelse sk
ker i takt med
d, at projekteerne færdiggøres.
hensættelse
er
Garantih
Vestas fforventer i 20
011 at hensæ
ætte under 3 pct. af årso
omsætningen
n til garantierr. Alle omkostninger i
forbindelse med repa
aration af mø
øller hensætttes, og en potentiel
p
refusion modreggnes ikke, me
edmindre
der forelligger en skriftlig aftale med leveran
ndøren herom. Garantihe
ensættelsernne på EUR 27 mio. i
første kvvartal, svarende til 2,5 pct.
p af omsæ
ætningen, dæ
ækker eventuelle omkostnninger til udb
bedringer
og andre
e omkostninger i henhold til specifikkke aftaler. Hensættelser
H
r er skønnedde, og de realiserede
omkostn
ninger kan afv
fvige betydeligt herfra.
pital
Egenkap
Vestas’ egenkapital udgjorde EU
UR 2.677 miio. pr. 31 ma
arts 2011, hv
vilket er en sstigning på EUR 160
mio. fra d
den 31. martts 2010.
er
Pengesttrømme og investeringe
Opbremssningen i ordreindgange
en fra efterå
året 2008 til udgangen af 2009 ogg de vundne
e ordrers
tidsprofill har gjort, at
a Vestas træ
ækker på sin
ne kreditfaciliteter. På læ
ængere sigt vvil Vestas se
elv kunne
engestrømme
e fra driften før
f ændring i arbejdskap
pital steg i
finansierre sin organiske vækst frra driften. Pe
første kvvartal 2011 til EUR (29)) mio. fra E UR (122) mio.
m
i første kvartal 20100. Pengestrø
ømme fra
driftsaktiivitet inklusivve omkostnin
nger til garan
ntiforpligtelse
er blev EUR (267) mio. m
mod EUR (39
98) mio. i
første kvvartal 2010. Pengestrøm
mme fra invessteringer beløb sig til EU
UR (164) miio. Investerin
ngerne er
primært foretaget i byygninger, an
nlæg og udvikklingsprojektter.
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Presse- og analytik
kermøde i Ne
ew York, US
SA
Onsdag
g den 4. maj 2011 kl. 15.00 CET/9.00
0 EST (New York-tid)
I forbinde
else med offfentliggørelse
en af denne delårsrapport afholdes in
nformationsm
møde i dag onsdag
o
kl.
15.00 (C
CET)/9.00 ES
ST (New York-tid) for an
nalytikere, investorer og pressen på Four Seasons Hotel,
"Cosmop
politan Suite", 57 East 57
7th Street, N ew York 100
022, USA.
Informattionsmødet afholdes
a
på engelsk
e
og ttransmitteres
s direkte med
d simultantoolkning til dan
nsk, tysk,
italiensk, spansk og mandarin via
a vestas.dk/in
nvestor.
Der er m
mulighed forr at deltage elektronisk i mødet og
g stille spørgsmål via een telefonkon
nference.
Telefonn
numrene til te
elefonkonferrencen er føl gende: 7026
6 5040 (DK), +44 208 8117 9301 (UK
K), +1 718
354 1226
6 (USA).
Informattionsmødet vil
v efterfølgen
nde kunne affspilles via ve
estas.dk/inve
estor.
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Disclaim
mer og forbe
ehold
Dette do
okument inde
eholder fremadrettede ud
dsagn vedrørende Vesta
as’ finansiellee stilling, drifftsresultat
og virkso
omhed. Med undtagelse af udsagn o m historiske kendsgernin
nger er alle uudsagn frema
adrettede
udsagn eller kan anses
a
for at være frem
madrettede udsagn. Fre
emadrettedee udsagn err udsagn
vedrøren
er baseret på ledelsen
nde fremtidige forventninger, der e
ns nuværennde forventninger og
forudsætninger og er
e forbundet med kendte
e og ukendte
e risici og usikkerhedsm
momenter, de
er kan få
faktiske resultater, udvikling eller begivenhed
der til at afviige væsentlig
gt fra de ressultater, den udvikling
og de be
egivenheder,, der er udtry
ykt eller unde
erforstået i ud
dsagnene.
Fremadrrettede udsagn omfatter bl.a. ud
dsagn vedrø
ørende Ves
stas’ muligee eksponeriing mod
markedssrisici og udssagn, der ud
dtrykker lede
elsens forven
ntninger, ove
erbevisningeer, vurderinger, skøn,
prognose
er og forudssætninger. En
E række fakktorer kan in
ndvirke på Vestas’
V
frem
mtidige drift og
o kan få
Vestas’ rresultater til at afvige væsentligt fra d
de resultater, der er udtry
ykt i de fremaadrettede uds
sagn, der
er indeholdt i dette dokument,
d
herunder (me
en ikke begræ
ænset til): a)) ændringer i efterspørgs
slen efter
Vestas’ produkter, b)
b udsving i valutakurse
er og renter, c) tab af markedsande
m
ele og konkurrence i
branchen, d) miljøm
mæssige og fysiske
f
risici , e) lovgivningsmæssig, skattemæsssig og tilsyn
nsmæssig
udvikling
g, herunder ændringer i skatte- eller regnskabspraksis, f) økonom
miske og finansielle
markedssforhold i forsskellige land
de og regione
er, g) politisk
ke risici, herunder risiko for eksproprriation og
genforha
andling af ko
ontraktvilkår med
m statslige
e organer, og
g forsinkelse eller fremrykkning af godkendelse
af proje
ekter, h) evvne til at håndhæve patenter, i) produktudv
viklingsrisici,, j) råvarep
priser, k)
kundekre
editrisici sam
mt l) kompone
entleverance
er.
Alle frem
madrettede udsagn i de
ette dokume
ent skal udttrykkeligt vurderes i sam
mmenhæng med de
forbehold
d, der er tag
get eller henv
vist til i denn e erklæring. Fremadrette
ede udsagn bør ikke tillæ
ægges for
stor væg
gt. Yderligere
e faktorer, der kan påvirrke fremtidige
e resultater, er anført i V
Vestas’ årsra
apport for
regnskab
bsåret 2010
0 (tilgængelig
g på www.vvestas.dk/inv
vestor), og disse
d
faktoreer bør også
å tages i
betragtning. De frem
madrettede udsagn
u
gæld
der hver isæ
ær kun pr. da
atoen for dettte dokument. Vestas
påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at o
opdatere elle
er ændre fre
emadrettede udsagn som
m følge af
nye oplyysninger elle
er fremtidige begivenhed er udover de
e lovkravsbe
estemte. Ressultater kan i lyset af
disse rissici afvige væ
æsentligt fra
a de resultatter, der er anført,
a
underrforstået elleer kan udled
des af de
fremadre
ettede udsag
gn, der er ind
deholdt i dette
e dokument..
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Resultattopgørelse for
f koncern
nen

1. kvartal 2011

mio. EU
UR

1. kva
artal 2010

Omsættning

1.0
060

849

ninger
Produkttionsomkostn

(960)

(748)

Bruttorresultat

100
1

101

stninger
Forsknings- og udviklingsomkos

(33)

(18)

og distributio
onsomkostnin
nger
Salgs- o

(51)

(44)

Adminisstrationsomkkostninger

(85)

(78)

Resulta
at af primærr drift

(69)

(39)

0

0

(49)

(18)

(118)

(57)

33

18

(85)

(39)

Periode
ens resultat pr.
p aktie (EUR
R), aktuelt

(0,42)

(0,19)

Periode
ens resultat pr.
p aktie (EUR
R), udvandett

(0,42)

(0,19)

Andel a
af resultat i asssocierede virksomheder
v
r
Finansie
elle poster (n
netto)
Resulta
at før skat
Selskab
bsskat
Periode
ens resultatt
Resulta
at pr. aktie (EPS)
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Totalind
dkomstopgø
ørelse for ko
oncernen

1. kvartal 20 11

mio. EU
UR

1. kvartal 2010
0

Periode
ens resultatt

(85)

(39)

g vedrørende
e udenlandsske enheder
Valutakkursregulering

(12)

20

Periode
ens dagsværrdireguleringe
er af afdækn
ningsinstrume
enter

40

(17)

Værdire
eguleringer af
a afdækningsinstrumente
er overført til
resultato
opgørelsen (produktions
(
omkostninge
er)

(6)

8

Skat af pengestrømsafdækning

(9)

2

Anden ttotalindkomsst efter skat fo
or perioden

13

13

(72)

(26)

Periode
ens totalindkomst i alt
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Balance
e for koncernen – Aktive
er
31
1. marts
2011

31. maarts
201 0

320
170
88
517

3220
1335
773
3336

320
169
88
457

1.095
1

8664

1.034

839
307
230
325

6881
2334
21 9
41 6

867
304
248
285

1.701
1

1.5550

1.704

Kapitala
andele i asso
ocierede virksomheder
Andre tiilgodehavend
der
Udskud
dt skat

4
17
268

1
17
3664

4
25
224

Andre llangfristede
e aktiver i altt

289

3882

253

Langfriistede aktive
er i alt

3.085
3

2.7996

2.991

Varebeh
holdninger
Tilgodehavender fra
a salg
Entreprisekontrakter
Andre tiilgodehavend
der
Selskab
bsskat
Likvide beholdninge
er

2.619
2
568
49
353
130
205

3.9335
5775
997
2662
1009
4660

2.735
624
40
277
64
335

Kortfris
stede aktive
er i alt

3.924
3

5.4338

4.075

AKTIVE
ER I ALT

7.009
7

8.2334

7.066

mio. EU
UR
Goodwiill
Færdigg
gjorte udviklingsprojekterr
Softwarre
Udviklin
ngsprojekter under udføre
else
Immate
erielle aktive
er i alt
Grunde og bygninge
er
Produkttionsanlæg og
o maskiner
Andre a
anlæg, driftsm
materiel og in
nventar
Materielle aktiver un
nder udførels
se
Materie
elle aktiver i alt
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Balance
e for koncernen – Egenkapital og fo
orpligtelser
31
1. marts
2011

31. maarts
20100

31. decemberr
2010

Aktiekapital
Øvrige rreserver
Overførrt resultat

27
22
2.628
2

227
(288)
2.51 8

27
9
2.718

Egenka
apital i alt

2.677
2

2.51 7

2.754

Udskud
dt skat
Hensattte forpligtelse
er
Pension
nsforpligtelse
er
Finansie
elle gældsforpligtelser

0
130
2
1.200
1

557
11 9
2
8559

6
139
2
910

Langfriistede forpliigtelser i alt

1.332
1

1.0337

1.057

Forudbe
etalinger fra kunder
Entreprisekontrakter
Leveran
ndørgæld
Hensattte forpligtelse
er
Finansie
elle gældsforpligtelser
Andre g
gældsforpligtelser
Selskab
bsskat

1.439
1
18
936
207
5
286
109

3.1885
0
7000
2337
5
3991
1662

1.546
15
1.120
223
4
323
24

Kortfris
stede forplig
gtelser i alt

3.000
3

4.6880

3.255

Forplig
gtelser i alt

4.332
4

5.71 7

4.312

EGENK
KAPITAL OG
G FORPLIGT
TELSER I AL
LT

7.009
7

8.2334

7.066

mio. EU
UR
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Egenka
apitalopgøre
else for konc
cernen – 3 m
måneder 2011
ve for
Reserv
valutak
kursregulering

Aktiiekapiital

mio. EU
UR
Egenka
apital 1. janu
uar 2011

eserve for
Re
pengestrømsafd
dækning

Overført
resultat

I alt

27

3

6

2.718

2.754

Erhvervvelse af egne
e aktier

0

-

-

(7)

(7)

Aktiebaseret vederlæ
æggelse

0

-

-

2

2

Totalind
dkomst for pe
erioden

0

(1
12)

25

(85)

(72)

27

(9)

31

2.628

2.677

Egenka
apital 31. ma
arts 2011

Egenkap
pitalopgørelse for konc
cernen – 3 m
måneder 201
10
ve for
Reserv
valutak
kursregulering

Aktiiekapiital

mio. EU
UR
Egenka
apital 1. janu
uar 2010

eserve for
Re
pengestrømsafd
dækning

Overført
resultat

I alt

27

(35)

(6)

2.556

2.542

Erhvervvelse af egne
e aktier

0

-

-

0

0

Aktiebaseret vederlæ
æggelse

0

-

-

1

1

Totalind
dkomst for pe
erioden

0

20

(7)

(39)

(26)

27

(15)

(13)

2.518

2.517

Egenka
apital 31. ma
arts 2010
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Pengesttrømsopgørrelse i samm
mendrag forr koncernen

1. kva
artal 2011

mio. EU
UR

1. kv
vartal 2010

Periode
ens resultat
Tilbagefførsel af posster uden likv
viditetseffekt
Betalt selskabsskat
Rentein
ndbetalinger og renteudbe
etalinger (ne
etto)
Pengesstrømme fra drift
d før ændring i driftska
apital
Ændring
g i driftskapittal
Penges
strømme fra
a driftsaktivitet

(85)
77
(7)
(14)
(29)
(2
238)
(2
267)

(39)
6
(89)
0
(122)
(276)
(398)

Nettoinvvestering i im
mmaterielle aktiver
a
Nettoinvvestering i materielle
m
aktiiver
Andre
Penges
strømme fra
a investering
gsaktivitet

(81)
(91)
8
(164)

(66)
(82)
(1)
(149)

Frit cas
sh flow

(4
431)

(547)

Erhvervvelse af egne
e aktier
Optagelse af langfristede gælds
sforpligtelser

(7)
290

0
520

strømme fra
a finansieringsaktivitet
Penges

283

520

(148)

(27)

332
17

479
7

201

459

160
45
205
(4)
201

447
13
460
(1)
459

Ændrin
ng i likvide beholdninge
b
er med fradrrag af
kortfris
stet bankgæ
æld
Likvide beholdninge
er med fradra
ag af kortfristtet
bankgæ
æld 1. januar
Kursreg
gulering af likkvider
Likvide
e beholdning
ger med frad
drag af korttfristet
bankgæ
æld 31. martts
Beløbett kan specificceres således:
Likvide beholdninge
er uden rådig
ghedsbegræn
nsning
Likvide beholdninge
er med rådigh
hedsbegræn
nsning
Likvide beholdninge
er i alt
Kortfristtet bankgæld
d

Vestas Win
nd Systems A/S

Alsvejj 21, 8940 Randerrs SV, Danmark
Telefo
on: +45 9730 00000, Fax: +45 9730 0001, E-mail: vestas@vestas.com, Web: www.vesta
as.com
Bank: Nordea Bank Da
anmark A/S, Reg. nr.: 2100, Konto nr.:
n DKK 0651 1177097 - EUR 5005 677997
CVR-nr.: 10 40 37 82
absnavn: Vestas W
Wind Systems A/S
S
Selska

Randerss, den 4. maj 2011
Delårsra
apport, første
e kvartal 2011
Selskabssmeddelelse
e nr. 18/2011
Side 26 af 32
Regnska
abspraksis
Regnska
absgrundlag
Delårsra
apporten omffatter et sammendrag af kkoncernregn
nskabet for Vestas
V
Wind S
Systems A/S
S.
Regnska
abspraksis
Delårsra
apporten er aflagt
a
i overensstemmelse
e med IAS 34
3 ”Interim Financial Repporting” som godkendt
af EU og
g yderligere danske
d
oplys
sningskrav till delårsrappo
orter for børs
snoterede seelskaber.
Bortset ffra effekten af
a nye IAS/IF
FRS implem enteret i perrioden, er reg
gnskabsprakksis uændrett i forhold
til årsrapporten for 2010, der er aflagt effter de interrnationale re
egnskabsstanndarder (IFR
RS) som
godkend
dt af EU. Derr henvises til årsrapporten
n for 2010 side 85-91 forr en fuldstænndig beskrive
else.
S/IFRS imple
ementeret i perioden
p
Nye IAS
Med virkkning fra 1. januar 2011 har Vesta
as implemen
nteret ændringer til IAS
S 24 om op
plysninger
vedrøren
nde nærtståe
ende parter,, IAS 32 om
m oplysninge
er om finans
sielle instrum
menter, IFRIC
C 14 om
begrænssninger ved indregning
i
af pensionsakktiver og IFR
RIC 19 om konvertering aff gæld til ege
enkapital.
Ændring
gerne og forto
olkningsbidra
agene vurde res p.t. ikke at få betydning for Vestaas.
standarder og fortolknin
For yderrligere inform
mation om ovennævnte
o
ngsbidrag heenvises til side 132 i
årsrappo
orten for 2010.
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Ledelse
espåtegning
Direktion
n og bestyrelse har dags
s dato behan
ndlet og godkendt delårs
srapporten foor perioden 1.
1 januar31. martts 2011 for Vestas
V
Wind Systems
S
A/S
S.
e med IAS 34
Delårsra
apporten er aflagt
a
i overensstemmelse
3 ”Interim Financial Repporting” som godkendt
af EU og yderlige
ere danske oplysningsskrav til de
elårsrapporte
er for børssnoterede selskaber.
Delårsra
apporten er ikkke reviderett eller review
wet.
Det er vores opfattelse, at delårs
srapporten g
giver et retvis
sende billede
e af koncernnens aktiver, passiver
og finanssielle stilling pr. 31. martts 2011 samtt af resultate
et af koncern
nens aktivitetter og penge
estrømme
for perioden 1. janua
ar-31. marts 2011.
2
Det er e
endvidere vo
ores opfattels
se, at ledelssesberetningen indeholder en retviseende redegø
ørelse for
udvikling
gen i koncerrnens aktivitteter og øko
onomiske forhold, period
dens resultaat og for koncernens
finansielle stilling som helhed og
g en beskrive
else af de væ
æsentligste risici
r
og usikkkerhedsfakto
orer, som
koncerne
en står overffor.
Rand
ders, den 4. maj
m 2011

n
Direktion

Henrik Nørrremark
Koncernøkonom
midirektør

D
Ditlev
Engel
Koncerncheff
K
Bestyrelse

Torsten Erik Raasmussen
Næstform
mand

Ben
nt Erik Carlsen
Formand

Carsten Bjerg
B

Ellyy Smedegaard Rex

Freeddy Frands
sen

Håkan Erikksson

Jørge
en Huno Ras
smussen

Jørn Ankær Thom
msen

K
Kim Hvid Tho
omsen

Ku
urt Anker Nie
elsen

Michaell Abildgaard Lisbjerg

Susssie Dvinge Agerbo
A
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Selskab
bsmeddelels
ser fra Vesta
as Wind Sys
stems A/S
Offentlig
ggjort i første kvartal 20
011
17.01.20
011
01
Storaktionæ
ærmeddelelsse – Norges Bank
09.02.20
011
02
Årsrapport 2010
10.02.20
011
03
Storaktionæ
ærmeddelelsse – Norges Bank
11.02.20
011
04
Rygter i ma
arkedet om o
ordre i Sverig
ge
28.02.20
011
05
Rygter i ma
arkedet vedrr. offshore orrdre fra PNE WIND AG i T
Tyskland
28.02.20
011
Indkaldelse
e til Vestas W
Wind System
ms A/S’ ordinæ
ære generalfforsamling
02.03.20
011
06
Aktiebaserret incitamen
ntsprogram 2011
2
18.03.20
011
07
Rygter i ma
arkedet om e
et vindmøllep
projekt i Mex
xico
21.03.20
011
08
Vestas sag
gsøgt i USA
28.03.20
011
09
Generalforrsamling i Ve
estas Wind Systems
S
A/S den 28. mart
rts 2011
30.03.20
011
10
Vestas lancerer sin nye
e offshore-mølle
Vestas får 150 MW-ord
31.03.20
011
11
dre i Brasilien
n
ggjort efter delårsperiodens udløb
Offentlig
08.04.20
011
12
Rygter i ma
arkedet om b
belgisk offshore-projekt
14.04.20
011
13
Storaktionæ
ærmeddelelsse – Norges Bank
18.04.20
011
14
Storaktionæ
ærmeddelelsse – Norges Bank
20.04.20
011
15
Vestas får 104 MW-ord
dre i Canada
a
Storaktionæ
26.04.20
011
16
ærmeddelelsse – Norges Bank
03.05.20
011
17
Vestas får 100-MW ord
dre i Kina
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Salgsud
dvikling
MW leve
eret
Tyskland
d

1. kvartal 2011
1

1.. kvartal 2010

Helår
H
2010

151

74

Tyrkiet

98

27

96

Frankrig

92

42

212

Spanien

60

82

179

Sverige

46

76

358

Italien

34

46

248

Bulgarien

261

11

177

219

Holland

9

0

6

Grækenland

8

20

155

annien
Storbrita

4

14

533

Rumæniien

2

0

228

Danmarkk

1

0

77

Polen

0

2

87

Tjekkiet

0

2

14

Belgien

0

0

183

Irland

0

0

118

Cypern

0

0

82

Ungarn

0

0

21

Schweizz

0

0

16

Portugal

0

0

10

Østrig

0

0

6

a
Sydafrika

0

0

2

Total Eu
uropa og Afrik
ka

516

562

3.111

USA

137

57

1.093

Canada

26

0

172

n
Brasilien

0

74

74

Mexico

0

0

102

Uruguayy

0

0

20

Jamaica
a

0

0

18

Chile

0

0

3

ord- og Sydam
merika
Total No

163

131

1.482

Kina

95

0

857

Indien

57

65

242

aland
New Zea

33

0

0

0

0

150

Total As
sien og Ocean
nien

185

65

1.249

Total ve
erden

864

758

5.842

Australie
en
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MW-ove
ersigt pr. kva
artal 2011
Europa
og Afrika
a

Nord- og
Sydame
erika

Asi en og
Oceeanien

I alt

1. kvarrtal
MW under færdiggø
ørelse, 1. jan
nuar 2011

1.246

291
1

447

1.984

Overlevveret MW til kunder i periioden

(516
6)

(163))

((185)

(864)

Producceret og afskiibet MW i pe
erioden

260

173
3

201

634

MW un
nder færdigg
gørelse, 31. marts 2011

990

301
1

463

1.754
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Garantih
hensættelse
er
31. marts
2011

UR
mio. EU
Garantihensættelse
er, 1. januar

31. marts
2010
2

31. december
2010
0

283

339

339
9

0

0

0

27

9

194
4

(45)

(63)

(253)

0

0

3

265

285

283
3

< 1 år

159

198

171
1

> 1 år

106

87

112
2

ng
Valutakkursregulerin
Periode
ens hensætte
elser
Periode
ens forbrug af
a garantihensætttelser
Regule
ering vedrøre
ende ændring
gi
diskonttering af gara
antihensætte
elsen
Garanttihensættels
ser,
31. marts/31. dece
ember
Forfaldstidspunkterrne for
garantifforpligtelser forventes at blive:
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Segmen
ntoplysninge
er

mio. EU
UR

Europa og
o
Afrika
salgsenhed
der

Norrd- og
Syda
amerika
salgse
enheder

Asien og
Oceanien
er
salgsenhede

uktionsProdu
enh
heder

Rapportering
R
spligtige
segmenter
s
i alt
a

1. kvarttal 2011

Ekstern omsætning

66
62

189

20
08

1

1.06
60

msætning
Intern om

13
31

16

4

366

517

Segmen
ntomsætn
ning i alt

79
93

205

212

367

1.577

(3)

(5)

11

(45)

(42
2)

1.72
22

645

70
02

2.470

5.539

Ekstern omsætning

74
49

86

14

0

84
49

msætning
Intern om

15
53

29

12

320

514

Segmen
ntomsætn
ning i alt

90
02

115

26
2

320

1.36
63

19
1

(3)

(11
1)

(60)

(55
5)

2.87
79

535

96
67

2.154

6.535

Segmen
ntresultat af
primær drift (EBIT)

Aktiver i alt

1. kvarttal 2010

Segmen
ntresultat af
primær drift (EBIT)

Aktiver i alt
Afstemn
ning

1. kvart
rtal 2011

EBIT forr rapporteringsspligtige segm
menter

1. kvartal 2010

(42)

5)
(55

EBIT forr alle andre drriftssegmenterr

(27)

16

EBIT, jff. resultatopgørelsen for koncernen

(69)

(39
9)

*)

*) Inklusive moderselskab
bets omsætning
g (management fee, service-, ro
oyalty- og lejeindtægter fra anddre selskaber i koncernen)
k
er relateret til Ve
estas Technolog
gy R&D og konc
cernstabsfunktio
oner.
fratrukket omkostninge
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