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Justering af finansielle forventninger for 2022 
  
I tredje kvartal 2022 fortsatte et udfordrende forretningsmiljø med ustabilitet i forsyningskæden og 
omkostningsinflation. Derudover ser vi forsinkelser på levering af projekter, som fører til højere omkostninger i 
forbindelse med eksekvering af kundeforpligtelser. Som følge heraf justeres forventningerne til helåret: 
 

⋅ Omsætningen forventes at blive mellem EUR 14,5 mia. og 15,5 mia. (tidligere EUR 14,5 mia.-16,0 mia.) 
⋅ EBIT-marginen før særlige poster forventes nu at blive ca. (5) pct. (tidligere (5)-0 pct.)  
⋅ Totale investeringer (ekskl. opkøb af datterselskaber, joint ventures og associerede selskaber og 

finansielle investeringer) forventes at beløbe sig til ca. EUR 850 mio. (tidligere ca. EUR 1.000 mio.) 

Omsætningen i Service særskilt forventes nu at vokse min. 20 pct. (tidligere min. 10 pct.) grundet stærk 
performance og yderligere repowering-aktiviteter. Service EBIT-marginen før særlige poster forventes nu at blive 
ca. 22 procent (tidligere ca. 23 procent). 
 
Det skal understreges, at der er større usikkerhed end normalt forbundet med forudsigelser relateret til eksekvering 
i 2022, og med de udmeldte forventninger bestræber vi os på at tage højde for situationen og udfordringerne som 
de ser ud p.t. 
 
Generelt i relation til Vestas’ finansielle forventninger bør det også understreges, at Vestas’ regnskabspraksis først 
tillader selskabet at indtægtsføre, når kontrollen med et projekt er overført til kunden, enten på et bestemt tidspunkt 
eller over tid. Forstyrrelser i produktionen og udfordringer ved afskibning og installation af vindmøller, som 
eksempelvis dårligt vejr, manglende net-tilslutning og tilsvarende forhold, kan således forårsage forsinkelser med 
betydning for Vestas’ økonomiske resultat for 2022. Endvidere kan bevægelser i valutakurser fra nuværende 
niveauer også påvirke resultatet for året. 
 
Vestas offentliggør delårsrapporten for tredje kvartal den 2. november 2022. 
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Disclaimer og forbehold 
Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas’ finansielle stilling, driftsresultat og 
virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger er alle udsagn fremadrettede udsagn eller 
kan anses for at være fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende fremtidige 
forventninger, der er baseret på ledelsens nuværende forventninger og forudsætninger og er forbundet med kendte 
og ukendte risici og usikkerhedsmomenter, der kan få faktiske resultater, udvikling eller begivenheder til at afvige 
væsentligt fra de resultater, den udvikling og de begivenheder, der er udtrykt eller underforstået i udsagnene. 
 
Fremadrettede udsagn omfatter bl.a. udsagn vedrørende Vestas’ mulige eksponering mod markedsrisici og 
udsagn, der udtrykker ledelsens forventninger, overbevisninger, vurderinger, skøn, prognoser og forudsætninger. 
En række faktorer kan indvirke på Vestas’ fremtidige drift og kan få Vestas’ resultater til at afvige væsentligt fra de 
resultater, der er udtrykt i de fremadrettede udsagn, der er indeholdt på dette site, herunder (men ikke begrænset 
til): a) ændringer i efterspørgslen efter Vestas’ produkter, b) udsving i valutakurser og renter, c) tab af 
markedsandele og konkurrence i branchen, d) miljømæssige og fysiske risici, herunder ugunstige vejrforhold, e) 
lovgivningsmæssig, skattemæssig og tilsynsmæssig udvikling, herunder ændringer i skatte- eller regnskabspraksis, 
f) økonomiske og finansielle markedsforhold i forskellige lande og regioner, g) politiske risici, herunder risiko for 
ekspropriation og genforhandling af kontraktvilkår med statslige organer, og forsinkelse eller fremrykning af 
godkendelse af projekter, h) evne til at håndhæve patenter, i) produktudviklingsrisici, j) råvarepriser, k) 
kundekreditrisici l) komponentleverancer og m) kundeskabte forsinkelser, som har en indvirkning på 
produktinstallation, net-tilslutninger og øvrige faktorer, der kan påvirke indtægtsførelsen. 
 
Alle fremadrettede udsagn i dette dokument skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er 
taget eller henvist til i denne erklæring. Fremadrettede udsagn bør ikke tillægges for stor vægt. Yderligere faktorer, 
der kan påvirke fremtidige resultater, er anført i Vestas’ årsrapport for 2021, og disse faktorer bør også tages i 
betragtning. De fremadrettede udsagn gælder hver især kun pr. datoen for den seneste finansielle rapport. 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. 


