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EXECUTIVE SUMMARY 

The main objective of this dissertation is to estimate the value of Höegh LNG through an expanded 

discounted cash-flow analysis (eDCF). We point to the fact that none of the eight valuation reports we 

have looked at from major Norwegian corporate finance companies incorporate the potential value of 

Höeghs real options on newbuildings. Thus, in addition to a throughout valuation based on the DCF-

model we attempt to enhance the analysis by building a real option valuation model based on the 

foundations of the B&S-formula. Secondary we discuss if and how positive real option values may 

affect the negotiation power between ship owners and ship builders during price negotiations. 

Based on an in-depth investigation of the LNG market we concluded that Höeghs strategy is well fitted 

in order to extract future profits from the LNG FSRU-segment. In accordance to our DCF valuation the 

market price of one share in the company was estimated at NOK 66,- May 31 2013. This implies a 

potential gain of about 43 % compared to the equivilant market share price. The real option valuation 

induced a potential added value of NOK 0,86 pr. share. Equal to about NOK 67 million, or an additional 

1,3 % of our NOK 66,- pr. share estimate (totaling about NOK 67,- pr. share).  

The real option valuation model accounts for risk by adding a risk-adjusted growth rate to the underlying 

asset of the real option model. Such a risk adjustment was found necessary due to practical difficulties 

related to replicating a portfolio where the underlying asset is characterized as a commercial asset. The 

model’s output was deemed very sensitive with regard to a few important input factors. However, we 

believe that the model with well founded inputs may be of practical importance for ship builders and 

ship owners in contracting situations of new vessels with real options attached. Seen from the investor’s 

perspective we conclude that an option value is to be compared with that of a financial asset. Similar to 

gain on for example financial derivatives we point to theoretical valution framework presented and 

concedes that such gains are not to be defined as operational income in the event of Höegh. 

Nevertheless, we show that Höegh’s real options hold a substantial value and that the real option 

valuation model may be of interest to other operators in the general shipping market. 
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KAPITTEL 1 -  INNLEDNING 

1.1 - MOTIVASJON FOR VALG AV EMNE 

Å verdsette en virksomhet er en subjektiv prosess som blir gjennomført på bakgrunn av utvalgt teori, 

modeller og antagelser. Markedets konsensus viser seg i prisene på aksjemarkedene. Et interessant 

spørsmål er hvordan analytikerne kommer frem til sine respektive kursmål og hvilke modeller som 

benyttes i analysen. Benyttes nettonåtidsverdimetoden (DCF-metoden), en relativ verdsettelsesmetode 

eller realopsjoner? Kanskje benyttes det en mix av ulike modeller som ytterligere er individuelt tilpasset 

den enkelte investor etter vedkommenes praksis? En shippingvirksomhet kan være et eksempel på at det 

vil være vanskelig å gjøre en verdsettelse med utgangspunkt i tradisjonell verdsettelsesteknikk. Med 

opsjoner på kjøp av nye fartøy på allerede fastlagte vilkår kan det være aktuelt å inkludere verdien av 

disse avtalene i verdsettelsen av et selskap. Shipping-prosjekter innehar flere faktorer som gjør at 

verdsettelse gjennom realopsjoner kan være aktuelt. Det er knyttet stor usikkerhet til utviklingen i 

fraktrater, prisene på råvarer, arbeidsinnsats i produksjonen av skip og reguleringer fra myndighetenes 

side. 

1.2 - PROBLEMSTILLING 

Det er økende teoretisk bevis for at tradisjonelle verdsettelsesmetoder i større grad blir akkompagnert av 

andre metoder, eksempelvis realopsjonsmodeller1. Flere teoretikere begrunner dette med at tradisjonell 

pengestrømsanalyse underestimerer verdien av investeringer som har en eller flere typer opsjoner 

tilknyttet. Essensen ligger i at nettonåtidsverdimetoden (DCF) ikke inkluderer den verdi som ligger i at 

ledelsen har mulighet til å endre strategi i fremtiden på bakgrunn av endringer i eksogene faktorer2.  I 

gjennomgangen av analytikerrapporter på Höegh LNG, utført av 8 større norske analysevirksomheter, 

blir det i liten grad tatt hensyn til selskapets opsjoner på nybygg. Da et nytt fartøy koster opp til omkring 

USD 300 millioner kan opsjonene ha betydelig økonomisk verdi. Først og fremst vil verdien av 

opsjonene kunne ha betydning for selskapets markedsverdi. For det andre vil det for de avtaleinngående 

parter, skipseier og verft, være viktig å ta høyde for opsjonens verdi i den prisen skipseier betaler for 

både fartøyet og den tilknyttede opsjon.  

                                                           
1 (Copeland & Keenan, 1998), (Munn, 2002) og (Damadoran, 13. november 2012) 
2 (Copeland & Keenan, 1998) 
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I et samfunn som utvikler seg hurtig blir det ofte satt fokus på næringslivets evne til endring og 

fornyelse. Virksomheter tilpasser seg usikkerheten i samfunnet ved hele tiden å korrigere og tilpasse seg 

endringer i omverdenen. Tilpasning er mulig, fordi virksomhetene opererer i et fleksibelt handlingsrom 

– en fleksibilitet virksomhetene bevisst eller ubevisst forholder seg til. Denne fleksibilitet har i likhet 

med andre aktiva en verdi, dog er den ofte vanskeligere å prise. I praksis kan en shippingvirksomhet ha 

fleksible muligheter til å forlenge en kontrakt ved ordinært utløp, kjøpe et skip ved utgangen av en 

leieavtale eller ha retten til å kjøpe et nytt skip på allerede fastlagte premisser.  

Gjennom fagene Corporate Finance (FR51) og Finansielle Instrumenter (FR25) på cand. merc. FIR-

studiet ved Copenhagen Business School har de undertegnede blitt presentert for opsjonsteori, herunder 

hvordan man i teorien kan verdsette en opsjon på et underliggende finansielt aktiv. I denne utredningen 

vil vi derfor gjennomføre en verdsettelse av Höegh LNG (heretter kun Höegh) basert på en såkalt 

”utvidet nettonåtidsverdimetode” (Trigeorgis, 1996) (Munn, 2002).  

Vårt mål vil være å anvende teori i praksis. Ultimativt ønsker vi at vår praktiske tilnærming skal kunne 

benyttes som et hjelpemiddel for aktører som er tjent med å implementere opsjonsteori som et 

prisingsverktøy i shippingbransjen. For eksempel kan det tenkes at verdien av realopsjonene vil være 

viktig å ta hensyn til ved avtaleinngåelser av nye skip med en medfølgende opsjon på et ytterligere nytt 

skip. Det vil uansett være interessant for de undertegnede å oppnå bedre innsikt i hvordan opsjonsteori 

kan anlegges en praktisk synsvinkel – og selvfølgelig om de reelle opsjoner har en verdi i 

verdsettelsesforholdet, og dermed for investorene. Dette er spesielt interessant på bakgrunn av at 

realopsjoner i liten grad har blitt akseptert i praksis blant markedsaktørene (Brandão, Dyer, & Hahn, 

2005).  

Nettonåtidsverdimetoden antar at alle investeringsbeslutningene er kjente og at ledelsen forholder seg 

passivt til fremtidens utvikling. Ved å akkompagnere den tradisjonelle verdsettelsesmetoden med en 

opsjonsmodell vil det være mulig å inndra noe av den verdi som ligger i ledelsens fleksibilitet ift. å 

tilpasse sine fremtidige beslutninger. Trigeorgis (Trigeorgis, 1996) og Munn (Munn, 2002) beskriver en 

kombinert DCF- og realopsjonsanalyse som en «utvidet nettonåtidsverdimetode» (Expanded Net Present 

Value, eNPV/eDCF): 

eNPV =NPV + verdi av aktuelle opsjoner 
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Utvidet nettonåtidsverdi (eNPV) = verdien fra den statiske nettonåtidsverdimetoden + opsjonspremier 

(dvs. verdien på ledelsens fremadrettede strategiske beslutningsmuligheter). 

Det er viktig å understreke at verdsettelse med realopsjoner ikke er et substitutt, men et komplement, til 

nettonåtidsverdimetoden (Kodukula & Papudesu, 2006), side 65-66. Således kan ledelsen i Höegh 

eksempelvis tilpasse sine planer om å investere i nye skip ved endrede forventninger til fraktrater, 

lånerenter, valutakurser og øvrige faktorer som har innflytelse på etterspørselen etter Höeghs tjenester. 

Primært tar denne utredning sikte på å verdsette Höegh ved å inndra verdien av selskapets realopsjoner. 

Sekundært ønsker vi å øke forståelsen av opsjonsteori i praksis ved å tilby aktuelle aktører i (LNG-) 

shippingbransjen (skipseiere, verft, analytikere og investorer) et verktøy til verdsettelse av opsjoner – 

slik at verdien av kontraktsmessige opsjoner inngår i analysene hvis dette i praksis er rimelig. Vi er 

overbevist om at økt forståelse og innsikt i realopsjoners underliggende verdi vil kunne gi aktørene 

incentiver til å fatte bedre beslutninger.  

Oppsummert gir diskusjonen ovenfor oss følgende problemformulering for oppgaven: 

1.3 - PROBLEMFORMULERING 

 

Metoder til verdsettelse:

Hvilke verdsettelsesmetoder er aktuelle 

å benytte for å verdsette Höegh LNG?

Analytikere og investorer: 

Påvirker kontraktsmessige

opsjoner markedsverdien til 

Höegh LNG?

Verftsledelsen og skipseier:

Hvordan skal selger og kjøper

forholde seg til verdien av 

opsjoner tilhørende salg av nye 

fartøy

PROBLEMFORMULERING:

Hvilket bidrag gir realopsjonsmodellen til en 

tradisjonell verdsettelse av Höegh LNG? 

Hvordan skal eventuelt skipseierne og 

verftene ta hensyn til de eventuelle 

opsjonsverdiene? 

LNG-bransjen og Höegh LNGs strategi:

Hvordan tilpasser Höegh LNG seg de 

strukturelle endringene i LNG-markedet?
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Problemformuleringen ovenfor krever utdypende svar på flere konkrete punkter, herunder: 

 Hvilke faktorer påvirker etterspørselen og tilbudet i LNG-bransjen? 

 Hvilke interne og eksterne faktorer påvirker selskapets markedsposisjon? 

 Hvordan har selskapets finansielle resultater blitt påvirket av eksterne og interne faktorer i den 

utvalgte analyseperioden? 

 Hva er Höegh LNGs vektede kapitalkostnader? 

 Hva er Höegh LNGs verdi med utgangspunkt i en tradisjonell verdsettelsesmetode pr. 

31.5.2013? 

 Hvordan kan man ved hjelp av B&S’ opsjonsprisingsmodell verdsette Höegh LNGs opsjoner på 

nybygg hos Hyundai Heavy Industries? Eksisterer det tilstrekkelig data til å beregne volatiliteten 

på det underliggende aktiv? Har opsjonsverdiene praktisk innflytelse for markedsverdien til 

selskapet, eller gir innsikten et bedre grunnlag til å fatte interne strategiske beslutninger? 

1.4 - OPPGAVENS STRUKTUR 

For å besvare problemformuleringen presenterer vi innledningsvis Höegh LNG og LNG-bransjen. I 

kapittel 3 tar vi for oss teori i tilknytning til verdsettelsesmodeller og opsjonsteori. Vi peker på styrker 

og svakheter til de ulike verdsettelsesmodellene. I tillegg mener vi at det er riktig å presentere B&S-

formelen til verdsettelse av finansielle opsjoner, da vi utbygger denne modellen for å estimere verdien 

av Höeghs kontraktsmessige opsjoner i kapittel 9. I kapittel 4, strategiske analyse, analyserer vi hva som 

påvirker etterspørselen og tilbudet etter Höeghs tjenester, kartlegger selskapets strategi og målsetninger 

samt lager prognoser for LNG-markedet i fremtiden ved hjelp av grundige markedsanalyser. I den 

derpåfølgende regnskapsanalysen forsøker vi å koble den interne utviklingen i Höegh og den generelle 

markedsutviklingen for å forstå hvordan selskapets finansielle resultater har blitt påvirket av interne og 

eksterne faktorer som ble belyst i den strategiske analysedelen. Regnskapsanalysen og de strategiske 

analysene legger grunnlaget for å estimere de vektede kapitalkostnadene samt formulere forutsetningene 

for selskapets fremtidige finansielle utvikling. I kapittel 8 gjennomføres selve verdsettelsen på bakgrunn 

av modellvalget som ble gjennomført i kapittel 3. 
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I oppgavens neste del, kapittel 9, utbygger vi B&S-modellen for å  verdsette casevirksomhetens opsjoner 

på nye fartøy hos Hyundai Heavy Industries. Vi praktiserer her den opsjonsteori som blir presentert i 

kapittel 3. I kapittel 10 fremgår vår konklusjon på oppgavens hovedproblemformulering. 

1.5 - AVGRENSNING 

Følgende avgrensninger er gjeldende: 

1. Vi vil analysere konkurrenter for å øke forståelsen av markedet som Höegh opererer i. Dog vil vi 

ikke gå like mye i dybden med disse aktører som med vår casevirksomhet. 

2. Oppgaven skal ikke ansees som en desidert kjøps- eller salgsanbefaling. Hovedformålet med 

oppgaven er å estimere Höeghs teoretiske markedsverdi og peke på problemstillinger relatert til 

verdsettelse av realopsjoner. 

3. Verdsettelsen er basert på regnskapsinformasjon til og med Årsrapporten 2012. Dato for kursmål 

er satt til d. 31. mai 2013. 

4. Oppgaven er basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Dette inkluderer blant annet 

årsrapporter, analytikerrapporter, faglitteratur, forskningsartikler og så videre.  

1.6 - METODE  

Fremgangsmetoden er teoretisk forankret og vi anlegger et pragmatisk utgangspunkt for å besvare 

problemformuleringen. Følgende metode blir lagt til grunn for å besvare delspørsmålene: 

Strategisk analyse: Den strategiske analysen har til formål å kartlegge interne-, bransjemessige- og 

makroøkonomiske faktorer som påvirker Höeghs posisjon og potensielle fremtidige utvikling i bransjen. 

En tilpasset ”The Shipping Market Model3” er vårt utgangspunkt for å vurdere den makroøkonomiske 

markedsutviklingen. En tilpasning av denne modellen finner vi mer anvendelig på grunn av LNG-

bransjens særlige struktur og globale tilstedeværelse. Således plasserer vi den mer tradisjonelle 

PESTEL-analysen i skyggen, da vi mener driverne som styrer etterspørsel og tilbud etter Höeghs 

tjenester bedre forklares etter The Shipping Market Models oppbygning. 

                                                           
3 (Stopford, 2009) 
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Porter’s Five Forces (Porter, 2008) benyttes for å kartlegge bransjeintensiteten i LNG-bransjen, og for å 

analysere Höeghs interne ressurser benytter vi en SVIMA-analyse (Jacobsen & Lien, 2001). Strukturen 

på Jacobsen & Liens SVIMA-analyse utbygger den mer tradisjonelle ”VRIO”-analysen (Barney, Firm 

Resources and Competitive Sustained Competitive Advantage, 1991) i tilfeller der en virksomhet 

opererer i en bransje som er i utvikling, som jf. senere nettopp er tilfellet for Höegh. Målet med SVIMA-

analysen er i hovedsak å vurdere Höeghs interne ressurser og hvordan disse kapitaliseres i markedet for 

flytende regassifisering (FSRU-segmentet). 

Regnskapsanalysen: Utgangspunktet for regnskapsanalysen baseres på faget FR(22) ved Copenhagen 

Business School (CBS). Pensumboken (Petersen & Plenborg, 2012) legger grunnlaget for 

reformuleringene av de finansielle nøkkeltall samt rentabilitetsanalysen. Dog benytter vi 

akkompagnerede litteratur der vi finner dette hensiktsmessig for å begrunne våre valg og utdype aktuelle 

problemstillinger. Aktuelle metoder til verdsettelse blir utdypet og diskutert i kapittel 3, da vi finner det 

hensiktsmessig med en utdypende forklaring av aktuelle modeller. 

Datainnsamling og validiteten av denne: Sentralt i oppgaven står anvendelsen av data, herunder 

spesielt innsamling og analyse av data til bruk i opsjonsanalysen i kapittel 9. Offentlig tilgjengelig data 

blir også benyttet, for eksempel i den strategiske analysen, for å karakterisere LNG-markedet samt i 

regnskapsanalysen. Da en av de undertegnede har flere års arbeidserfaring fra Teekay og Höegh LNG, 

bidrar vi ytterligere med egne erfaringer og kunnskap om bransjen. Deltakelse i Höeghs Capital Markets 

Day4 og foredrag med Tor Wergeland5 har videre gitt oss praktisk og teoretisk påbygning angående 

shippingmarkedene, og mer spesifikt LNG-markedet. 

Mer generelt tar vi i bruk offentlig tilgjengelig finansielle rapporter for de selskapene vi undersøker, en 

rekke bransjeanalyser, makroøkonomiske analyser, historiske nybyggpriser på LNG-fartøy (Clarksons 

Research, 2013), artikler fra tidskrifter, forskningsartikler, analytikerrapporter og annen akademisk 

litteratur. For å validere informasjonen vi benytter forsøker vi å bruke primærkilder, eventuelt 

kryssjekke referanser og alltid vurdere troverdigheten i kildene vi benytter.  

                                                           
4 Oslo, 15. januar 2013 
5 CBS Shipping, København 23. mai 2013. Tor Wergeland er tidligere Associate Professer ved både CBS og Norges 
Handelshøyskole (NHH) 
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KAPITTEL 2 - SELSKAPS- OG BRANSJEPRESENTASJON 

2.1 – PRESENTASJON AV HÖEGH LNG 

Höegh LNG er en del av rederiet Leif Höegh & Co som har eksistert siden 1927. De ble skilt ut som 

eget selskap i 2006, og ble notert på Oslo Børs sommeren 2011 med ticker HLNG. Selskapet er 

registrert på Bermuda, med hovedkontor på Skøyen i Oslo samt regionskontorer i Singapore, London og 

USA. Höegh har 40 års erfaring med LNG-shipping, og eier bla skipet Norman Lady som ble bygd helt 

tilbake i 1973. De har som målsetting å tilby alle LNG-tjenester til havs, noe som inkluderer normal 

transport (LNG Carriers), flytende regassifisering (FSRU) og i nær fremtid flytende produksjon av LNG 

(FLNG)6. I oversikten under har vi satt opp hvordan flåten ser ut per mai 2013: 

 

Tabell 1 (Kilde: Egen tilvirkning basert på Höegh LNG) 

Flåten til Höegh består av 8 skip totalt, fordelt på 6 transportskip (4 eid og 2 kun operert) og to eide 

regasskip. I tillegg har de fire regasskip under bygging på Hyundai Heavy Industries i Sør-Korea, samt 

opsjoner på tre FSRU-nybygg til. Höegh har pt. ingen planer om å utvide flåten med flere transportskip, 

                                                           
6 (Höegh LNG Annual Report, 2012) 
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da dette er det minst lønnsomme segmentet. I dag er det kun tre aktører som eier FSRU-skip, men det er 

ventet flere fremover pga. forventninger om tilgang på flere nye prosjekter og høy fortjeneste. De er en 

av få som etablerer seg i det kommende segmentet FLNG (Floating LNG production), der de i 2012 

etablerte spin-off selskapet Höegh FLNG Holdings Ltd og avsluttet to separate felt-spesifikke FEED-

studier (Front-End Engineering Design)7 (der muligheter til å gå videre til bygging av skip er store).  

Verdikjeden til LNG:  Produksjon (gjøres per dags dato på terminaler on-shore, FLNG i fremtiden). 

Transport av LNG (LNG-skip). Regassifisering av LNG til naturgass (FSRU eller on-shore terminaler). 

Bildet under illustrere dette veldig godt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 - LNG 

Forkortelsen LNG står for Liquified Natural Gas, og oppstår når et nedkjølingsannlegg kjøler ned 

naturgass (primært metan) til -162 °C. Naturgassen blir da flytende, og komprimeres samtidig til 1/600 

av opprinnelig volum. Det blir da mye enklere og økonomisk lønnsomt å transportere naturgass til de 

områdene i verden som har behov for den. Per i dag finnes det kun landbaserte nedkjølingsannlegg, men 

dette vil allerede om få år kunne skje til havs når de første FLNG-skipene er ferdigbygd og klar til å 

produsere og konvertere naturgass ute på feltet. 

                                                           
7 (Höegh LNG Annual Report, 2012), side. 49. 

Illustrasjon 1 - Verdikjeden i LNG-bransjen (Kilde: Höegh LNG) 
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Transporten av LNG må skje med spesialbygde skip, slik at gassen holder seg kjølig og flytende (i 

oppgaven kalt LNGC, LNG-transportskip eller LNG-skip). Det finnes i hovedsak to forskjellige design 

av disse skipene som er brukt i dag: Skip med prismatiske membrantanker (normale tanker til gassen) og 

skip med sfæriske kuletanker (4 eller 5 kuletanker med halvparten stikkende opp på dekk). Designet 

med sfæriske kuletanker ble utviklet av Moss Rosenberg i Norge, og det første skipet med denne 

teknologien var Höegh-eide Norman Lady i 1973. I 2002 var 52% av LNG-skipene av sfærisk design, 

mens dette var nede i 44% i 2006. Dette skiftet mot prismatiske membrantanker kommer enda mer 

tydelig frem da ordreboken mellom 2005 og 2010 viser at 85% av de bestilte skipene var av denne 

typen8. 

Disse LNG-skipene vil aldri klare å holde all gassen flytende, og det vil alltid oppstå en viss grad av 

“boil-off”, dvs. flytende gass som koker og blir til naturgass igjen (typisk i området 0,10-0,15% per 

dag). Denne gassen kan brukes som drivstoff på skipet (noe som blir mindre og mindre vanlig) eller 

kjøles ned igjen og beholdes som LNG i tankene (noe som koster mer energi til nedkjøling).  

Når transportskipet ankommer importhavnen, kobler den seg på overføringssystemet til 

regassifiseringsannlegget. Frem til for bare noen få år siden var dette utelukkende landbaserte faste 

instalasjoner, mens det er ventet at flytende regasskip mer og mer vil ta over for disse. Uavhengig av 

løsning, gjør disse anleggene/skipene om den flytende gassen tilbake til naturgass. De lagrer denne 

lokalt før den sendes ut i rørsystemet til sluttbrukerne etter behov.  

2.1.2 - LNGC 

Höegh opererer per i dag 6 LNG-transportskip, hvorav 4 er eid/delvis eid mens skipene Matthew og 

STX Frontier kun er operert av Höegh. Dvs. at Höegh er ansvarlige for den daglige driften av skipene, 

og at eierene betaler en management-avgift for dette.  LNG Libra ble i 2012 kjøpt som mulig 

konverteringskandidat til FSRU, men da de ennå ikke har funnet et FSRU-prosjekt har skipet det siste 

året vært på kortere kontrakter. Skipet vurderes også som en salgskandidat, da Höegh ikke ønsker å være 

spesielt aktiv innen det kortsiktige transportmarkedet. STX Frontier har vært operert av Höegh siden det 

ble ferdig bygd i 2010, og i 2012 utøvde de en opsjon på kjøp av 50% med levering midt i 2013. Denne 

opsjonen ble tidlig 2013 byttet mot en opsjon på å kjøpe 100%, der tanken var å tilby skipet til markedet 

                                                           
8 http://www.beg.utexas.edu/energyecon/lng/LNG_introduction_08.php 
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for kontrakter på 3-5 år. Norman Lady er på charter til GasNatural fremt til september 2013, og det 

avventes nå for å se om charterer utøver opsjonene på forlengelse av kontrakten. Arctic Lady og Arctic 

Princess er på lange kontrakter med hhv. Total og Statoil, og de er de eneste skipene som frakter gass fra 

Melkøya.  

2.1.3 - FSRU 

Per i dag eier og opererer Höegh to regassfartøy: GDF Suez Neptune (levert 2009) og GDF Suez Cape 

Ann (levert 2010). Begge er på charter til GDF Suez, og brukes som såkalte SRV-er (Shuttle and 

Regassification Vessel). Dette betyr at de både transporterer LNG og brukes som importterminal der de 

selv regassifiserer LNG til naturgass. Dette skjer ved en spesialbygd havn i USA. Nylig har GDF Suez 

bestemt at Cape Ann skal over til Kina og brukes som fast FSRU der, og vil da bli den første FSRU-en i 

Kina. Begge skipene har lange kontrakter med 5+5 år opsjoner som totalt kan vare til 2039/2040.  

2.1.4 - FLNG 

Det nye segmentet FLNG er i en relativt tidlig fase, der Höegh har to uavhengige prosjekter som kan gi 

mulighet til bygging av et av de første produksjonsskipene til LNG. Höegh har tilsammen investert over 

400 000 arbeidstimer i utviklingen av sin FLNG-løsning. Ingen slike skip eksisterer per i dag, men bl.a. 

Shell, Exxon, Golar LNG og Höegh LNG er i forskjellige faser av utviklingen av dette nye segmentet. 

Höegh LNG har etablert spin-off selskapet Höegh FLNG Ltd, og de avsluttet i 2012 to separate felt-

spesifikke FEED-studier (Front-End Engineering Design) der vi anser mulighetene til å gå videre til 

bygging av skip er store9. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 (Höegh LNG Annual Report, 2012), side. 49. 
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KAPITTEL 3 - TEORETISK RAMMEVERK 

Dette kapitlet gir en overordnet introduksjon til de aktuelle fundamentale verdsettelsesmodellene 

oppgaven innebærer: nåtidsverdimetoden («DCF»), realopsjoner og multipler. For hver enkelt modell vil 

vi kommentere modellens overordnede karakteristika og struktur, usikkerhetsmomenter, fleksibilitet og 

brukervennlighet. Målet er å kategorisere de forskjellige modeller og øke gjennomsiktigheten slik at vi 

enklere kan sammenligne modellene og peke på styrker og svakheter. Etter dette vil vi forklare 

grunnleggende opsjonsteori, da dette vil være sentralt når vi estimerer verdien av Höeghs realopsjoner. 

3.1 - VERDSETTELSESMODELLER 

3.1.1 – BETYDNINGEN AV VERDSETTELSE 

Formålet med regnskapsanalyse er å bidra til at finansielle aktører skal kunne fatte bedre beslutninger 

(Petersen et. al, 2012). For virksomhetsledere er verdsettelser helt sentralt, fordi det på bakgrunn av 

disse blir fattet investeringsbeslutninger. Jo bedre kvaliteten på verdsettelsene er jo bedre beslutninger 

vil fattes. Sett fra investors synsvinkel er verdsettelsen en del av jakten på feilprisede verdipapirer. 

Analytikere og virksomhetsledere har derfor bruk for et analyseredskap som tar høyde for 

virksomhetens fremtidige utvikling samtidig som redskapet enkelt kan benyttes på tvers av virksomheter 

og bransjer. 

3.1.2 - VERDSETTELSESMETODER 

Petersen & Plenborg (2012) grupperer verdsettelsesmetodene inn i fire hovedkategorier. Den første 

kategorien er pengestrømsbasert, i det verdien av virksomhetens aktiva estimeres til nåtidsverdi av de 

fremtidige pengestrømmene. Den andre kategorien er de relative verdsettelsesmetoder, også kalt 

multippelanalyse. Her benyttes sammenlignbare nøkkeltall med det formål å verdsette virksomheten på 

bakgrunn av etablerte markedspriser. Likvideringsmetoden er den tredje modellen til verdsettelse. 

Verdien av en virksomhet der driften opphører er basert på hvert enkelt aktivas verdi i markedet. 

Avhengig av bakgrunnen til virksomhetens oppløsning, og de respektive aktivas egenskaper, kan ha stor 

betydning for markedsprisen som oppnås (eksempelvis i et «fire-sale»). Den siste verdsettelsesmetoden 

blir typisk benevnt som realopsjonsmetoden. Her inndras verdien av de strategiske valg ledelsen har 

mulighet til å fatte. 
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Vi vil i det følgende evaluere den pengestrømsbaserte nåtidsverdimetoden, de relative 

verdsettelsesmetoder og realopsjonsmetoden med hensyn på å verdsette Höegh. Likvideringsmetoden 

kan av praktiske årsaker utelukkes da vi antar at virksomheten er et going concern. Ifølge Petersen og 

Plenborg (2012) er nåtidsverdimetoden og multippel-analysen de to helt klart mest brukte metodene til 

verdsettelse (med hhv. 95% og 92% brukerfrekvens). Realopsjonsmetoden er ikke like utbredt i praksis, 

men kan være av stor interesse for å vurdere verdien av Höeghs opsjoner på nybygg.  

3.1.3 – ANALYSE AV HVER ENKEL VERDSETTELSESMODELL 

Petersen & Plenborg (2012) skriver at en verdsettelsesmodell er nødt til å ha en balanse mellom 

brukervennlighet og verdiattributter. Modellen må derfor ta høyde for realistiske forutsetninger, ha et 

relativt høyt presisjonsnivå og være rimelig enkel å benytte og forstå. Vi vil utsette de utvalgte 

verdsettelesemetodene for analyse under fire kriterier: modellens grunnleggende karakteristikk, hvordan 

modellen kompenserer for usikkerhet, modellens fleksibilitet og modellens brukervennlighet. Målet er å 

definere svakheter og fordeler mer hver enkelt modell, slik at vi i relasjon til vår problemformulering er i 

stand til å uttale oss omkring valg av verdsettelsesmetoder. Analysen struktureres som følger: 

 

Illustrasjon 2 – Vurderingskriterier (Kilde: Egen tilvirkning basert på Petersen & Plenborg 2012) 

3.1.3.1 – NÅTIDSVERDIMETODEN (DCF-MODELLEN) 

Grunnleggende: Nettonåtidsverdimetoden (NPV) innebærer at man først beregner den frie 

kontanstrømmen i budsjetteringsperioden, typisk for ca. 5 år fremover. Denne diskonteres med en 

risikojustert rente, slik at man finner nåtidsverdien. Deretter beregner man terminalverdien, som er det 

siste års frie kontantstrøm diskontert med samme risikojusterte rente men fratrukket forventet vekst 

Modellens grunnleggende karakteristikka og 
struktur

GRUNNLEGGENDE FLEKSIBILITET
Modellens evne til å inndra verdien av ledelsens 
fleksibilitet, dvs. mulighetene til å 
utsette/fremskynde beslutninger.

BRUKERVENNLIGHET
Hvordan forholder den enkelt investor seg til 
modellen og kan den enkelt tilpasses praktiske 
forhold?

USIKKERHET
Hvordan modellen inndrar markedsrisiko og 
usikkerhet i forhold til de fremtidige 
pengestrømmer.
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(Gordons vekstmodell)10. Det er her viktig at selskapet har oppnådd en fase hvor det forventes en stabil 

vekst for all fremtid, slik at terminalverdien representerer nettopp dette11. Summerer man den 

diskonterte frie kontantstrømmen for budsjettperioden med terminalverdien, finner man verdien av 

driftsmidlene i selskapet. 

Usikkerhet: Markedsrisikoen i nåtidsverdimetoden inkluderes ved at man velger en diskonteringsrente 

som representerer den gjennomsnittlige kapitalkostnaden (WACC), som man finner ved å summere 

egenkapitalkostnaden og kostnaden på gjeld etter skatt. Det er vanlig å benytte CAPM for å finne 

egenkapitalkostnaden, eller man kan henvende seg til markedsaktørene og basere seg på aktørenes 

praksis. Vi henviser til kapittel 6, angående estimeringen av kapitalkostnaden til Höegh, for mer 

informasjon angående modellens metode. 

Fleksibilitet: Nåtidsverdimodellen er i utgangspunktet ”låst” med tanke på fleksibilitet. Den baserer seg 

på en fast serie med kontantstrømmer og forutsetter at ledelsen tar en avgjørelse før investering og 

deretter hverken kan eller vil gjøre justeringer på prosjektet ettersom det utvikler seg. Dette vet vi er feil 

i praksis, og man kan prøve å justere metoden ved å legge til sensitivitetsanalyser der man ser på 

forskjellige utfall alt ettersom man endrer på faktorene den baserer seg på. Generelt er 

nettonåtidsverdimetoden bedre egnet i situasjoner som er preget av lav usikkerhet, da modellen som det 

fremgår tar liten høyde for fleksibilitet12. 

Brukervennlighet: Modellen er lett å bruke og gir resultater som er aksepterte over hele verden. Men 

siden den er veldig lite fleksibel og ikke tar hensyn for mulig oppsidepotensiale og strategiske 

beslutninger fra ledelsen, gir det få muligheter for tilpassninger. Dette gjør at analytikere sjeldent bruker 

DCF-modellen alene, og det er vanlig å bruke flere andre modeller i tillegg. 

3.1.3.2 – REALOPSJONSMODELLEN 

Opsjonsteori blir presentert mer generelt i kapittel 3.2. 

Grunnleggende: Realopsjonsmodellen tar for seg ledelsens muligheter til å utøve forskjellige 

forretningsmessige beslutninger, f.eks. utsette, avbryte, utvide, eller starte et investeringsprosjekt. 

                                                           
10 (Gordon, 1959) 
11 (Damodaran A. , 1996) 
12 (Ross, Jordan, & Westerfield, 2006) 
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Modellen er den verdsettelsemodellen som både inkluderer lederenes fleksibilitet og samtidig justerer 

for risiko. Realopsjoner skiller seg fra finansielle opsjoner ved at de ikke handles som instrumenter (på 

børs eller ”over the counter”), og at de ikke baserer seg på å ta beslutninger som omhandler 

underliggende finansielle instrumenter. Realopsjonsmodellen er spesielt godt egnet som et komplement 

til for eksempel DCF-metoden hvis omverden er preget av stor usikkerhet13. 

Usikkerhet: Modellen inndrar usikkerhet basert på historisk data på det underliggende aktiva. Det antas 

i det følgende at utviklingen i prisene på det underliggende aktiva gjennomgår en såkalt ”random walk”, 

dvs. at prisen er stokastisk og avhengig av en rekke faktorer i markedet. På grunn av modellens meget 

teoretiske forankring kan det være usikkerhet tilknyttet resultatets praktiske innflytelse. 

Fleksibilitet: Ledelsens fleksibilitet inkorporeres i modellen da den nettopp tar hensyn til mulighetene 

for å gjøre endringer i strategien underveis i for eksempel et prosjekt, og den egner seg derfor for 

selskaper som operere i usikre miljøer slik at kontantstrømmen blir vanskelig å fastsette. Denne 

fleksibiliteten og friheten til å påvirke investeringsbeslutningen kan ha stor verdi. En realopsjons verdi 

vil normalt korrelere positivt med volatiliteten i de eksogene faktorer (virksomhetens omverden). Jo mer 

usikker omverden er, desto mer vil realopsjoner generelt vært verdt14. 

Brukervennlighet: Realopsjonsmodellen er ikke spesielt utbredt blant aktørene til verdsettelsesformål, 

da det i liten grad eksisterer aksept for modellen. Vi formoder at grunnen til dette skyldes modellens 

teoretiske forankring og de mange antagelser som kreves oppfylt. Det er derfor ikke oppnådd 

markedskonsensus for praksis ved verdivurdering av realopsjoner og det kan være vanskelig å tilpasse 

modellen til ulikheter i de praktiske forhold.  

3.1.3.3 - MULTIPPELMODELLEN 

Grunnleggende: Bruk av multipler ved verdsettelse er en populær, enkel og utbredt  metode til 

verdsettelsesformål. En relativ verdsettelse er basert på markedsverdiene til sammenlignbare selskaper 

(peers). For å gjennomføre en slik verdsettelse trenger man først regnskapene og markedsverdiene til 

peers. Deretter gjør man om verdiene til standariserte verdier som kan sammenlignes på tvers av 

selskapene, uavhengig av de absolute verdiene.  

                                                           
13 (Kodukula & Papudesu, 2006), side 59. 
14 Et unntak her gjelder hvis den forventede prisen på det underliggende aktiv forventes å synke over tid. 
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Multiplene kan beregnes basert på egenkapitalen eller selskapsverdien. De mest brukte for egenkapitalen 

er P/E ratio (aksjekursen / avkastning pr aksje) og M/B (markedsverdien av EK / bokført verdi EK), 

mens for selskapsverdien brukes ofte EV/EBITDA (selskapsverdien / driftsresultatet før rentekostnader, 

skatt og avskrivninger) og EV/EBIT (selskapsverdien / driftsresultatet før rentekostnader og skatt). I 

denne oppgaven inkluderer vi ytterligere multippelen EV/VESSEL,  i tillegg til å benytte EV/EBITDA 

og EV/EBIT. Peer-gruppens gjennomsnittlige multipler multipliseres med Höeghs normaliserte tall. 

Bakgrunen for at vi velger å benytte EBITDA og EBIT er å ta hensyn til den kapitalintensive bransjen, 

der det kan tenkes at selskaper benytter ulike avskrivningsmetoder. EV/VESSEL-multippelen er en 

bransjespesifikk multippel som baserer seg på antall skip i forhold til EV. Gitt sammenlignbare peers 

opererer som utgangspunkt konkurrentenes fartøy på de samme ratene som Höegh, og derfor skal i 

teorien EV/VESSEL kunne sammenlignes på tvers av virksomhetene. Problemstillingen blir utdypet i 

analysen i kapittel 8.3. 

Usikkerhet: Multipler sier noe om den relative økonomiske situasjonen per dags dato, og tar ikke 

hensyn til muligheter for endringer i verdiene som brukes. De som baserer seg på selskapsverdien 

beregnes ved hjelp av fremtidige kontantstrømmer, WACC og forventet vekst, og tar på den måten 

hensyn til risikoen og usikkerheten fremover. Multiplene med utgangspunkt i egenkapitalen bruker 

historisk regnskapsdata (man kan i noen variasjoner bruke kortsiktige prognoser fremover) og 

markedsverdien på selskapet i aksjemarkedet. Direkte tar ikke disse modellene hensyn til risiko og 

usikkerhet, men indirekte vil markedsverdien på selskapet være et resultat av nettopp den risikoen og 

usikkerheten investorene anlegger. 

For at to eller flere selskaper skal sammenlignes ved hjelp av multipler kreves det i teorien at selskapene 

er like på alle områder. Dette vil så og si aldri være tilfellet, slik at man bør være meget kresen mtp. valg 

av peer-gruppe. I kapittel 5.3.1 gjennomgår vi en utvelgelsesprosess av Höeghs peer-gruppe. 

Fleksibilitet: I likhet med nåtidsverdimetoden indrar ikke multiplene noen form for fleksibilitet mtp. 

ledelsesmessige endringer i virksomheten. Metoden er statisk og avhenger videre av at de finansielle 

markeder til en viss grad oppfyller kravene for å bli karakterisert som et fullkomment marked. 

Brukervennlighet: Modellen er meget enkel å benytte, men er ikke alltid anvendelig, da det som 

tidligere påpekt kan være vanskelig å finne sammenlignbare virksomheter. Siden det finnes mange 

forskjellige utgaver av multipler, gir det investorene gode muligheter til å tilpasse alt ettersom hva de 
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ønsker. Multippelanalyse fungerer best for virksomheter der omverden er lite volatil og fremtiden 

forutsigelig. Multippelanalysen benyttes i stor utstrekning til å gjøre raske ”på baksiden av 

konvolutten”-beregninger, ev. underbygge fremkomne resultater fra andre verdsettelsesmetoder. 

3.1.4 – DELKONKLUSJON TEORETISKE METODER TIL VERDSETTELSE 

Vi pekte innledningsvis på nettonåtidsmetodens svakheter og muligheten for å fange verdien av 

ledelsens fleksibilitet ift. Höeghs opsjoner på FSRU-nybygg. Med utgangspunkt i analysen ovenfor 

synes det å se ut til at realopsjonsanalyse som et komplement til DCF-analyse utgjør en interessant 

metode. Multippelanalysen vil bli vurdert inkludert i kapittel 8. Teorien i dette avsnittet synes derfor å 

støtte opp omkring vår problemformulering. 

3.2 - OPSJONSTEORI 

En opsjon defineres som en rett, men ikke en plikt, til å kjøpe eller selge et underliggende aktiva i 

fremtiden. Vi gjennomgår innledningsvis grunnleggende finansiell opsjonsteori før vi diskuterer teori 

relatert til realopsjoner, for deretter å presentere det grunnleggende rammerverket til verdiansettelsen av 

opsjonene: B&S-formelen.  

3.2.1 – EUROPEISKE OPSJONER 

Verdien av en finansiell opsjon avhenger av følgende parametere: 

 Prisen på det underliggende aktiva 
 Exercise-/utøvelses-prisen på opsjonen 
 Volatilitet på det underliggende aktiva 
 Den risikofrie renten 
 Yield/dividendeutbetalinger stammende fra det underliggende aktiva eller bruken av dette 
 Tidshorisonten på opsjonen (lengden fra inngåelse til opsjonsuttøvelsen) 

Tidspunkt for utløselse kan være fastsatt på forskjellige måter. De vanligste opsjonstypene er den 

Europeiske typen som har et fast utløselsestidspunkt og den Amerikanske typen som gir opsjonshaveren 

retten til å utløse opsjonen innenfor en angitt tidsperiode. I denne oppgaven refererer vi til opsjoner av 

den Europeiske typen med mindre noe annet fremgår. Det gjelder videre at opsjoner bliver utløst hvis 

holderen har et økonomisk rasjonale til å gjøre nettopp dette. Sett fra innehaveren av en call-opsjons 

synspunkt vil opsjonen derfor kun bli utløst hvis markedsprisen overgår utløselsesprisen. Motsatt vil en 
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put-opsjon kun utløses av holderen hvis utløselsesprisen overgår markedsprisen. Figuren nedenfor 

oppsummerer disse basale egenskapene. Videre i denne oppgaven antar vi at opsjonsholderen har en 

lang posisjon i en call-opsjon, med mindre annet fremgår. 

 

Figur 1- Gevinst på call-opsjon (Kilde: Egen tilvirkning) 

Av de ovenfor nevnte parameterne som påvirker opsjonsverdien er det kun utløselsesprisen og 

tidspunktet som er kjent. Markedsprisen på det underliggende aktiva, volatiliteten og eventuell 

dividende er markedsbestemt. Generelt bidrar lang tid til utløp, høy volatilitet og lav dividende til en 

stigende opsjonsverdi, ceteris paribus. Opsjoner der markedsprisen på det underliggende aktiva 

overstiger utløselsesprisen kalles en ”in-the-money”-opsjon (ITM). Tilsvarende eksisterer uttrykkene 

”at-the-money” (ATM) og ”out-of-the-money” (OTM) hhv. for opsjoner der markedsprisen er lik med 

utløselsesprisen og der utløselsprisen overstiger markedsprisen.  

3.2.2  – BLACK & SCHOLES’ (B&S) OPSJONSPRISINGSMODELL 

B&S-modellen15 er basert på den binomiale opsjonsprisingmodellen. For en Europeisk opsjon, der det 

underliggende aktivets bevegelser er basert på et n-periodisk binomialtre, vil den binomiale 

opsjonsprisingsmodellen nærme seg B&S-modellen. Begrunnelsen er at når n går mot uendelig, svarer 

den binomiale distribusjonen til en normalfordeling. En sentral antagelse i B&S-modellen er derfor at 

avkastningen på det underliggende aktivet er normalfordelt.  

                                                           
15 (Black, Scholes, & Merton, 1973). Scholes  og Merton ble i 1997 tildelt Nobelprisen i økonomi for sitt arbeid med å finne 
en ny metode til prisfastsettelse av opsjoner. 

Opsjonsverdi
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Modellen er videre basert på antagelsen om at den risikofrie rente blir benyttet som 

diskonteringsfaktoren. Dette impliserer at den forventede avkastning tilsvarer den risikofri renten16. 

Denne risikofrie antagelsen forklares i det følgende: Ved å være lang i en opsjon, gå kort ∆ i det 

underliggende aktiv samt låne et beløp, oppnår man perfekt hedging, og således er den fremtidige 

nettoavkastningen sikker. Som nevnt avhenger opsjonsverdien jf. B&S-modellen av aktivets 

markedsverdi i dag (S), utløselsesprisen (K), volatiliteten på det underliggende aktiv ( , den risikofrie 

renten (r), tid til utløp (T) og dividendeutbetalinger ( ). Verdien av en call-opsjon beregnes på bakgrunn 

av følgende formel: 

, , , , ,    (Formel 1) 

Der:  

/

√
  (Formel 2)   og  √   (Formel 3) 

På et intuitivt nivå kan N(d)-begrepene forstås som risikojusterte sannsynligheter for at opsjonen ved 

tidspunkt for utløp havner i pengene (ITM). I relasjon til Formel 1 tilsvarer derfor opsjonsverdien prisen 

på det underliggende aktivet minus nåtidsverdien av utløselsesprisen, der man hhv. justerer for 

sannsynlighetene. Hvis opsjonen er langt i pengene (ITM) tett på tidspunktet for utløp, svarer dette til at 

N(d)-estimatene (sannsynlighetene) er tilnærmet 1. I så tilfelle er verdien av opsjonen tilnærmelsesvis 

, eller aktivets markedspris i dag, justert for eventuell dividende, minus nåtidsverdien av 

utløselsesprisen. 

3.2.3 – FORUTSETNINGER I B&S-MODELLEN 

Det er identifisert flere forutsetninger for B&S-formelen. I det følgende vil vi vurdere disse i forhold til 

analysen i kapittel 9, som tar for seg verdien av Höeghs opsjoner på 3 FSRU-fartøy.  

Den kontinuerte forrentning på det underliggende aktivet antas å være normalfordelt og er uavhengig 

over tid. Kapittel 9 presenterer et datasett fra perioden 1.1.1992-1.5.2013 angående prisene på nye LNG-

fartøy. Ref. kapittel 4 avhenger prisene på nybygg av tilbud og etterspørsel, samt input-prisene. 

Grunnleggende økonomisk teori sier at prisene på lang sikt skal stabilisere seg og tilsvare 

                                                           
16 I tilfellet der aktivet yter en fast dividende, , tilsvarer det forventede avkastet . 
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marginalkostnadene til verftene. På grunn av shippingbransjens høye volatilitet må vi likevel anta at 

prisene på nybygg varierer tilfeldig og således reflekterer en normalfordeling. Som motargument vil vi 

dog nevne Bjerksund og Ekern17 angående ”Mean-Reverting Cash Flows” i shippingbransjen. Det 

fokuseres blant annet på at rateprisene - implisitt prisene på nybygg, da vi antar at det er en korrelasjon 

mellom rateprisene og prisene på nybygg18 - hele tiden vil bevege seg mot bransjens marginale 

kostnader, som nevnt for ovenfor19. Vi mener likevel forutsetningen er overholdt. 

Volatiliteten i det underliggende aktiv antas å være kontinuert forrentet og konstant. Volatiliteten i vår 

analyse i kapittel 9 er basert på den historiske utviklingen i det utvalgte underliggende aktivet. Ettersom 

B&S-modellen i utgangspunktet benytter volatiliteten i historiske avkast antar vi at forutsetningen 

overholdes og at den historiske volatilitet er konstant i løpet av løpetiden til opsjonene vi verdsetter. 

Det underliggende aktiv utbetaler ikke dividende. Vi kan derfor se bort ifra denne problematikken. 

Videre antas det at det ikke forekommer transaksjonskostnader og videre at det ikke er mulig å replikere 

en portefølje bestående av en andel av det underliggende aktivet. Det faktum at det ikke er mulig å lage 

en replikerende portefølje gjør at B&S-modellens grunnlag for risikonøytralitet bortfaller. Pr. definisjon 

vil derfor holderen av en realopsjon kreve diskontering med en risikojustert rente, dvs. en annen rente 

enn den risikofrie, som er lagt til grunn i B&S-formelen. Denne problemstillingen står sentralt i kapittel 

9, og vi henviser for den videre diskusjon dertil.   

3.2.4 - REALOPSJONER 

En realopsjon gir innehaveren en rett, dog ingen plikt, til å utføre en handling til en forbestemt pris 

innenfor en bestemt tidsperiode eller på et eksakt tidspunkt. Innledningsvis ble det påpekt at Höegh 

innehar retten til levering av et antall fartøy til en på forhånd fastsatt pris og leveringstidspunkt. 

Sammenholdt med teorien fremført i det forrige avsnittet kan denne retten sammenlignes med at Höegh 

innehar en lang posisjon (retten til å kjøpe) i et antall nye fartøy. Denne retten gir dermed Höegh økt 

operasjonell fleksibilitet, da selskapets ledelse kan se an utviklingen i eksogene markedsfaktorer før en 

investeringsbeslutning fattes. Sådan er det med grunnlag i opsjonsteori mulig å verdsette verdien av 

                                                           
17 (Bjerksund & Ekern, 1995) 
18 Vi formoder at rateprisene er en funksjon av blant annet kostnadene tilknyttet finansiering og drift av fartøy. 
19 De fremtidige pengestrømmer blir således karakterisert ved en Ornstein-Uhlenbeck-prosess, se for eksempel (Metcalf & 
Hasset, 1995). 
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ledelsens strategiske beslutninger20. Dette gjør at den utvidede nettonåtidsverdianalysen (DCF) også 

inkluderer verdien av nettopp ledelsens strategiske beslutninger, som omtalt innledningsvis.  

Anvendelsen av opsjonsteori til å fastså verdien av realopsjoner er ifølge Kogut & Kulatilaka21 en 

heuristisk prosess. Dette innebærer at man kombinerer normative teorier og subjektive antagelser for å 

estimere en verdi. Med andre ord inkluderer verdsettelsen av realopsjoner opsjonsteori samt strategisk 

og organisatorisk analyse. I praksis er derfor verdsettelse gjennom realopsjoner en teknikk som i stor 

grad er basert på praktiske antagelser, med utgangspunkt i teoretiske rammeverk. Som eksempel 

benytter vi i kapittel 9 i denne oppgaven den historiske utviklingen i prisene på LNG-fartøy til å si noe 

om den fremtidige utviklingen for FSRU-nybygg. Videre gjøres det en rekke antagelser mht. 

forutsetninger for den risikofrie rente, markedsporteføljen og så videre. Det er tidligere argumentert for 

at verdsettelse gjennom DCF-metoden ikke inndrar verdien av ledelsens operasjonelle fleksibilitet på 

bakgrunn av endringer i eksogene faktorer i omverden22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 (Bowman & Moskowitz, 2001) og (Trigeorgis, 1996) 
21 (Kogut & Kulatilaka, 2001) 
22Se også (Kulatilaka, 1993) 
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KAPITTEL 4 - STRATEGISK ANALYSE 

4.1 - INNLEDNING TIL DEN STRATEGISKE ANALYSEN: 

I dette kapittelet vil vi gjennomføre en strategisk analyse av Höegh, der vi vil fokusere på Höeghs evne 

til å generere fremtidige pengestrømmer. Siden inputet i regnskapsprojekteringen i stor grad avhenger av 

vår forståelse for hvordan eksterne og interne faktorer er av betydning for Höeghs finansielle resultater, 

er dette kapitlet en særdeles viktig del av besvarelsen.  

Den strategiske analysen er delt opp som følger: Først presenterer vi de makroøkonomiske faktorene 

som har innvirkning på Höegh sin videre strategi. Her går vi igjennom import- og eksportforholdene i 

dag og for de neste årene, samt at vi setter tall på dele av LNG-markedet. Ut fra disse analysene 

estimerer vi utviklingen på LNG-markedet i perioden 2013-2018. Vi vet allerede nå at FSRU-segmentet 

er det viktigste segmentet til Höegh, og derfor vil dette være hovedfokuset vårt gjennom hele 

oppgaven23.  

Videre følger den eksterne bransjeanalysen basert på Porters Five Forces24 og en internanalysen basert 

på Jacobesen & Lien25. Gjennom hele analysen gjelder det at vi fokuserer på de elementer som vi mener 

er av betydning for å forstå Höeghs posisjon i LNG-markedet, noe som fører til at vi utelater irrelevante 

deler av analysemodellene. 

Vi avslutter den strategiske delen med en kort konklusjon angående våre forventninger  for hvert enkelt 

segment, og oppsummerer vår analyse over utviklingen på FSRU-markedet. Vi presenterer 

avslutningsvis våre forventninger til tildelingen av nye FSRU-kontrakter i perioden frem til 2018. 

Kapittelets lærdommer og antagelser er sentrale faktorer for utarbeidelsen av budsjetteringen i kapittel 7, 

der vi i større grad kvantifiserer våre forventninger til den fremtidige utviklingen.  

 

 

                                                           

23 (Höegh LNG, 2013) 
24 (Johnson, Scholes, & Whittington, 2008) 
25 (Jacobsen & Lien, 2001) 
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4.2 - MAKROANALYSE 

Den makroøkonomiske analysen vår er basert på ”The Shipping Market Model”26, en 

makroanalysemodell som passer spesielt godt for shippingbedrifter. Når vi skal analysere de 

makroøkonomiske faktorene som påvirker Höegh, må vi ta hensyn til at selskapet er (og kommer til å 

være) representert i alle deler av verdikjeden innen LNG. Selskapet utvikler flytende løsninger for 

eksport av LNG og frakter gassen til importterminaler som i stadig større grad utgjøres av flytende 

regass-skip (FSRU-fartøy). Dette gjør at markedsbildet endrer seg alt etter som hvilket segment vi ser 

på, og siden Höegh fokuserer mest på FSRU-segmentet vil vi legge mest fokus på faktorene som 

påvirker tilbud og etterspørsel i dette segmentet. Analysen deles derfor opp i tre deler for å ta for seg alle 

ledd i LNG-bransjens verdikjede: etterspørslen av LNG, etterspørselen av naturgass og tilbudet av 

importterminaler. Analysen vil fortsatt ha betydning for både etterspørselen etter eksportterminaler og 

LNG-transportskip siden det i stor grad er de samme makrofaktorene som gjør seg gjeldende.  

 

Illustrasjon 3 – Etterspørsel og tilbud i LNG-verdikjeden (Kilde: Egen tilvirkning) 

”The Shipping Market Model” består av fem faktorer som forklarer etterspørselen, fem faktorer som 

forklarer tilbudet, samt ”fraktmarkedet” som linker disse to delene sammen.  

For etterspørselens side er punkt 1 ”Verdensøkonomien” det helt klart viktigste, og det er dette punktet 

vi fokuserer mest på. Dette påvirker punkt 2 ”Den maritime varehandelen”, som i vårt tilfelle er LNG, 

                                                           
26 (Stopford, 2009) 
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gjennom økt etterspørsel etter energi som da vil komme fra LNG/naturgass. Punkt 3 ”Reisetid pr tonn” 

vil påvirke eksportørene og befrakterne av LNG ved at reisetiden pr tonn LNG økes eller forkortes,  

 

Tabell 2 – Shippingmarkedsmodellen (Kilde: Egen tilvirkning basert på M. Stopford 2009) 

mens nr 4 ”Tilfeldige forstyrrelser” i verden helt klart kan sende etterspørselen raskt og kraftig både opp 

og ned. Nr 5 ”Transportkostnader” er prisen eksportøren må betale for leie av transport- eller regass-

skip. 

Tilbudssiden baserer seg hovedsaklig på verdensflåten, og korrigeres for skraping, nybygg og utnyttelse. 

Nr 5 ”Fraktrate” er prisen skipseieren mottar for leie av skipet.  

Fraktmarkedet får alle disse faktorene inn som input, og markedet danner på dette bakgrunn en pris for 

tjenestene (dagrate for både LNG-skip og FSRU). 

The Shipping Market Modellen er en fin makroøkonomisk modell for direkte bruk i shipping-bransjen, 

men da vi ønsker å karakterisere de makroøkonomiske faktorene som påvirker importterminalene, 

velger vi å vekte noen punkter nesten helt ned.  

4.2.1 – FORUTSETNINGER ETTERSPØRSEL 

Gjennom analyser har vi forsøkt å anslå markedet for LNG de neste 5 årene. Ved å analyserer antall nye 

eksport- og importterminaler (både landbaserte og flytende) og sidestille disse med tall fra flere 

analytikere27, har vi funnet det vi mener er den mest sannsynlige LNG-eksporten frem mot 201728. Vi 

har da fått tall som vi bruker til å anslå markedet spesielt for FSRU, slik at vi kan estimere behovet for 

                                                           
27 (Fearnley Securities, 171212) (Nordea Markets, 052713) (Swedbank First Securities, 051212) 
28 Se Bilag 1 og 2 for tall angående forventet fremtidig LNG-produksjon og potensielle FSRU-prosjekter. 
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antall importterminaler fremover. I tabell 3 kan vi se resultatet av dette, og vi ser at eksporten er ventet å 

øke med 177 MTPA fra 2012 til 2017. Dette er hele 64% økning over perioden, og det viser et tydelig 

vekstpotensiale i LNG-bransjen de neste årene. 

 

Tabell 3 – Forventet vekst i LNG-eksporten (Kilde: Egne beregninger og Nordea Markets 280513) 

Videre vil vi argumentere for hvorfor vi mener at disse tallene er det beste anslaget, der vi ser på hvor 

eksporten skal komme fra og hvem som skal importere denne (både med FSRU og landbaserte 

terminaler). På importsiden vil vi se mest på Asia, da de i følge kilder vil stå for minst halvparten av alle 

nye importanlegg29. Av eksporten vil Australia være den dominerende regionen med sine 50% av alle 

nye eksportanlegg, mens USA har potensiale til å eksportere store mengder fra sin skifergassproduksjon.  

Med utgangspunkt i The Shipping Market Model tar vi for oss landene/regionene en etter en, og 

begrunner og setter tall på etterspørselsveksten vi forventer kommer. De punktene vi mener ikke har 

noen betydning for endringer i tilbud og etterspørsel etter skip i gjeldene land har vi utelatt.  

Generelt kan vi si at endringer i rente- og valutakurser vil påvirke både den globale økonomien som 

helhet og land/regioner mer spesifikt. Om disse faktorene utvikler seg på en negativ måte for land som 

vurderer nye importløsninger, kan det føre til at prosjektene utsettes eller skrinlegges helt pga. økte 

kostnader eller endring i behov og prioriteringer. Dette kan være at det blir for dyrt å låne penger i 

markedet (for høye renter) eller at valutakursen utvikler seg negativt og det derfor blir relativt dyrere å 

gjennomføre prosjektet.  

4.2.1.1 - IMPORT-ETTERSPØRSEL 

Asia har i lengere tid stått for 55-60% av verdens LNG-import30, og den det er ventet at denne andelen 

som et minimum vil opprettholdes de neste årene. Disse tallene er beregnet med flere forskjellige kilder 

                                                           
29 www.globallnginfo.com ”World LNG Liquefaction Plants and Regasification Terminals” 
30 Excelberegninger, se Bilag 3. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
MTPA 162      176      188      213      253      266      274      277      295      354      383      409      453      

Vekst 9% 7% 13% 19% 5% 3% 1% 7% 20% 8% 7% 11%

FORVENTET EKSPORTVEKST 2005-2017
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som grunnlag31, og der hvor vi har manglet konkrete estimater har vi selv vurdert veksten ved å se på 

den totale eksportveksten og tidligere historisk vekst. Kina har vi skjønnsmessig satt en vekstprosent på 

25%, noe som er innenfor estimatene til de samme kildene. 

BNP i de viktigste landene i Asia forventes å ligge på i snitt 4,9% frem mot 2018, mens det på 

verdensbasis forventes å ligge på 4,2%32. Dette underbygger LNG-veksten, og når vi samtidig vet at 

LNG er bedre for miljøet enn olje og kull og at LNG spiser andeler av den totale energibruken fra disse, 

mener vi at estimert vekst i LNG produksjon er realistisk.  

Prisen på LNG i Asia er ca 4 ganger høyere enn i USA, og det vil derfor oppstå arbitragemuligheter ved 

transport og salg mellom kontinentene33. Samtidig vil det komme mye LNG fra Australia, noe som gjør 

konkurransebilde bedre34. Dette teller for en videre vekst i LNG-importen generelt i Asia., og det gjør 

det lettere for myndighetene å godkjenne nye terminaler når de vet de har tilgang på gass fra andre 

regioner i verden. 

Større sjokk i verden vil kunne påvirke LNG-importen i Asia på flere måter: Økt global oppvarming 

taler for mer forbruk av LNG, nye store gassfunn kan gjøre at prisen på LNG synker, politisk ustabilitet 

eller kriger i viktige regioner/land kan føre til økte priser. Ting som dette vil påvike 

investeringsbesluttningen til myndighetene, da de må ta hensyn til pris og mengde LNG tilgjenngelig for 

å sikre gass til landet sitt.  

I figuren under ser vi tydelig hvor stor importør Japan er, og den skarpe veksten som ventes i Kina 

fremkommer også tydelig. I det kommende tar vi for oss forventningene til utviklingen mer detaljert for 

hvert enkelt land. 

                                                           
31 BG-Group: http://www.bg-group.com/InvestorRelations/Presentations/Documents/LNG-Dynamics-Jan2013.pdf 
32 (IMF, 2013), se Excelberegninger Bilag 4. 
33 (Nordea Markets, 052713) 
34 http://www.lng17.org/wp-content/uploads/2012/11/Ieda-Gomes-LNG-17-Brazil-Seminar.pdf 
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Illustrasjon 4 – Forventet importetterspørsel i Asiatiske markeder (Kilde: Egen tilvirkning basert på egne beregninger) 

Japan er, og vil fortsette å være den største og viktigste importøren av LNG, og har de siste 8 årene stått 

for 26-36% av all LNG-import. En fallende trend i importen ble avskåret av Fukashima-ulykken i 2011, 

noe som gjorde at importen steg til 32% i 2012. For tiden er kun 2 av 54 atomkraftverk satt i drift igjen, 

og det store spørsmålet her er hvor mange reaktorer som blir åpnet igjen, og når dette skjer. Det er ventet 

at Japan åpner ca. 6 reaktorer i år og nye 6 i 201435. Dette kan tyde på at LNG-importveksten vil avta 

noe, men vi ser fortsatt en viss økning da behovet for energi fra LNG forventes å øke på bekostning av 

andre energikilder. Selv om forventet BNP-vekst de neste årene ligger på ca 1,2%, tror vi det må en 

større hendelse til for at importen skal bremse helt opp eller synke i nær fremtid. En stor uforutsett 

hendelse kan også telle positivt for LNG-importen, slik vi så etter Fukashima i 2011. I følge våre 

beregninger vil Japan ligge på ca 26% av den totale LNG-eksporten. 

Kina er fortsatt ikke blant de helt store LNG-importørene, men har vokst fra 0 til 5% av LNG-

produksjonen i perioden 2006-2012. Det er ventet at Kina øker sin import med 20-30%36 i året fremover, 

og skjer dette vil landet oppnå en andel på ca. 10% av den totale LNG-importen i 201737. Myndighetene 

i Kina har satt en veldig ambisiøs vekstplan for bruken av LNG som energikilde i landet, og de er i full 

                                                           
35 (Nordea Markets, 052713) 
36 Fearnley HLNG Update 171212 
37 25% stigning i året som forutsettning i perioden 2013-2017 
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gang med å bygge ut både importterminaler og distribusjonsnettverk (Höegh sitt fartøy GDF Suez Cape 

Ann kommer til å bli Kina sin første FSRU når den blir operativ i oktober 2013). Målet for andelen av 

naturgass som andel av energimiksen i landet er 8,3% i 2015, og den lokale etterspørselen i landet er 

ventet å stige kraftig38. Kina ser også pånaturgass/LNG som en løsning på problemene med 

luftforurensning, da dette brenner renere enn bl.a. kull. Som et eksempel på forventet vekst i Kina, tror 

BP at de vil importere 70 MTPA med LNG i 202039. Våre tall (med 25% økning per år) vil gi enda mer 

enn dette. Siden 2005 har Kina hatt en vekst i BNP på mellom 8% og 14%, og det ventes at økonomien i 

landet årlig vil vokse med omkring 8,4% i snitt frem mot 201840. Denne sterke veksten underbygger det 

økte behovet for energi i landet, og vi ser derfor på 25 %-vekstrate som realistisk. 

Sør-Korea står nå for rundt 13% av verdens LNG-import, og de forventes å øke importen sin noe de 

neste årene41. Taiwan og India har hver rundt 5 % av LNG-importen, og begge landene har en estimert 

importvekst som gjør at disse andelene ventes å vedholde sine relative importandeler av LNG-

produksjonen. India har nylig sikret seg en langsiktig kontrakt for leveranse av LNG fra USA, og det er 

store sjanser for at de sikrer seg flere slike i nær fremtid42. India har en forventet vekst i BNP på 6,5% 

fremover, mens Sør-Korea og Taiwan har hhv. 3,8% og 4,2% vekst i snitt frem mot 2018.  

Nye markeder i Asia inkluderer land som Indonesia, Malaysia, Singapore og Thailand43. Disse 

markedene har per dags dato liten eller ingen LNG-import, men importandelen forventes å øke kraftig 

og kan i 2015 samlet være på 3%44. BNP-veksten er estimert til mellom 4% og 6%. Spesielt er det 

interessant at Indonesia og Malaysia, som hittil har vært rene eksportørland av LNG, har begynt å 

importere på grunn av en kraftig økning i etterspørselen av LNG internt i landene45.   

Av den totalt ventede økningen i LNG-produksjon i verden på 177 MTPA i perioden 2012-2017, 

forventes det at Asia importerer over halvparten av dette. Ref. illustrasjon 5 nedenfor. Dette gjør Asia til 

et ekstremt viktig marked for alle som arbeider innen LNG, og spesielt når vi ser på import og transport 

                                                           
38 (Fearnley Securities, 171212) 
39 (Fearnley Securities, 171212) 
40 (IMF, 2013)+ Excelberegninger Bilag 5. 
41 http://www.platts.com/RSSFeedDetailedNews/RSSFeed/NaturalGas/7624196 
42 (Nordea Markets, 052713) 
43 http://www.arcticgas.gov/sites/default/files/documents/lng-canada-12-6-pfc-energy-study-global-lng-mkt.pdf 
44 www.platts.com           “Malaysia's Melaka LNG terminal …”, Max Gostelow, 3/5-2013 
45 www.bloomberg.com “Indonesia to Import LNG …”, Fitri Wulandari & William Mellor, 6/3-2013 
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er denne regionen viktig. Andre store land der LNG-import er viktig inkluderer Storbritania, Spania og 

Frankrike. Disse ventes å holde et jevnt nivå på importen, og vil sådan ikke være markeder i vekst med 

behov for nye anlegg. Det er også ventet at veksten i disse økonomiene blir relativt lav, og en mulig 

trussel her er Euro-krisen som kan føre til betydelig lavere importetterspørsel. 

I grafen nedenfor fremgår det store potensialet i LNG-produksjonen samt Asias importandel av den 

totale produksjonen. Vi kan med dette konstatere at Asia er det viktigste markedet for import av LNG. 

Videre skal vi se på etterspørselen for eksportsiden, der det er spesielt interessant å se på Nord-Amerika, 

Australia og Afrika.  

 

 

Illustrasjon 5 – Forventet LNG-produksjon og Asiatisk import i perioden 2012-2017. 

4.2.1.2 - EKSPORT-ETTERSPØRSEL 

USA har i lang tid vært nettoimportør av både olje og gass. Etter at skiffergass revolusjonerte makedet 

fra år 2005, har dette snudd og de er nå selvforsynte med gass i lang tid fremover. Landet har også mye 

gass tilgjenngelig for eksport, og det diskuteres nå kraftig om myndighetene skal åpne opp for nettopp 

dette. Kanskje det viktigste punktet som diskuteres er påvirkningen eksport får for de lokale gassprisene. 

Gass i USA koster ca 25% av prisen i Asia, og mange tror og frykter at gassen vil bli dyrere i USA ved 

eksport. Det er snakk om å åpne opp for eksport av 40-60 MTPA innen 2020. For import- og FSRU-
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siden vil dette være av interesse da det er snakk om mer LNG å regassifisere, som igjen betyr flere 

anlegg/skip46, og det vil kreve mellom 45 og 250 LNG-transportskip for å frakte dette ut til markedene 

(det mest sansynlige er ca 80-100 skip)47. Nylig har USA for første gang på to år gitt tilatelse til et 

anlegg for gasseksport, og det snakkes om at tre andre anlegg er nærme tilsvarende tillatelser7. Dette i 

tillegg til anlegget ”Sabine Pass”, som kan være i drift allerede fra 2016. I hovedsak er dette landbaserte 

eksportanlegg, og på grunn av lang bygetid vil oppstartsdatoen for de fleste prosjektene være i 2017 og 

utover. Investeringer i eksportanlegg vil lønne seg pga. de gode mulighetene for å selge billig gass dyrt 

til Asia, og så lenge eksportørene klarer å holde kostnadene nede ved bygging kan lønnsomheten bli 

høy. IMF forventer en økonomisk vekst i USA på i snitt 3% fremover, og skjer dette tror vi USA vil 

åpne for en rekke eksportanlegg innen kort tid. 

Canada har på samme måte som USA også opplevd en revolusjon innen skifergassteknologi, og landet 

er i full gang med å etablere sine første eksportanlegg på vestkysten (i tillegg har de tilgang på 

”normale” naturgassressurser som de har eksportert i noen år). Her har de tilatelse til å eksportere opp til 

10 MTPA, og tanken er at LNG skal fraktes direkte til Japan og Sør-Korea48. Vi venter ikke at Canada 

bidrar med en markant økning i sin eksportkapasitet de neste 5 årene, dog ser vi på det som sannsynlig at 

tilbudet på lang sikt kan øke betydelig. De siste årene har eksporten fra Canada sunket noe, og med 

eksport av skifergass tror vi at denne trenden vil snu på litt sikt. 

I Afrika har det de siste årene blitt gjort flere store gassfunn. Spesielt på Østsiden i Tanzania og 

Mozambique har selskaper som Statoil, Exxon og BG helt nylig funnet mye gass, og det diskuteres i 

disse dager om hvordan resursene skal hentes opp og selges49. Siden funnene er relativt nye er en ”Final 

Investment Decision” enda rundt 3 år unna, som igjen betyr at produksjonen kommer enda senere. Her 

er det muligheter for bruk av FLNG-løsningner, og det vil uansett være positivt for FSRU-segmentet da 

dette betyr mer LNG å regassifisere. Da Øst-Afrika ligger såpass tett på Asia, kan nærhet til 

hovedmarkedet og høye gasspriser gjøre det attraktivt å bygge ut infrastruktur for å utvinne funnene. 

Sjansene er derimot store for at politisk ustabilitet i regionen holder igjen prosjektene, og selv om nye 

                                                           
46 http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
UnitedStates/Local%20Assets/Documents/Energy_us_er/us_er_GlobalImpactUSLNGExports_AmericanRenaissance_Jan201
3.pdf 
47 http://www.tradewindsnews.com/finance/article317461.ece5 
48 http://www.kitimatlngfacility.com  
49 http://www.lng17.org/wp-content/uploads/2012/11/Ieda-Gomes-LNG-17-Brazil-Seminar.pdf 
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ressurser oppdages er det ikke noen selvfølge at de blir hentet opp og solgt på markedet. En forventet 

BNP-vekst på 7-8% gir gode muligheter for økt eksportsatsinger, og dette vil være svært positivt for 

hele shippingmarkedet. Også Nigeria, Angola og Algeria har funnet gass, og utbygginger av disse 

feltene og eksportanleggene er enten nærme eller allerede i gang. Disse landene ligger riktig nok ikke 

like nærme Asia som de landene på østsiden av Afrika, men det er tydelig at de kommer til å eksportere 

LNG i løpet av noen år.  

Australia har de siste årene utviklet seg til å bli en av de største eksportørene av LNG, og landet er p.t. 

den tredje største eksportøren i verden. Australia har mange prosjekter under utvikling etter flere store 

funn, og har ambisjoner om å bli størst i verden i løpet av 5 år50. Per i dag utbygges eksportkapasiteten 

med mer enn 60 MTPA. Ytterligere forventes det at nye prosjekter, tilsvarende 10-20 MTPA, blir 

bestemt utviklet allerede fra og med i år51. IMF estimerer en årlig vekst i BNP på rundt 3% i Australia 

og vi tror investeringene vil fortsette å stige i takt med dette. Nærheten til importmarkedet i Asia, samt 

disse enorme vekstambisjonene gjør at vi anser Australia som den viktigste regionen for produksjon og 

eksport de neste årene.  

Ellers i verden forventes det en jevn produksjon av LNG, noe som er naturlig da dette ofte selges på 

lange faste kontrakter. Land som Quatar, Malaysia, Indonesia, Trinidad & Tobago og Russland er blant 

de største på LNG-eksport, men disse landene er ikke ventet å øke eksportkapasiteten i særlig grad de 

neste årene. Skulle det skje store uforutsette hendelser eller kriger som i stor grad påvirker disse landene 

slik at eksporten opphører (midlertidig), vil prisen på LNG kunne stige raskt. Den økonomiske veksten i 

disse landene ventes å ligge på mellom 3% og 7%, så vi forventer at de vil klare å opprettholde og øke 

noe produksjoen av LNG. 

 

 

 

 

                                                           
50 http://minister.ret.gov.au/mediacentre/mediareleases/pages/australia-number-one-lng-exporter.aspx 

51 (Nordea Markets, 052713) + Excelberegninger, se Bilag 1 og Bilag 6. 
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4.2.2 – FORUTSETNINGER TILBUD 

Ettersom vi allerede har estimert eksportkapasiteten og sett på etterspørselssiden av importen, skal vi nå 

ta dette med oss videre når vi kartlegger tilbudet i LNG-markedet med spesielt fokus på FSRU. Vi 

forventer en stigning i LNG-produksjonen på 177 MTPA, noe vi mener er fornuftig med utgangspunkt i 

det vi nå vet om tilbud og etterspørsel i LNG-bransjen. 

Det vil være behov for godt over 200 skip for å transportere dette52, og vi kan også fordele disse tallene 

på nye landbaserte importterminaler og FSRU-skip. Vi vet antall FSRU-skip fra 2005 til og med 

levering 2014-2015, og vet vi også den prosentvise andelen FSRU innehar. Dette bruker vi videre når vi 

skal anslå antall FSRU-skip i markedet de neste 5 år ved hjelp av opplyste opsjoner på nybygg og 

generelle forutsetninger i markedet. Tabell 4 viser markedet per i dag: 

 

Tabell 4 – Oppsummering av FSRU-markedet, dets aktører, eksisterende og kommende fartøy pr. i dag  (Kilde: Egne beregninger) 

Det finns 14 FSRU-skip i markedet (fordelt på tre selskaper) og det er 9 skip under bygging med 

levering ila. de neste to årene (fem selskaper). Som det fremgår av Tabell 5 har andelen FSRU av totalt 

produsert LNG steget fra 4% i 2005 til 18% i 2012, og i 2014 kommer den til å ha steget til 21% så 

fremt LNG-produksjonen skjer etter våre tidligere estimater og nybygg leveres uten store forsinkelser53. 

 

Tabell 5 – Utvikling i FSRU-segmentets markedsandeler av den totale LNG-importen 

                                                           
52 Mellom 1,2 og 2 MTPA per skip avhengig av distanse til markedet (Asia) (Fearnley Securities, 171212) 
53 Egne beregninger basert på tidligere analyser 

SELSKAP I DRIFT NYBYGG OPSJONER TOTALT

Höegh LNG 2 4 3 9

Golar LNG 4 3 2 9

Excelerate 8 1 8 17

OLT Toscana 1 1

BW Gas 1 1

Totalt 14 10 13 37

DAGENS FSRU-MARKED

FSRU-KAPASITET 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

MTPA 7 11 11 14 32 46 46 49 56 74 88 105 123

Prosent av markedet 4% 6% 6% 7% 12% 17% 17% 18% 19% 21% 23% 26% 27%

Prosent vekst 50% 0% 33% 125% 44% 0% 8% 14% 31% 19% 20% 17%

Kilder: Nordea 27.05.2013, Höegh LNG og egne antagelser

HISTORISKE OG FORVENTEDE MARKEDSANDELER FOR FSRU
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Perioden 2015-2017 er mer usikker. Vi vet at det skal leveres tre skip i 2015, men det kan også bli flere 

dersom det kommer ytterligere bestillinger i løpet av 2013 (antagelse om byggetid på to år). Som det 

fremgår av Tabell 6 skal det mest sannsynlig tildeles 3-6 kontrakter i nærmeste fremtid, der oppstart i 

hovedsak forventes å være i 201554:  

 

Tabell 6 – Oversikt over FSRU-prosjekter (Kilde: Höegh LNG, Tradewinds) 

Golar er valgt som prefered bidder på FSRU-en i Jordan, noe som i praksis betyr at de får kontrakten. I 

Indonesia står det mellom Höegh og Golar, men her har myndighetene nylig utsatt beslutningen med ca. 

6 måneder. I Uruguay er det kun Höegh og GDF Suez som har operativ erfaring med FSRU av de fire 

mulige kandidatene, men siden dette prosjektet krever bygging og drift for både havn, rør og FSRU var 

det GDF Suez som nylig ble valgt som prefered-bidder. Hvilken FSRU selskapet vil bruke er ukjent 

enda, men det kan være snakk om å replassere GDF Suez Neptune eller å leie inn et nybygg (stor sjanse 

for at BW Gas blir tildelt sin første FSRU-kontrakt, ev. at Höegh får sin FSRU-kontrakt nr. fire).  

For FSRU-prosjektene i India og Libanon er det mange selskaper som kommer til å levere bud i løpet av 

2. kvartal i år, og det er ventet at en avgjørelse vil bli tatt innen utgangen av året. I tillegg virker Port 

Meridan til å være i rute. Da dette er er prosjekt utviklet av Höegh, som høsten 2012 ble solgt videre, har 

Höegh eksklusive rettigheter til å levere FSRU-en til denne havnen. Vi tror prosjektet kommer så langt 

at en kontrakt signeres i løpet av året, noe som fører til oppstart av FSRU-en i 2016.  

Golar har 11 LNGC-skip under bygging, der de har mulighet til å ”legge til” regass-anlegg slik at de får 

fire FSRU-skip der de tre første leveres neste år og nr. fire i 201555. Dette gjør Golar i stand til å by 

aggresivt på flere forskjellige prosjekter uten risiko for at selskapet ikke får levert skipene. Excelerate 

                                                           
54 (Höegh LNG, 2013) 
55 www.golar.com 

PROSJEKT
HÖEGH 
GODKJENT

BUD AVGJØRELSE OPPSTART SELSKAPER

Jordan N/A 2012 Q1 2013 2015 Golar "prefered"

Uruguay Ja Q1 2013 Q2/Q3 2013 2015 GDF Suz

India Ja Q2 2013 2013 2014/2015 Flere

Lebanon Ja Q2 2013 2013 2015 13 +

Indonesia Ja Q1 2013 2014 2016 Höegh + Golar

Port Meridan Eksklusiv N/A Q4 2014 2016 Höegh

FSRU-PROSJEKTER I NÆR FREMTID
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derimot, har 8 opsjoner på FSRU-nybygg og selv om disse skipene ikke har startet byggingen gir det 

dette selskapet en sikrere posisjon når det bys på flere prosjekter samtidig56. Höegh har tre opsjoner 

tilknyttet sine nybygg, og de har uttalt at de kommer til å utøve en etter en ettersom de får kontrakter på 

skipene sin57. 

Forsinkelser oppstår nesten alltid i store prosjekter, og vi tror derfor ikke at alle disse 6 FSRU-

kontraktene blir tildelt i år (Indonesia har nylig blitt 6 måneder forsinket). Men alle prosjektene ligger an 

til å velge en FSRU-løsning for sitt LNG-importbehov, og vi tror derfor på tilsvarende gjennomførelser. 

Som et minimum antar vi at andelen FSRU av total LNG-produksjon vil opprettholdes, og gjerne med 

en forsiktig vekst opp mot 26-27% frem til 2017. Dette krever rundt 3-5 nye FSRU-skip per år, og dette 

er en sentral antagelse som vi legger til grunn for utviklingen i tildelingen av FSRU-prosjekter innen år 

2017.  

4.3 - BRANSJEANALYSE 

Vi gjennomfører en bransjeanalyse for å vurdere lønnsomheten i bransjen Höegh opererer i, samt hvor 

vanskelig det er for aktørene til å tilegne seg disse verdiene. Vi definerer en bransje som en gruppe av 

bedrifter som tilfredsstiller de samme behov, ved å tilby produkter eller tjenester som er nære substitutt 

til hverandre58. Bransjen til Höegh vil vi definere som leveranse av komplette flytende LNG-tjenester, og 

vi velger å analysere hvert av de tre segmentene de opererer i enten samlet eller separat alt ettersom det 

er behov for å skille de ad. Vi gjennomfører analysen ved å bruke rammeverket Porter’s Five Forces59. 

Ved å bruke dette rammeverket vil vi finne bransjens lønnsomhet basert på konkurranseintensiteten, der 

en høy konkurranseintensitet vil gjøre det vanskelig å oppnå superprofitt på lengre sikt. 

 

 

 

 

                                                           
56 www.excelerateenergy.com 
57 (Höegh LNG, 2013) 
58 (Barney, Gaining and Sustaining Competitive Advantage, 2007) 
59 (Johnson, Scholes, & Whittington, 2008) 
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4.3.1 - PORTER’S FIVE FORCES 

4.3.1.1 - TRUSLER FRA NYE KONKURRENTER – ADGANGSBARRIERER  

Vi vil beskrive LNG-bransjen som en 

veldig lønnsom bransje både i dag og i 

nær fremtid, og den vil derfor være 

attraktiv for potensielle nye aktører. 

Ettersom flere aktører entrer bransjen 

vil tilbudet øke og følgelig prisene 

falle. Dette kan resultere i at 

superprofitten forsvinner og at aktørene 

kun oppnår rater som dekker de 

marginale kostnadene. Siden lønnsomheten i LNG helt klart vil tiltrekke seg nye selskaper, vil 

adgangsbarrierene være det avgjørende for om de etablerer seg eller ikke. Barrierer som 

etableringskostnader og –muligheter og kundelojalitet vil være aktuelle å vurdere i denne 

sammenhengen60. 

LNGC & FSRU 

Det vil helt klart være mulig for relativt store selskaper å kjøpe et LNG-skip eller en FSRU rent 

kostnadsmessig. Prisene på disse skipene ligger på hhv. $200m og $280-330m61. Skal dette finansieres 

med en stor del banklån, vil ofte bankene kreve garantier og at fartøyet er tilknyttet en underskrevet 

kontrakt før det tilbys lån. Dette da shipping generelt er en risikofylt bransje med både høy potensiell 

avkastning og stor risiko for tap. For at selskapene skal få kontrakter med kunder kreves det som regel 

en del erfaring fra shipping, og i mange tilfeller kreves det mye erfaring og teknisk kompetanse, da 

spesielt med tanke på bygging og drift av FSRU. Det tar rundt 2-3 år å bygge et av disse skipene, og 

kapasiteten til de aktuelle verftene er de neste 2-3 årene veldig lav62. Dette vil hindre en del selskaper i å 

                                                           
60 (Barney, Gaining and Sustaining Competitive Advantage, 2007) 
61 (Clarksons Research, 2013) og (Höegh LNG Annual Report, 2012) og 
http://www.icis.com/heren/articles/2011/08/24/9487711/lng/lmd/petrobras-confirms-excelerate-as-winner-of-third-fsru-
tender.html 
62 (Nordea Markets, 052713) 

Illustrasjon 6 - Porter’s 5 Forces (Egen tilvirkning basert på Porter) 
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bestille nybygg, men de kan fortsatt entre markedet gjennom å kjøpe eldre skip og på den måten bygge 

seg opp erfaring og kompetanse. Det vil også være noe lettere å starte med regasskip om man allerede er 

etablert innen LNG-transport. Vi vil allikevel vurdere trusselen fra nye spillere i bransjen som lav de 

neste årene, mens den på lengere sikt vil stige. 

FLNG 

For selskaper som vil ha vanskeligheter med å entre LNG og FSRU segmentene, vil det være tilnærmet 

umulig å komme seg inn på FLNG. Den viktigste årsaken til dette er investeringskostnadene: Shell sitt 

Prelude prosjekt skal produsere minst 5,3 MTPA og prosjektet Exxon planlegger (i pre-FEED fase) kan 

nå 7 MTPA, mens Höegh ser på mulighetene for skip med produksjon på rundt 0,5-3 MTPA (1-2 mtpa 

mest sannsynlig). Når prisen på disse prosjektene anslås til å ligge på alt fra $560m til langt over 

$2000m per MTPA63 (Prelude forventes å koste ca USD 2400m64), gir det en samlet kostnad på $500m 

for de enkleste og minste løsningene opp til 20 000m for et ferdig bygd FLNG-skip65. Vi har funnet 

informasjon  for de syv mest relevante og aktuelle FLNG-prosjektene per dags dato, som det kan sees av 

Tabell 7. Selv om disse tallene er usikre og følsomt ovenfor endringer, gir oversikten et tydelig bilde på 

hvor dyrt utvikling av FLNG er. Vårt estimat på gj.snittskostnaden er USD 2000m, der det dyreste 

skipet anslås å koste USD 20 000m, noe som er hhv. 10 og 100 ganger dyrere enn et vanlig LNG-

transportskip. 

 

Tabell 7 – Oversikt over de viktigste FLNG-prosjektene (Kilde: Se bilag 28) 

                                                           
63 Basert på en rekke ulike kilder, herunder spesielt Tradewinds. 
64 http://www.tradewindsnews.com ” Giants float FLNG plan”, Jason O’Connell, London, 2/4-2013 
65 http://oilandgas-investments.com/2012/natural-gas/floating-lng-natural-gas/ 

SELSKAP PROSJEKT MTPA TOTAL KOSTNAD KOSTNAD / MTPA

Exxon Scarborough 7.0          20,000                         2,857                           

Shell Prelude 5.3          12,600                         2,377                           

Excelerate Lavaca bay 4.4          2,400                           545                              

Pangea LNG Tamar 3.0          3,500                           1,167                           

GDF Suez Bonapart 2.0          9,000                           4,500                           

Petronas Sarawak Kanowit 1.2          2,000                           1,667                           

Golar Douglas Channel 0.7          500                              714                              

Snittkostnad 1,975                         

FLNG-OVERSIKT USD '1000
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Store prosjekter som dette ofte har store kostnadsoverskridelser, og vi kan relativt enkelt konkludere 

med at FLNG kun er for noen spesielle selskaper66. Banker liker typisk å låne ut penger til sikre 

prosjekter, og ikke til uprøvde, høy-risiko og usikre prosjekter som FLNG. Det betyr at kapitalen i stor 

grad må komme fra egenkapitalen til de involverte selskapene, noe som ekskluderer veldig mange 

selskaper67. 

Design, bygging og drift av en FLNG vil kreve teknisk spisskompetanse. Dette krever erfaring og 

kompetanse fra felt som olje FPSO-er, dagens LNG-terminaler samt LNG/FSRU. Man må også ha gode 

og store samarbeidspartnere vertikalt i verdikjeden, og man må finne løsninger på svært komplekse 

risikofordelinger. Dette vil helt sikkert inkludere lokale myndigheter og alt av godkjenninger dette måtte 

medføre. FLNG er også helt nytt for verftene, og på lik linje med LNG og FSRU så vil det være 

begrenset hvilke verft som innehar teknologien og kunnskapen til å gjennomføre slike prosjekter.  

For tiden eksisterer det ca. 13 FLNG-prosjekter som er i forskjellige stadier av utviklingen. To av disse 

har tatt Final Investment Decision (FID) – hhv. Shell’s Prelude og Petronas’ Sarawak Kanowit - og vil 

følgelig fortsette videre til bygging og drift innen 4-5 år. Ellers er det samlet ca. 10 aktører som prøver å 

etablere seg innen FLNG, noen med prosjekter helt nede i 0,5 MTPA, mens Shell og Exxon er størst 

med hhv. over 5,3 og 7 MTPA. Ikke mange aktører har kommet like langt som Höegh, og selskapet 

anses som et av de 3-4 selskapene med størst potensiale fremover68. På kort sikt mener vi ikke at Höegh 

har potensiale til å realisere FLNG-prosjekter, først og fremst på grunn av kapitalkravet. Dog, på lengere 

sikt (når FLNG blir mer etablert og godkjent) vil trusselbilde endre seg og vi forventer at det vil bli 

større konkurranse innen segmentet på grunn av enklere tilgang på utviklingskapital. 

4.3.1.2 - TRUSLER FRA SUBSTITUTTER 

Vi definerer substitutter som et produkt eller en tjeneste som kan dekke samme behov som det aktuelle 

produktet/tjenesten. Flere substitutter impliserer økt konkurranse i bransjen og følgelig lavere 

                                                           
66http://www.shell.com/global/aboutshell/major-projects-2/prelude-flng.html 
http://www.firstmagazine.com/Publishing/SpecialistPublishingDetail.aspx?SpecialistPublicationId=29 og (Ledesma, Floating 
Liquefaction (FLNG): How far will it go?, 2011) 
67 http://www.laohamutuk.org/Oil/Sunrise/PotenFLNGBreakthrough.pdf  
68 www.hoeghlng.com  
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markedsandeler til spillerne. Styrken til substituttene avgjøres i hovedsak av fire ting: den relative 

prisforskjellen, byttekostnader, antall substitutter og produktenes kvalitet69. 

LNG 

Den klareste substitutten til LNG-shipping er gassrør. LNG-shipping benyttes i hovedsak når det er store 

avstander mellom feltet og sluttbrukeren av gassen, mens gassrør benyttes der det er økonomisk 

lønnsomt og gjerne kortere avstander. For eksempel er det på den norske Kontinentalesokkelen bygd ut 

et stort nettverk av gassrør som er knyttet opp mot 11 mottaksterminaler der 4 ligger i Norge mens 

resten ligger i nærliggende land med behov for mye gass til eget forbruk70. Dette gjør at gassen aldri blir 

gjort om til LNG for frakt, men beholdt som naturgass pga. bedre egenskaper ved transport gjennom rør. 

Dvs. at i mange tilfeller konkurrerer ikke gassrør med LNG-shipping, mens i de tilfellene der avstand og 

økonomi legger til rette for det kan gassrør oppfattes som et substitutt. Vi vil påstå at siden den største 

etterspørselen etter gass internasjonalt kommer fra Japan og andre asiatiske land, vil de store avstandene 

fra felt til marked utelukke bruken av gassrør. Skulle dette endre seg på sikt, eller at nye store gassfelt 

blir funnet nærme de viktigste markedene, så vil konkurransen fra gassrør øke. Trusselen fra gassrør 

anser vi derfor som lav. 

FSRU 

Før de første FSRU-ene kom på markedet i 2009 var det kun landbaserte regassifiseringsterminaler som 

kunne brukes til å regassifisere LNG. Nå er det relativt hard konkurranse mellom disse to løsningene, og 

som vi har vist tidligere stjeler FSRU hele tiden markedsandeler, da regassifisering med FSRUer har 

flere fordeler sammenlignet med landbaserte terminaler. Lavere kostnader, kortere byggetid og en større 

teknisk fleksibilitet ift. både det aktuelle prosjektet samt nye prosjekter etter første kontrakt vil være 

fordeler FSRU har over landbaserte terminaler71.  

Litt avhengig av spesifikasjoner, størrelse og lokasjon vil en FSRU koste $280-330m, mens en 

landbasert terminal fort kommer på $700m. Dette er en veldig klar besparelse, og sammen med en 

byggetid på 2-3 år mot 5-7 år vil det for mange være aktuelt med FSRU. En FSRU kan også i stor grad 

                                                           
69 (Barney, Gaining and Sustaining Competitive Advantage, 2007) 
70 www.statoil.com/annualreport2010/en/ouroperations/businessareas/naturalgas/pages/norway'sgastransportsystem.aspx 
71 (Fearnley LNG, 2013) 
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tilpasses forskjellige lokalisasjoner, der det kan være vanskelig og dyrt å bygge på land. Etter 

kontraktsperioden kan FSRUene omplasseres, og selv om dette kan kreve tilpasning av skipet, gir det 

eierne en mulighet onshore terminaleierne ikke har. Det vil også være mer positivt for miljøet, da man 

ved bruk av FSRU slipper inngrep i miljøet72. 

Kapasiteten til en FSRU er lavere enn et landbasert anlegg. En FSRU har normalt en kapasitet på opp 

mot 4 MTPA, sammenlignet med de største landbaserte terminalene som har en kapasitet opp mot 20 

MTPA. Dette er det derimot de færreste importterminalene som har kapasitet til, og normal kapasitet vil 

være mellom 3-9 MTPA. Kapasiteten til FSRU øker jevnt og trutt, og de aller fleste nye prosjektene 

med lav kapasitet er basert på en FRSU som terminal. FSRU forventes å spise mer og mer av 

markedsandelen til onshore etter hvert som kapasiteten blir stor nok73.  

En annen ting som kan være negativt for FSRU er at myndighetene i det aktuelle landet ønsker en 

landbasert løsning, fordi dette vil inkludere den lokale befolkningen og skape arbeidsplasser og dermed 

påvirke den lokale økonomiske veksten positivt.  

Til tross for lavere kapasitet og mulige påvirkninger fra lokale myndigheter, er vi i likhet med markedet, 

overbevist om at FSRU-segmentet kommer til å vokse sterkt i tiden fremover. Totalt sett konkluderer vi 

med at trusselen fra substitutter er mellomstor. 

FLNG 

FLNG utgjør en direkte substitutt for landbaserte eksportterminaler, og da i hovedsak små og 

mellomstore prosjekter (normalt 2-3 mtpa, men opp mot 5-6 mtpa). Fordelene med FLNG vil være 

kostnadsbesparende, miljømessig, kort ledetid, lavere risiko ved bygging (lavere risiko for 

kostnadsoverskridelser) og fleksibilitet over skipets levetid74. 

En av de viktigste ulempene med FLNG vil være kapasiteten. En landbasert eksportterminal vil i teorien 

kunne bli så stor som det måtte være behov for, og med relativt enkle muligheter for å bygge ut på sikt. 

Et LNG-produksjonsskip vil være begrenset allerede ved planlegging og bygging, og for å øke 

                                                           
72 (Fearnley LNG, 2013) 
73 (Fearnley Securities, 171212) 
74 (Höegh LNG, 2013) 
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kapasiteten må det et helt nytt skip til (enten en ny FLNG eller et rent lagringsskip tilknyttet 

produksjonsskipet).  

På kort og mellomlang sikt vil usikkerhet og risiko være til store ulemper for FLNG. Siden det per dags 

dato ikke eksisterer et eneste LNG-produksjonsskip, vil det være mye tryggere å velge en landbasert 

løsning som er utprøvd over flere tiår, der man kjenner til de fleste usikkerhetsmomentene. Aktørene har 

til gode å avklare fordelingen av risikoen tilknyttet både utviklingen og driften av FLNG-skip. Prelude- 

og Sarawak Kanowit-prosjektene er riktignok passert FID-fasen (Final Investment Decision) og skipene 

er under bygging75. Dette gir håp for resten av bransjen, men det vil samtidig måtte arbeides mye med de 

sentrale spørsmålene vi har luftet før vi tror bransjen blir mer aktiv. 

Risikoen for kostnadsoverskridelser ved selve  byggingen av skipet anses som lavere enn ved bygging 

av et landbasert eksportanlegg. Bakgrunnen for dette er at produksjonsskipet vil bli bygget i trygge 

omgivelser ved et verft som har stor ekspertise og lang erfaring innenfor skipsbygging. I motsetning må 

man ved onshore-anlegg tilpasse seg naturen og eksisterende (eller ikke-eksisterende) infrastruktur.  

På samme måte som med FSRU vil det med FLNG være billigere, mer miljømessig, innebære kortere 

ledetid og større fleksibilitet både ved det første prosjektet samt etter feltets levetid. Prosjekter vil også 

kunne påvirkes negativt ved at myndighetene ønsker lokal aktivitet mtp. bygging og drift av en 

landbasert terminal. 

Vi har i likhet med markedet stor tro på at FLNG kommer til å bli et viktig segment innen LNG-bransjen 

i fremtiden. Vi vurderer derfor trusselen fra landbaserte anlegg som mellomstor. 

4.3.1.3 - TRUSLER FRA KUNDER 

Trusselen fra kunder vil være stor når et eller flere av følgende gjør seg gjeldende: Store/få kunder, lave 

byttekostnader, enkel bakoververtikal integrering76. Her vil det kunne være forskjellige kunder avhengig 

av hvilket segment vi ser på, og har kundene stor makt vil de ta en større del av profitten som skal deles 

med shippingselskapene. 
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LNG 

Innen LNG-shipping er det mange små og mellomstore kunder , samt noen store og dominerende77. 

Selskaper som Exxon, Shell, BP og Chevron er kjente olje- og gassgiganter med mye makt innen både 

olje/gass og shipping, mens nyere (mer eller mindre) nasjonale selskaper som Petrobras, Gazprom, 

CNPC og NIOC har bygd seg større og større de siste årene. Alle olje- og gass-selskapene som eier 

andeler i gassfelt der løsningen ikke er basert på rør direkte til sluttbrukeren, er i de fleste tilfeller nødt til 

å benytte seg av tjenestene til shippingselskapene med LNG-skip. Med tanke på at nær sagt alle LNG-

skip kapasitetsmessig utnyttes maksimalt, og når etterspørselen etter LNG forventes å stige mye, mener 

vi at etterspørselen etter LNG-skip vil stige mer enn tilbudet de nærmeste årene78. Samlet mener vi at det 

er nok store selskaper til å skape god konkurranse og profittdeling. 

Det har typisk vært vanlig med ganske lange kontrakter ved frakt av LNG. Dette da både kjøper av 

gassen ønsker en stabil tilførsel av energi, mens selgeren på sin side ønsker å selge gassen rett etter at 

den er produsert (for å kunne fortsette en kontinuerlig produksjon). Dette gjør kundene låst fast til 

shippingselskapene for relativt lange perioder (gjerne opp mot 20-30 år). I de siste årene har det blitt noe 

mer vanlig med kortere kontrakter samt direkte spotreiser. Her vil kundene ha større fleksibilitet til å 

“shoppe rundt” etter beste pris. 

De fleste store olje- og gass-selskapene har såpass sterke finansielle muskler at de vil ha mulighet til å 

gå inn i shippingbransjen selv. Noen har også gjort dette, for eksempel Shell som eier eller har 

eierandeler i over 30 LNG-skip. Shell så store at selskapet innehar kunnskap, kompetanse og finansielle 

muskler til å utvikle sitt eget shipping-segment. For mindre selskaper behøver ikke dette å være tilfellet, 

da disse risikerer å miste sitt strategiske fokus. Vi bedømmer muligheten for at kundene vil integrere seg 

vertikalt bakover som stor. 

 

 

 

                                                           
77 http://www.ft.com/cms/s/2/471ae1b8-d001-11db-94cb-000b5df10621.html#axzz2PZlWfISG 
78 (Nordea Markets, 052713) 
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FSRU 

Kundene til FSRU-segmentet er få og gjerne statseide selskaper. På sikt, ettersom FSRU blir mer 

akseptert, vil det komme flere selskaper til som ønsker å kjøpe tjenestene til en FSRU. I stor grad gjelder 

dette statseide selskaper som ønsker å sikre gass til gassnettverket sitt. Om kundene ønsker å bytte til en 

annen tilbyder av regassannlegg, kan dette potensielt bli veldig dyrt. Kontraktene er også her lange, og 

skipene spesialtilpasses lokalisasjonen og prosjektet. Samtidig er det få skip som eksisterer, og bytte  

gjennom et nybygg eller en konvertering tar som regel 2-3. FSRU er enda mer kapital-og 

kompetanseintensivt enn vanlige LNG-shipping. I de tilfeller der bakoververtikal integrering er aktuelt 

vil det være de største statskontrollerte eierne av gassnettverk som ønsker mer kontroll over 

importterminalen til gassen de frakter. Med mindre dette er de samme selskapene som også eier og 

produserer gassen, ser vi det som lite sannsynlig at disse aktørene skal starte med bygging, eierskap og 

drift av en FSRU, og at de heller lar de mer spesialiserte selskapene ta seg av dette. At de kjøper seg inn 

med mindre andeler i de aktuelle selskapene, eller via et joint-venture, kan være mer aktuelt.  

FLNG 

Eierne av offshore-naturgassfelt vil bli kundene til FLNG-segmentet. Da det er flere faktorer som 

avhenger av om FLNG er aktuelt som del av utbyggingen av gassfeltet, kan det være både store og små 

selskaper som vurderer FLNG som løsning. Det er også veldig mange forskjellige selskaper over hele 

verden som eier gass, og på sikt tror vi det vil være en sunn konkurranse dem i mellom.  

Byttekostnadene vil her være høye. På samme måte som FSRU finnes det per i dag få kvalifiserte 

selskaper som tilbyr FLNG, og med ekstremt høye initiale investeringer samt lange kontrakter blir det 

tilnærmet umulig å bytte når man først har knyttet seg til et prosjekt. 

Shell er et godt eksempel på bakoververtikal integrering. Selskapet er ledende i segmentet med sitt 

Prelude-prosjekt og har en sterk posisjon og høy kompetanse innen shipping. Det kan godt tenkes at 

flere store energiselskaper også ønsker å integrere seg bakoververtikalt, men vi tror dette vil skje på 

lengre sikt når flere FLNG-prosjekter et satt i drift og risikoen i utviklingen av prosjektene har minsket 

som en følge av bransjeerfaring. 
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4.3.1.4 - TRUSLER FRA LEVERANDØRER 

Trusselen fra leverandører vil være stor når et eller flere av følgende gjør seg gjeldende: Store/få 

leverandører, høye byttekostnader, enkel fremoververtikal integrering79. Har leverandørene en sterk 

forhandlingsposisjon vil disse aktørene ta mer betalt i forhold til kvaliteten de leverer, og profitten til 

LNG-selskapene vil dermed synke. 

Den klart største leverandøren til shippingselskapene ser vi på som verftene som bygger skipene (selv 

om disse igjen består av mange mindre leverandører, samler vi de i en kategori). Da det ikke er mange 

verft som kan bygge de aktuelle avanserte skipene (vanlige LNG-transportskip, FSRU og potensielt 

FLNG), vil verftene oppnå sterk forhandlingsmakt i markedet. Det er kun fire verft som per dags dato 

kan bygge LNG-skip konkurransedyktig: Daewoo, Hyunday Heavy Industries, STX og Samsung. Alle 

disse ligger i Sør-Korea, og av de 102 skipene som for tidene er under bygging/bestilt har 88 av 

kontraktene gått til disse fire verftene. I Japan er det flere verft som kan bygge disse skipene med 

tilsvarende kvalitet, dog ikke til konkurransemessige priser som en følge av valutaens kraftige 

appressiering. Kina har ett verft (Hudong) som har mulighet til å bygge LNG-skip, og denne aktøren har 

for tiden 8 skip under bygging. Men dette verftet henter inn en veldig stor andel av kompetansen sin fra 

Japan, og er av den grunn heller ikke konkurransedyktig på pris80. Ordrebøkene er fulle de nærmeste 2-3 

årene, og selv om prisene i det siste har falt tror vi disse vil bli presset opp igjen på denne type skip. 

Det som taler i mot nettopp dette er det faktum at andre verft (som ikke per i dag har mulighet til å 

bygge LNG-skip) vil endre fokus slik at de også kan konkurrere på LNG-markedet. Verftene er få og 

store, og det er vanlig i bransjen å bestille flere skip (gjerne sammen med opsjoner på enda flere skip) 

hos det samme verftet. Når slike avtaler først er inngått, vil det være dyrt for shippingselskapene å bytte 

leverandør til et annet verft. Det er ikke vanlig for verftene å starte med shippingaktivitet, derfor anser vi 

muligheten for fremoververtikal integrering som lav. 

Arbeidskraft, i form av både fast ansatte og konsulenter (som i veldig stor grad blir brukt innen 

shipping), skal også leveres til shippingselskapene. Konsulentselskaper med spesialkompetanse leies 

ofte inn, slik at selskapene ikke risikerer å sitte på for mange faste ansatte om et prosjekt ikke går som 

planglagt. Internasjonalt finnes det nok arbeidskraft til å dekke behovet for kompetanse, men om det er 
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veldig viktig at det kommer fra lokalmiljøet (samme land/region) så kan det bli vanskeligere. Har de 

samme personene arbeidet på et prosjekt lenge, og besitter korrekt kompetanse og erfaring, vil det være 

kostbart å bytte til andre personer. Da shipping er såpass kapitalintensivt ser vi ikke på fremoververtikal 

integrering som et problem her. 

Banker (og andre finanshus) er leverandører av kapital til finansiering av nybygg. Internasjonalt finnes 

det utallige banker, men det er ikke alle disse som er interessert i å ta den risikoen utlån til 

shippingselskaper innebærer. Det er ofte store banker som har et spesielt fokus mot shipping, og det 

gjelder å ha gode forbindelser med disse. Skal shippingselskapene bytte bankforbindelser, kan det bli 

dyrt da andre banker (hvor de ikke har like gode kontakter) kan kreve bedre betalt i form av høyere rente 

og avgifter samt strengere betingelser på lånene sine. Det skjer at banker med pant i skip overtar disse 

ved konkurs, og på den måten blir tvunget inn i shippingbransjen. Da dette ikke skjer så ofte, og siden 

disse skipene uansett (som oftest) blir solgt videre ganske raskt, ser vi ikke på dette som en trussel. 

4.3.1.5 - KONKURRANSEINTENSITET & RIVALISERING 

Konkurrerende rivaler er bedrifter med like produkter og tjenester som tilbys til den samme 

kundegruppen (dvs. ikke-substitutter). Faktorer som kan påvirke konkurranseintensiteten er 

størrelsebalansen, vekstforholdene, høye faste kostnader, høye utgangsbarrierer og lav differensiering.81 

Innen LNG-transport finnes det både store, mellomstore og små aktører. FSRU-segmentet er preget av 

tre ca. like store aktører. Innen FLNG er det flere aktører som utvikler forskjellige løsninger, der Shell er 

den største og viktigste. Spesielt er det stor konkurranse på FSRU-siden nå, og vi forventer at 

konkurransen tar seg mer opp innen FLNG om noen år.  

Som det fremgår fra avsnitt 4.2.1.1 forventer vi en kraftig økning i LNG-produksjonen gjennomsnittlig 

tilsvarende ca. 11 % hvert år i perioden 2013-2018. En rimelig antagelse vil derfor være at de fleste 

selskapene kommer til å vokse med markedet, fremfor å vokse på bekostning av sine konkurrenter.  

Shippingbransjen er som tidligere nevnt veldig kapitalintensiv, og de fleste selskapene i bransjen har 

høye kapitalkostnader og avskrivninger. Dette fører til et skjerpet kostnadsfokus, noe som igjen øker 

rivaliseringen i bransjen. 
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Da selskapene i bransjen har mye kapital bundet opp i skip, vil det føre med seg høye kostnader om de 

ønsker å forlate bransjen. Skip må selges eller skrapes, og med mindre man har god tid til å vente på 

gode tilbud, risikerer man betydelige tap ved salg.  

Mulighetene for differensiering innad i de tre segmentene LNG-transport, FSRU og FLNG er begrenset, 

men samlet sett i shippingbransjen er det en viss grad av differensiering siden noen kun satser på LNG-

transport, noen er inne i FSRU i tillegg, mens noen igjen jobber mot FLNG. 

Vi vil si at det er mellomstor grad av konkurranse og rivalisering innen LNG-shipping, der det varierer 

noe avhengig av hvilket segment man ser på. 

4.4 - INTERNANALYSE 

I den interne analysen er målsetningen å utrede hvilke interne ressurser Höegh har, samt vurdere i 

hvilken grad disse ressursene utgjør relative styrker eller svakheter i forhold til konkurrentene. 

Ultimativt skal dette gi oss svar på Höeghs konkurranseevne og hvorvidt deres ressurser kan skape et 

eller flere varige konkurransefortrinn. Analysen er i hovedsak basert på offentlig tilgjengelig 

informasjon. Dette medfører at den eksterne fremstillingen av Höegh kan tenkes å være farget av 

ledelsens optimistiske syn. Således er det viktig å være kritisk og nøytral til den informasjon som brukes 

til analyseformålet. 

Jacobsen og Liens82 definisjon på ressurser er: 

«Ressurser er beholdninger av innsatsfaktorer som påvirker bedriftens relative 
evne til å iverksette produktmarkedsstrategier» 

Den ovenfornevnte definisjonen skiller seg fra andre definisjoner83 av ressurser ved at Jacobsen og Lien 

kobler ressursene til produktmarkedsstrategier. Dette betyr at ressursene skal forstås som innsatsfaktorer 

for produktmarkedsstrategier fremfor kun aktiver (eiendeler) uten kobling til hva bedriften rent faktisk 

gjør. Vårt praktisk anlagte fokus i denne oppgaven gjør at vi velger Jacobsen og Liens definisjon på hva 

som er ressurser, nettopp fordi vi da blir nødt til å fokusere på hvordan aktivene blir benyttet i 

                                                           

82 (Jacobsen & Lien, 2001) 
83  (Dierickx & Cool, 1989); (Barney, 1986) 



45 | P a g e  
 

virkeligheten til å skape verdi for virksomheten. Innsatsfaktorene kan klassifiseres for å trekke 

oppmerksomheten mot strategisk relevante ressurser. Vi har oppgjort Höeghs relevante ressurser etter 

Jacobsen og Liens klassifisering som følger: 

 

Tabell 8 – Höeghs interne ressurser (Kilde: Egen tilvirkning) 

De nevnte ressursene i tabellen ovenfor kan skape et konkurransefortrinn i forhold konkurrentene, 

dersom visse egenskaper er til stede og ressursen(e) anvendes optimalt. Et konkurransefortrinn 

kjennetegnes ved at det oppnås langsiktig avkastning over gjennomsnittet i det relevante 

produktmarkedet. Med utgangspunkt i SVIMA-modellen vurderer vi herved om hvorvidt Höegh har et 

eller flere konkurransefortrinn84. En ressurs skal være preget av alle de følgende fem betingelser for at 

den skal bli karakterisert som et varig konkurransefortrinn: Sjelden, Viktig, Ikke-imiterbar, 

Mobiliserbar og Appropierbar. 

Ut i fra disse fem kriteriene kan man ekstrahere analyseverktøyet SVIMA. Vi har satt kriteriene opp i en 

tabellform, slik at vi får et praktisk analyseverktøy for å vurdere hvordan de enkelte ressursene kan 

skape konkurransefortrinn i eksisterende og nye markeder: 

                                                           
84 (Jacobsen & Lien, 2001) 

RESSURS INNSATSFAKTORER
Likviditet

Tilgang på lån og investeringer

Opsjoner på fartøy

Fartøy

Geografisk tilstedeværelse

Patenter

Ansatte

Industrikompetanse

Forskning og utvikling

Relasjoner

Merkenavn/image

Verdier og organisasjonskultur

Finansielle ressurser

Fysiske ressurser

Menneskelige ressurser

Organisatoriske ressurser
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Tabell 9 – SVIMA-analyse (Kilde: Egen tilvirkning) 

Videre skal vi gå nærmere igjennom de fire ressursene vi tror Höegh potensielt kan ha som varige 

konkurransefortrinn, der vi sjekker om de oppfyller SVIMA-kriteriene og konkluderer med i hvor stor 

grad de kan regnes som fortrinn. 

4.4.1 - INTERNE RESSURSER I HÖEGH LNG 

4.4.1.1 - FINANSIELLE RESSURSER 

De finansielle ressursene til Höegh kan deles i to: den eksisterende finansieringen og evnen til å tiltrekke 

seg viderefinansiering. Dagens finansiering består av en kombinasjon av kontanter, likvide midler, 

kassekreditt, banklån og andre lån, egenkapital, arbeidskapital samt gjeld til kreditorer. Evnen til å 

finansiere sin videre strategi avgjøres av styrken og ryktet til ledelsen og selskapet, styrken på forholdet 

til eksisterende investorer og kreditorer, bransjens attraktivitet samt om selskapet er notert på børs85. 

I starten av andre kvartal 2013 hadde Höegh hadde USD 61.9m i kontanter, USD 114.3m i finansielle 

instrumenter og USD 548m i langsiktige lån og ubenyttede kredittfasiliteter bundet opp i FSRU 

Klaipedos Nafta og FSRU Indionesia (inkl. ankersystemet). Selskapet har et CAPEX-program på USD 

930m fordelt på de fire nybyggene i tillegg til USD 100m for ankersystemet til FSRU-en i Indionesia. 

Dette betyr at Höegh mangler ca. USD 235m for å være fullfinansierte (i forhold til budsjetteringen har 

vi senere i oppgaven gjennomført våre egne betraktninger mht. selskapets CAPEX-program), 

hovedsaklig fordelt på FSRU 3 og 4. For nybygg nr. 3 forhandles det stadig med partene i Chile for å 

fullføre kontrakten, og det er ventet at finansieringen vil falle på plass kort tid etter kontraktsinngåelse. 

Finansieringen av nybygg nr. 4 vil starte i løpet av året og på samme måte fullføres når kontrakt er 

                                                           
85 (Jacobsen & Lien, 2001) 

SJELDEN VIKTIG
IKKE-
IMMITERBAR

MOBILISERT APPROPRIERBAR UTFALL

Nei Ja Ja Ja Ja Paritet

Ja Nei Ja Ja Ja Trivielt fortrinn

Ja Ja Nei Ja Ja Midlertidig fortrinn

Ja Ja Ja Nei Ja Potensielt fortrinn

Ja Ja Ja Ja Nei Ubetalt fortrinn

Ja Ja Ja Ja Ja Varig fortrinn

SVIMA-KRITERIENE
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sikret. Gjeldsgraden på disse prosjektene ligger på ca 75%, og slik det ligger an per dags dato tyder det 

meste på at hele CAPEX-programmet kommer til å bli ferdigfinansiert i tide86.   

Kreditorene til Höegh består for det meste av flere forskjellige banker og obligasjonseiere. Selskapet 

forsøker å utvide gruppen av banker de arbeider med, og har som et resultat av dette skaffet den første 

finansieringsgarantien for et regass-skip fra K-sure og GEIK (sammarbeid mellom Sør-Koreansk og 

norske eksportgaranti)87. I den samme finansieringsrunden sikret Höegh seg lån på USD 299m fra 5 

forskjellige banker. Höegh måtte se seg nødt til å begrense antallet tilbydende banker pga. stor pågang88. 

Dette ser vi helt klart på som positivt for selskapet. 

Ledelsen i selskapet har lang erfaring fra shipping generelt og LNG spesielt. Hovedeierne Leif Höegh & 

Co. har et veldig godt rykte i bransjen. De har drevet med shipping i mange tiår, der både eierselskapet, 

ledelsen og selskapet som helhet har gode og sterke forhold til dagens investorer og kredittorer. Dette 

styrker selskapets muligheter til å hente flere penger i markedet i fremtiden, både for å få den siste delen 

av dagens nybyggingsprogram på plass samt for fremtidige nybygg.  

LNG-bransjen som helhet er for tiden veldig attraktiv, og det er kanskje her det er lettest å få bankene 

med på laget sammenlignet med andre shipping-bransjer. Gode rater og en høy forventet vekst bidrar til 

dette, og når det samtidig har utviklet seg to helt nye segmenter i form av FSRU og FLNG er det 

naturlig at både investorer og kredittorer søker mot LNG-shipping.  

Det nylig opprettede selskapet Höegh FLNG AS er et godt eksempet på hvordan Höegh ser for seg 

videre finansiering. Ved å skille ut FLNG-segmentet i et eget selskap, og på den måten la investorerne 

selv velge risikoprofil på investeringene sine, sørger selskapet for at finansieringen kommer fra flere 

forskjellige kilder. Som tidligere påpekt er FLNG uansett såpass dyrt at Höegh behøver flere gode og 

store partnere/investorer, og det letteste er da å skille dette segmentet ut for seg selv.  

Höegh arbeider ytterligere med å opprette et Master Limited Partnership (MLP) i USA, og det er ventet 

at arbeidet med dette blir avsluttet i 2014. Opprettelse av dette selskapet i USA gir Höegh tilgang på 

                                                           
86 Höegh LNG kvartalsrapport 1Q 2013 
87 Höegh LNG kvartalsrapport 1Q 2013 
88 (Pierce, 2013) 
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kapital fra nye investorer. Videre minsker dette risikoen for at selskapet blir nødt til å utstede nye aksjer 

på Oslo Børs89. 

Det negative med Höegh sin finansielle situasjon er selskapets høye finanskostnader i absolutte tall 

relativt til deres inntekter. Dette har påvirket resultatene fra driften kraftig de senere årene90. Kostnadene 

skyldes de store investeringene i nybyggprogrammet kombinert med høy volatilitet i 

sikringsinstrumentene. Vi forventer dog at dette vil endre seg i tiden fremover ettersom de første FSRU-

fartøyene som er under produksjon snart er i drift og dermed begynner å generere inntekter. Vi ser på 

den totale finansielle situasjonen som en mellomstor ressurs. Styrken på Höeghs finansielle tilgang 

trekkes opp av de gode erfaringene selskapet har med å sikre kapital.  

4.4.1.2 - FYSISKE RESSURSER 

Höegh sine fysiske ressurser består for det meste av skipsflåten. Flåten består av fire eide/deleide LNG-

transportskip, to 50% eide regass-skip og to skip som kun er på management hos Höegh (teller derfor 

ikke disse som eiendeler og fysiske ressurser). I tillegg har de fire FSRU-skip under bygging med tre 

tilhørende opsjoner91. Gjennomsnittsalderen er på 14 år, sammenlignet med hhv. 21,5 og 6 år hos Golar 

LNG og Exelerate Energy. Det er helt klart de to skipene Norman Lady (1973) og LNG Libra (1979) 

som drar opp gjennomsnittsalderen, og det er også disse fartøyene vi mener er nærmest utskiftninger 

(skraping eller salg). Begge har korte kontrakter som går ut ila. siste halvdel av 2013 (med mindre 

opsjonene blir utøvet), og det er stor sjanse for at minst ett (muligens begge) forsvinner ut av flåten 

innen kort tid. Resten av flåten består av moderne skip som har lange kontrakter med solide selskaper, 

og Höegh er med dette godt rustet for fremtiden. Flåten styrkes ytterligere ved leverng av fire FSRUer 

som leveres f.o.m. neste år. 

Det faktum at Höegh får levert sine nybygde FSRU-skip de neste årene, samt at de har mulighet til å 

utøve opsjoner på tre til, gjør at de kan oppnå en fordel ovenfor konkurrentene og kanskje spesielt 

ovenfor potensielle nye konkurrenter. Denne fordelen anser vi som midlertidig, da det på sikt vil komme 

flere konkurrenter inn i bransjen og flåten vil bli eldre og eldre.  

                                                           
89 (Nordea Markets, 052713) 
90 Höegh LNG Årsrapporter 2008-2012 
91 Se oversikt over fartøyene i Tabell 1 i kapittel 2. 
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Höegh LNG er registerert på Bermuda og har hovedkontor i Oslo. Ytterligere kontorer eksisterer i 

London, USA og i Singapore. Mesteparten av den forventede aktiviteten i FSRU-segmentet forventes å 

være i Asia og Mellom-Amerika. Det antas derfor å være fordelaktig at virksomheten har kontorer i 

lokal tilknytning til disse markedene. Dog mener vi ikke at disse lokaliseringene gir relative fordeler 

ovenfor konkurrentene, da eksempelvis Golar LNG har kontorer i Oslo, London og på Bermuda. Den 

globale tilstedeværelsen tilfredstiller med andre ord ikke kravene for konkurransefortrinn. 

4.4.1.3 - MENNESKELIGE RESSURSER 

De menneskelige ressursene til Höegh består av dagens ansatte i tillegg til mulighetene for å dekke det 

fremtidige behovet for flere ansatte. Per 31.desember 2012 hadde Höegh 82 kontoransatte og 350 

personer tilknyttet skipene sine, og de utmerker seg ved å ha en lavere omsetningshastighet blant de 

ansatte enn bransjestandarden og et sykefravær helt nede på 1,7 % for 2012 (Höegh LNG Årsrapport 

2012). De fleste kontoransatte arbeider på hovedkontoret på Skøyen i Norge, og det er en 

gjennomgående trend at de ansatte har både nødvendige kvalifikasjoner og erfaring for å drive med 

LNG-shipping. Selskapet som organisasjon har gjennom 40 år i bransjen opparbeidet mye verdifull 

kunnskap og erfaringer, og har samtidig skaffet seg et godt rykte hos både samarbeidspartnere og 

konkurrenter. Menneskene og organisasjonen har opparbeidet seg et stort kontaktnettverk i bransjen, 

kunder, samarbeidspartnere, gassprodusenter og myndigheter. Shipping som bransje er kjent for å være 

blant dem som kompenserer sine ansatte best, noe som ikke er et unntak for Höegh. Dette kan være med 

på å beholde og tiltrekke seg kvalifiserte personer. 

En av Höeghs store styrker er at selskapet drifter sine egne skip. Dette tror vi kan gi virksomheten en 

bedre forståelse av markedene enn hva virksomheter som outsourcer driften oppnår. Dette tror vi vil 

være spesielt viktig i utviklingen av FRSU og FLNG, der en relativt større andel av verdiskapning vil 

foregå ombord på fartøyene. 

Höeghs ledende posisjon i FSRU-segmentet gir naturlig høy industrikompetanse på individnivå på feltet, 

og innen FLNG har Höegh investert over 400 000 arbeidstimer for å utviklinge FLNG-løsninger. Dette 

er gjort over flere år, og vil ikke være lett å kopiere av andre de nærmeste årene. Vi tror at Höegh meget 

sannsynlig har en ekspertise på disse områdene som er vanskelig og kostbar å tilegne seg. I praksis er 

det vanskelig å kopiere menneskelige ressurser, til tross for at de ansatte kan flytte på seg selv som de 
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vil. Kompetansenivået i Höegh avhenger videre ikke av et enkelt individ og det må dermed være rimelig 

å påstå at de menneskelige ressursene i Höegh er delvis approprierbare. Dette kan gi Höegh et 

midlertidig konkurransefortrinn. 

Den videre strategien til Höegh er å vokse videre i FSRU-segmentet gjennom nybygg og å utvikle 

FLNG-løsningene sine slik at de blir kommersialisert. Dette vil kreve flere teknisk kvalifiserte ansatte 

både på kontor, på verft (for å følge opp byggingen) og selvfølgelig ombord på skipene på senere 

tidspunkt. Om det kreves nye kontorer for dette er tvilsomt, men det kan være at behovet øker for flere 

utstasjonerte på allerede eksisterende lokalisasjoner. Höegh kan skaffe seg disse nye personene enten 

ved direkte ansattelser, innleide konsulenter, total/delvis outsourcing eller gjennom joint-ventures.  

4.4.1.4 - ORGANISATORISKE RESSURSER 

I selskapet ligger det ressurser som kan kategoriseres som organisastoriske. Dette vil her være selskapets 

fokus på langsiktige kontrakter, gode relasjoner med samarbeidspartnerne sine og rettigheter sikret med 

patenter. 

Tall fra 2011 viser at ca. 25 % av all LNG-transport var basert på spot-markedet, en oppgang på 50 % 

fra 201092. Höegh  bekrefter sin posisjon i markedet som en aktør som i all hovedsak har lange 

kontrakter. At Höegh LNG baserer seg på langsiktige kontrakter behøver ikke å være mer profitabelt enn 

å operere i spot-markedet, som for eksempel Golar LNG gjør i større grad. Men, det kan gi lavere 

finansiell risiko, gitt gode avtaler, og et langsiktig fokus som gjør at det bygges solide kunderelasjoner 

med større internasjonale energiselskaper. Verdien av disse relasjonene tror vi er begrenset i LNG-

segmentet, fordi Höegh ikke er alene eller skiller seg ut i forhold til det store antallet konkurrenter i dette 

segmentet. I FSRU-segmentet derimot, har Höegh for øyeblikket en ledende rolle, som vi tror 

virksomheten på kort- og mellomlang sikt vil kunne kapitalisere positivt i forhold til nyetablerte aktører 

med øyet for å vinne nye FSRU-kontrakter. Selskapet har også utviklet et FSRU-skip som benytter 

teknologi og løsninger som er sikret med patenter. 

Det nyopprettede selskapet Höegh FLNG AS innehar rettigheter, patenter, data og analyser. Da det ikke 

eksisterer noen operasjonelle fartøy innen FLNG vil vi påstå at Höegh har en relativ fordel ovenfor 

                                                           
92 (IGU, 2011) 
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konkurrenter (med klart unntak av Shell som har satt i gang Prelude-prosjektet). Gjennom flere studier 

med forskjellige selskaper har selskapet utviklet en løsning som mest sannsynlig kommer på markedet 

innen få år, og dette mener vi er en verdifull ressurs. På tross av dette vil vi ikke benevne erfaringen med 

FEED-studier som et konkurransefortrinn, da det er opp mot ti selskaper som jobber med tilsvarende 

innen FLNG.  

Det eksisterer en risiko for at immaterielle aktiver, så som FLNG-undersøkelser og en importterminal i 

Florida, blir nedskrevet, delvist eller fullstendig, hvis det ikke lykkes å gjennomføre prosjektene. Denne 

risikoen er universal og reflekteres også i andre aktørers risikoprofil.  

 4.4.2 - KONKLUSJON INTERNANALYSE 

For å oppsummere den interne delen av strategianalysen har vi satt opp det vi mener er de fire viktigste 

ressursene til Höegh i en SVIMA-tabell: 

 

Tabell 10 – SVIMA-kriteriene basert på Höeghs interne ressurser (Kilde: Egen tilvirkning) 

Selv om selskapet har en god evne til å finansiere sine fremtidige strategier, er ikke dette en spesielt 

sjelden egenskap innen LNG-bransjen. Noen selskaper er riktignok dårlige til dette og ender opp med 

svært dyre lån, men det finnes også flere bedriften som kan gjøre dette på en bedre måte enn Höegh. 

Finansieringsevnen er derfor en paritet.  

Höegh har en moderne flåte (sett bort i fra Norman Lady og LNG Libra som antas solgt innen kort tid), 

med hele fire nye FSRU-skip til levering innen få år. Dette ser vi på som en sjeldenhet, da det kun er 2-3 

andre selskaper i hele verden som kan vise til lignende flåte. At dette er viktig for bedriften er helt klart, 

men vi tror at over tid så vil det komme flere aktører til som også har moderne skip. Vi mener derfor at 

Höeghs flåte har et verdifullt midlertidig fortrinn. 

RESSURS SJELDEN VIKTIG IKKE-IMMITERBAR MOBILISERT APPROPRIERBAR UTFALL

Finansieringsevne Nei Ja Nei Ja Ja Paritet

Flåte Ja Ja Nei Ja Ja Midlertidig fortrinn

Menneskelige 

ressurser
Ja Ja Nei Ja Ja Midlertidig fortrinn

Organisatoriske 

ressurser
Ja Ja Nei Ja Ja Midlertidig fortrinn

SVIMA-KRITERIENE
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Kompetansen som de ansatte besitter gjennom flere år med bransjeerfaring samt forsking og utvikling er 

helt klart en ressurs som vi mener er sjelden. Vi tror nettopp dette er hovedårsaken til at Höegh er i stand 

til å signere langvarige, verdifulle kontrakter med internasjonele energiselskaper. Kompetansen herunder 

anser vi derfor for veldig viktig, men over tid vil andre aktører bygge opp mer og meg kompetanse innad 

i selskapene sine og fordelen vil dermed forsvinne. Vi kan konkludere med at Höegh besitter nok et 

midlertidig fortrinn. 

På samme måte som med de ansatte er de organisatoriske ressursene en viktig fordel for Höegh, men 

også dette vil kun vare en periode, fordi vi forventer at konkurrentene også vil oppnå dette. De 

organisatoriske ressursene definere dermed også som et midlertidig fortrinn. 

4.5 – SWOT-ANALYSE 

I Tabell 11 har vi oppsummert de viktigste punktene fra den strategiske analysen vår i en SWOT-tabell. 

De viktigste styrkene til Höegh har vi definert som de samme tre midlertidige konkurransefortrinnene 

som vi fant i internanalysen, mens vi ser på den høye volatiliteten i de finansielle sikringsinstrumentene 

og de høye absolutte rentekostnadene sammenlignet med selskapets inntekter som eksisterende 

svakheter. 

 

Tabell 11 – SWOT-oppsummering (Kilde: Egen tilvirkning) 

Fra makro- og bransjeanalysene konkluderte vi med at Höegh har store muligheter til å profittere fra 

segmentene FSRU og FLNG. Innen FSRU er det få aktører, og om dette fortsetter samtidig som antallet 

prosjekter stiger kan Höeghs potensielle lønnsomhet fra segmentet bli meget verdifullt. Innen FLNG er 

STYRKER SVAKHETER
(Fremtidig) moderne flåte Høy volatilitet på sikringsinstrumenter

Organisatoriske kvaliteter

Menneskelige kvaliteter

FSRU-fokusert strategi

MULIGHETER TRUSLER
Potensielt stor vekst i FSRU-segmentet Lav økonomisk vekst i nøkkelregioner

Tidlig inne i FLNG-segmentet Nye konkurrenter

SWOT
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det et enormt potensiale, og vi mener Höegh har forutsetninger for å involvere seg med tjenester i dette 

markedet på en lengre tidshorisont. Vi forventer derimot ikke at FLNG-tjenester blir tilbudt de nærmeste 

6-7 årene fra Höegh sin side. 

Det som truer Höegh i fremtiden vil helt klart være lavere vekst i nøkkelregioner-/land som Asia, 

Europa, Japan, Kina, USA og Australia. Økonomisk vekst internasjonalt, og spesielt i nevnte 

regioner/land, er den største driveren til vekst innen LNG-bransjen, og her er det alltid muligheter for 

større tilbakeslag og ressesjoner som vil senke etterspørselen etter LNG. Skulle det komme mange nye 

aktører til spesielt FSRU- og FLNG-segmentet som stjeler andeler av Höegh, vil det selvfølgelig true 

lønnsomheten på lengere sikt. 

4.6 – KONKLUSJON STRATEGISK ANALYSE 

Med utgangspunkt i de strategiske analysene har vi satt opp det vi anser som det mest sannsynlige 

scenarioet til FSRU-segmentet de neste fem årene. Siden FSRU-markedet henger sterkt sammen med 

LNGC og FLNG, bruker vi de samme forutsetningene også her. Vi har fordelt LNG-produksjonstallene 

vi fant i makroanalysen ut på de selskapene som i dag er aktive innen FSRU eller har skip under 

bygging93, og oppsummert dette i Tabell 12 nedenfor. Tabellen viser således våre forventninger til 

tildeling av nye/eksisterende FSRU-avtaler med oppstart i perioden 2012-2017 og er basert på analysen i 

dette kapittelet. Bakgrunnen for at Höegh antas å tildelinger utdypes i kapittel 7. 

 

Tabell 12 – Egne estimater på utviklingen innen FSRU-segmentet (Kilde: Egne analyser) 

Som et resultat av (det vi tror blir) tildelingen av mange FSRU- kontrakter de neste årene, ser vi i 

tabellen at antall skip vokser fra 14 i 2012 til 35 i 2017. På bakgrunn av analysene vi har gjennomført, 

                                                           
93 1 FSRU = 3,5 MTPA (Höegh LNG, 2013)  

SELSKAP 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Höegh LNG 2 3 1 1 1

Golar LNG 4 1 1 1 1 1

Excelerate 8 1 1 2 1

OLT Toscana 1

BW Gas 1 1

Nye aktører 1 1

Totalt 14 16 21 25 30 35

FSRU-MARKEDET NESTE 5 ÅR



54 | P a g e  
 

tror vi at Golar og Höegh vil få en kontrakt hver for årene 2015-2017, Excelerate får 3 for de samme 

årene, mens BW Gas vil bestille et nytt skip med levering 2017. Videre tror vi det vil komme nye 

aktører inn i markedet som samlet bestiller to skip fordelt på 2016 og 2017.  

Höegh kommer til  fokusere minst på LNG-transport fremover, og vi forutsetter derfor at de ikke utøver 

opsjonen om kjøp av STX Frontier. LNG Libra er den mest sansynnlige salgskandidaten, men siden den 

er på kontrakt frem til midten av november 2013 (med 13 måneders opsjon) tror vi at dette fartøyet 

fortsetter å rulle inn penger for Höegh en liten periode til. 

Siden FLNG fortsat er veldig nytt, både i shippingbransjen og for Höegh, tror vi som tidligere nevnt 

ikke at selskapet oppnår inntekter fra drift i dette segmentet før om flere år. Vi regner dog med at Höegh 

vil realisere utviklingskostnader på lik linje med tidligere år, i tillegg til flere betalte studier (pre-FEED, 

FEED). 
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KAPITTEL 5 - REGNSKAPSANALYSE 

Regnskapsanalysens formål er å analysere bakgrunnen for dagens økonomiske situasjon samt kaste lys 

over utviklingen fra 2008-2012. Med andre ord vil vi koble funnene i den strategiske analysen til 

endringer i rentabiliteten, slik at man forstår de finansielle implikasjonene av endringer i etterspørselen 

etter LNG, prisen på subsitutter og så videre. Ved å konstatere sammenhenger og analysere de 

økonomiske betydningene har vi et bedre beslutningsgrunnlag til bruk ved utarbeidelsen av prognoser i 

budsjettet. Rentabilitetsanalysen vil gjennomføres med utgangspunkt i DuPont-modellen94. En god 

regnskapsanalyse krever at regnskapsoppgjørelsene omgjøres fra en kreditorsynsvinkel til en 

investorsynsvinkel, vi vil derfor presentere regnskapene i reformulert stand nedenfor95. Ytterligere 

ønsker vi å utvide referanserammen i analysen ved å inndra en peer-gruppe av sammenlignbare 

virksomheter. En komparativ analyse utvider forståelsesgrunnlaget og gir en mer hensiktsmessig 

referanseramme til grunnlag for vurdering av den finansielle utviklingen96. 

5.1 – DATA OG RAMMEVERK 

Perioden 2008-2012 er valgt som grunnlag for analysen. Vi benytter dermed årsrapportene for perioden 

samt et IPO-prospekt fra 2011 (DnB Markets). Et forhold som kompliserer rapporteringen til Höegh er 

at selskapet ble notert på børs i 2011. Informasjonsverdien i årsrapportene for 2008 og 2009 er derfor av 

lavere verdi enn årsrapportene for 2010, 2011 og 2012. Selskapet har ytterligere endret sin 

segmentrapportering i 2012. Dette gir oss mye verdifull informasjon til den fremtidige budsjetteringen, 

men er lite anvendelig i regnskapsanalysen, da tilsvarende tall for de tidligere årene ikke foreligger. Vi 

argumenterer nedenfor for valg av analyseperioden. 

  

                                                           
94 Petersen & Plenborg, 2012, side 94. 
95 Ole Sørensen, 2009; Regnskapsanalyse og Verdiansettelse – En praktisk tilgang”, Gylling, s. 177 
96 Petersen & Plenborg, 2012, side 98. 
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5.1.1 - LENGDEN PÅ ANALYSEPERIODEN 

Det er flere forhold som har betydning for valg av lengden på den historiske analyseperioden. Vi er 

spesielt nødt til å ta hensyn til potensielle endringer i regnskapene som en følge av:  

 Børsnoteringen i 2011, endringen i kapitalstrukturen samt tilgangen på informative rapporter. 

 Overgang fra å være LNG-fokusert til å bli FSRU-fokusert. 

 Bransjesykluser. 

Höegh er som det fremgår i virksomhetspresentasjonen og den strategiske analysen i ferd med å snu om 

fra å være et fullstendig LNG-fokusert selskap til å bli en komplett tilbyder av LNG-tjenester, herunder 

med et sterkt hovedfokus på flytende regassifisering (FSRU-segmentet). Endringene i selskapets flåte 

skjedde ved levering av de to først FSRU-fartøyene, GDF Suez Neptune og GDF Suez Cape Ann, i hhv. 

2009 og 2010. Børsnoteringen i 2011 endret selskapets kapitalstruktur. I tilfeller der 

virksomhetsstrukturen har endret seg betraktelig anbefales en relativt kort analyseperiode97. Bakgrunnen 

for dette er at informasjonsverdien fra den historiske perioden i liten grad gjenspeiler forventningene til 

fremtiden. Dette vil også være tilfellet når det ikke foreligger offentlig tilgjengelig data for perioden før 

børsnoteringen. I Höeghs årsrapport for 2010 unngår vi dette problemet, da det er inkludert tall tilbake 

til 2008. Vi kan dermed slå fast at det verken er hensiktsmessig eller mulig å analysere den historiske 

utviklingen før 2008, da det ikke foreligger sammenlignbare regnskapstall. 

En lengre analyseperiode er fordelaktig hvis virksomhetens karakter er stabil over tid. Dette synes ikke 

å være tilfellet for Höegh. På den ene siden kan man argumentere for en kort analysperiode på grunnlag 

av endringen i Höegh virksomhetsstruktur, og på den andre siden kan man argumentere for en lengre 

analyseperiode, da gode tidsserier er viktig for å vurdere trender i omsetning og kostnader. Generelt kan 

man si at en kort analyseperiode vil gå på bekostning av verdien i tidsseriene. Selv om de nyeste tallene 

er mest relevante for fremtidige estimater legger tidsseriene grunnlaget for å undersøke bakgrunnen for 

trender i omsetning, investeringer, marginer etc. (Koller, Goedhart, & Wessels, 2010). Vi mener at det 

er legitimt å ta utgangspunkt i en historisk analyseperiode på 5 år, dvs. fra 2008 til ultimo 2012 i 

Höeghs tilfelle. Dette argumenterer vi for på bakgrunn av endret fokus til FSRU-markedet, potensialet i 

FLNG-segmentet, volatile makroøkonomiske forhold og større restruktureringer i 2008 og 2011 (Höegh 

                                                           
97 Petersen & Plenborg, 2012, side 67. 
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LNG årsrapporter). Vi finner at den valgte lengden på regnskapsperioden er forenelig med Petersen & 

Plenborg (2012), da disse anlegger et intervall på 3-7 år, avhengig av kontinuiteten i virksomheten. 

5.1.2 - SKATT 

Selskaper i konsernet har skattesatser mellom 0% og 30 %, avhengig av lokalisasjon98, og det er i all 

hovedsak virksomhetene som er registrert under Höegh LNG i Norge, U.K. og USA som betaler skatt. 

Skattesatsen på Bermuda er 0 %. Den effektive skattesats i perioden 2008-2012 har vært 0,08%, -0,11%, 

2,55%, -0,29% og -1,94 %. Det går ikke frem i notene hvor skatten stammer fra, utover at ”mesteparten” 

stammer fra Norge, U.K. og USA, eller hva skatten er basert på (tap/gevinster på finansielle 

instrumenter, driftsoverskudd etc.). En videre dekomponering av skatten er således umulig. Vi er videre 

ikke i stand til å fastslå når og hvorfor fradrag for urealisert tap forekommer. Det samme skal sies om 

tidspunkt for realisasjon av utsatte skattefordeler. Det er derfor svært vanskelig for den eksterne 

analytiker å fremkomme med et godt skjønn på den effektive driftsrelaterte selskapsskatten. 

Totalt sett vurderes det at skatten er av liten betydning og at det ved å inkludere skatten i analysene 

(både den historiske og budsjetteringene senere) kun tilføres støy. Vi har derfor besluttet at vi ikke skal 

inndra skatt når vi beregner den frie kontantstrømmen fra driften.  

5.1.3 – GENERELLE KOMMENTARER TIL ÅRSRAPPORTENE 

Regnskapsdata fremstillet i årsrapportene er produsert av Höegh LNGs ledelse og godkjent av revisor i 

samtlige år uten rettelser i den aktuelle analyseperiode. Det faktum at en ekstern revisor godkjenner 

regnskapene betyr ikke at regnskapene er objektivt utarbeidet. Innenfor gjeldende regler finnes det rom 

for at ledelsen har mulighet til å påvirke regnskapene99. Vi vil i det følgende kommentere forhold som 

kan påvirke regnskapskvaliteten med utgangspunkt i en verdivurdering. 

Endringer i regnskapspraksis, transitoriske- og nye poster 

I en regnskapsanalyse skal rapporterte tall justeres slik at de bli sammenlignbare over tid. For det første 

kan gjeldende regnskapsregler endre seg. I relasjon til Höegh LNG er dette spesielt aktuelt etter at 

selskapet ble registerert på Oslo Børs i 2011. Dette problemet er dog løst ved at Höegh i årsrapporten for 

                                                           
98 Årsrapporter 2011 og 2012; note 14, Årsrapporten 2010; note 15. 
99 Petersen & Plenborg, 2012, side 380. 
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2010 publiserte tall etter samme standard for 2008 og 2009. Likevel har vi ikke tilgang på detaljerte 

noter for 2008 og 2009. For regnskapene i perioden 2008-2011 er segmenteringsinformasjonen 

forskjellig fra den som er publisert i 2012. Dette gjør at vi i 2012-regnskapet kan trekke ut mer 

informasjon fordelt på de ulike segmentene, men som i stor grad mister sin verdi på grunn av mangelen 

på sammenligningsgrunnlag fra tidligere år. For det tredje ser vi at Höegh LNG har noen svært variable 

transitoriske poster, herunder gevinst og tap på salg av aktiver og kostnader forbundet til 

forretningsutvikling. Det må vurderes hvorvidt disse postene, i sine transitoriske egenskaper, skal 

inkluderes eller utelates i forhold til fremtidige prognoser. 

5.2 - REFORMULERING AV REGNSKAPENE 

Regnskapene slik de presenteres i årsregnskapene tjener et kreditorperspektiv i større grad enn et 

investorperspektiv. Til å spore rentabiliteten til Höegh anvendes resultat- og balanseoppgjørelsene100. 

Den ordinære resultat- og balanseoppgjørelsen blir i årsregnskapene presentert med utgangspunkt i et 

kreditorsynspunkt. Oppstillingene er derfor basert på tidspunkt for forpliktelsenes forfall og i hvor stor 

grad aktivene er omsettelige101. Investor foretrekker en oppstilling som klassifiserer postene som 

driftsposter (kjerne-drift) og finansieringsposter (ikke-kjernedrift). På denne måten fremkommer et 

skarpere bilde av verdiskapelsen som stammer fra hhv. drift og finansiering, samt den kapital som er 

knyttet til investering i drift og investering i ikke-kjernedriften.102. Det er verdiskapelsen fra driften som 

er av interesse, fordi denne er kilden til Höegh LNGs langsiktige økonomiske utvikling. Eksempelvis vil 

vi argumentere for at gevinster og tap fra finansielle aktiviteter påvirker pengestrømmen etter finansielle 

poster, slik at posten ikke er en del av kjernedriften og dermed ikke skal tas i betraktning når 

virksomhetens markedsverdi blir vurdert. En slik klassifisering identifiserer med andre ord Höeghs 

underliggende inntjening og gir et bedre utgangspunkt for å estimere verdien av virksomhetens drift. Vi 

blir altså nødt til å foreta reklassifiseringer av resultatoppgjørelsen, balansen og undersøke om det er 

kostnader eller inntekter som er ført direkte på egenkapitalen (dirty surplus). 

  

                                                           
100 Ole Sørensen, 2009; Regnskapsanalyse og verdiansettelse – En praktisk tilgang, Gylling, side 177. 
101 Penman, S.H., 2007, Financial statement analysis and security valuation, Boston, side. 293. 
102 Petersen & Plenborg, 2012, side 70. 
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5.2.1 - RESULTATREGNSKAPET 

Reformuleringen av resultatetoppgjørelsen handler overordet sett om å atskille poster som er relatert til 

kjernedriften og ikke-kjernedriften til Höegh. Definisjonen på hva ”kjernedrift” (driften) innebærer er 

ikke utvetydig103, og det er således vår oppgave å fastslå dette på bakgrunn av Höeghs 

virksomhetsmessige profil og strategiske fokus. Det er en direkte link fra resultatoppgjørelsen til 

reformuleringen av balansen, der resultatet i resultatoppgjørelsen reflekterer overskuddet som er skapt 

på bakgrunn av netto driftsaktiver og netto finansielle aktiver104. I henhold til Petersen og Plenborgs 

(2012) metode allokerer man skatt til drift og finansielle aktiviteter. Det såkalte skatteskjoldet som 

oppstår allokerer skatten mellom hhv. drift og finansiering, slik at NOPAT (Net Operating Profit After 

Tax) er et uttrykk for kjernedriften i selskapet fratrukket driftens andel av virksomhetens totale 

skattekrav for den inneværende periode. 

Jf. avsnitt 5.1.2 har vi besluttet å utelukke skattepåvirkningen i budsjetteringsfasen. Dette gjør at vi også 

utelukker skattepåvirkningen i analysen av den historiske periode, på grunn av 

sammenligningsgrunnlaget mellom den historiske periode og budsjettperioden. Dermed får vi også det 

resultat at NOPAT, jf. Petersen & Plenborg (2012), blir benevnt ved EBIT (inntekter før rentekostnader 

og skatt). Således forekommer det ingen fordeling av den marginale skatten på hhv. driftsresultatet og på 

netto finansielle kostnader. Postene som er presentert ovenfor EBIT i resultatregnskapet (NOPAT, jf. 

Petersen & Plenborg (2012)), anses stadig vekk som inntekter og kostnader direkte tilknyttet Höeghs 

kjernedrift etter Petersen & Plenborgs definisjon. Dette gjør at EBIT i vår reformulerte 

resultatoppgjørelse gir et mer rettvisende bilde av den profitabilitet som stammer fra Höeghs tjenester 

innen LNG-sektoren, og som således utelater eksempelvis gevinster/tap på finansielle instrumenter og 

rentekostnader tilhørende finansieringen av selskapet. 

Höeghs offentliggjorte resultatoppgjørelser og balanser fremkommer hhv. av Bilag 7 og Bilag 8. De 

reformulerte resultatregnskapene fremkommer av Tabell 13 og de reformulerte balanseregnskapene 

fremgår lenger ned av Tabell 14. Nedenfor følger særlige kommentarer i forhold til reformuleringen av 

resultaregnskapene. 

                                                           
103 Petersen & Plenborg, 2012, side 68. 
104 Ole Sørensen, 2009; Regnskapsanalyse og verdiansettelse – En praktisk tilgang, Gylling, side 196. 
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Tabell 13 – Reformulert resultatoppgjørelse for Höegh LNG i perioden 2008-2012 (Kilde: Egen tilvirkning) 

Særlige poster i forbindelse til reformuleringen av resultatregnskapet: 

Posten ”Forretningsutvikling” («Business Development expenses») inkluderer forskning og utvikling. 

Sistnevnte post i tillegg til posten ”Gevinster (tap) ved salg av eiendeler” («Gain/Loss on sale of assets») 

er transitoriske poster. Det forventes at postene også i fremtiden vil forekomme, dog med ujevne 

mellomrom og størrelser. Kostnadene til forskning og utvikling innebærer i hovedsak 400 000 

arbeidstimer som har gått med til forskning og utvikling innen FSRU- og FLNG-segmentene. Vi 

karakteriseres postene som operasjonelle i resultatregnskapet. Tilsvarende i balanseregnskapet er 

utgiftene til forskning og utviklinger kapitalisert og blir behandlet som et operasjonelt immaterielt 

aktiva. Tap/gevinster på salg av aktiva anser vi som en normal post i driftssammenheng. Postens innhold 

avhenger i 2011 fra salg av Port Meridian105. Posten er dog utfordrende idet det er vanskelig å uttale seg 

angående forventet utvikling, da denne kan være meget volatil – og absolutt situasjonsavhengig. Skjønn 

for hvordan disse postene behandles i budsjetteringsfasen vil diskuteres i senere avsnitt.  

                                                           
105 (Höegh LNG Annual Report, 2012), note 19. 

1.1.-31.12. USD`1 000 2008 2009 2010 2011 2012
Fraktinntekter 64,067 65,241 91,975 105,133 119,873
Inntekt T/C-basis 64,067 65,241 91,975 105,133 119,873
Inntekter fra management av fartøy 2,180 2,511 3,484 4,777 16,672
Inntekter i alt 66,247 67,752 95,459 109,910 136,545
Voyage-kostnader -559 -86 -530 -130 -940
Charterhire-kostnader -20,522 -20,507 -19,244 -20,130 -20,713
Operasjonelle kostnader -26,087 -21,875 -27,076 -32,433 -33,106
Administrasjonskostnader -7,434 -10,225 -13,549 -16,982 -8,327
Forretningsutviklingskostnader -5,223 -6,708 -11,076 -14,160 -26,472
Gevinst (tap) på salg av eiendeler 6,269 -13 -3 -80 10,405
Impairments -4,017 2,947 0 -1,363 0
Operasjonelle kostnader i alt -57,573 -56,467 -71,478 -85,278 -79,153
EBITDA 8,674 11,285 23,981 24,632 57,392
Avskrivninger -8,557 -8,444 -13,811 -18,150 -22,730
EBIT 117 2,841 10,170 6,482 34,662
Renteinntekter 358 148 223 669 93
Rentekostnader -10,344 -10,000 -22,435 -26,770 -25,200
Andre finansielle poster -241,180 83,408 -18,864 -48,545 -211
Netto finansielle poster -251,166 73,556 -41,076 -74,646 -25,318
Resultat før skatt (EBT) -251,049 76,397 -30,906 -68,164 9,344
Skatt -204 -81 -787 201 -181
Nettoresultat for perioden -251,253 76,316 -31,693 -67,963 9,163

HÖEGH LNG - REFORMULERT RESULTATOPPGJØRELSE
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5.2.2 - BALANSEREGNSKAPET 

Reformuleringen av balansen innebærer en allokering av aktiver og passiver vedrørende driften 

(betegnes ”ikke-rentebærende” eller driftsaktiver/driftsforpliktelser) og de aktiver og passiver som 

vedrører finansieringen (betegnes ”rentebærende”). Driftsaktiver og driftsforpliktelser er poster som har 

en direkte sammenheng med det servicetilbud som Höegh tilbyr. Dette innbærer utvikling av prosjekter 

innen LNG, FSRU- og FLNG, frakt av LNG samt regassifisering med FSRU-fartøy. Driftsaktier 

fratrukket driftsforpliktelser tilsvarer selskapets investerte kapital (også benevnt netto driftsaktiver) som 

investorene krever avkastning på. De finansielle aktivene og forpliktelsene utgjør tilsammen selskapets 

rentebærende gjeld. Rentebærende gjeld tillagt egenkapitalen tilsvarer, som ovenfor, selskapets 

investerte kapital. 

Et viktig prinsipp i reformuleringen er at avledte driftsposter i resultatoppgjørelsen behandles på samme 

måte i balansen, dvs. som en driftspost, ceteris paribus. De reformulerte balanseoppgjørelsene kan i sin 

helhet sees i Tabell 14 nedenfor.  
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Tabell 14 – Reformulert balanseregnskap for Höegh i perioden 2008-2012 (Kilde: Egen tilvirkning) 

1.1. - 31.12. USD`1000 2008 2009 2010 2011 2012

Langsiktige aktiver

Utsatt skattefordel 42,408 0 210 -29 551

Lisenser, design og andre immaterielle aktiver 49,239 74,487 80,058 81,955 73,237

Fartøy 1,795,937 313,253 466,203 449,754 483,683

Nybygg 417,012 108,918 0 52,133 225,716

Utstyr (Equipment) 34,595 533 1,382 2,304 2,901

Investeringer i assosierende virksomheter 5,513 0 0 0 0

Langsiktige aktiver i alt 2,344,704 497,191 547,853 586,117 786,088

Kortsiktige aktiver

Inventories 23,286 119 129 131 84

Kundedebitorer 145,650 6,328 7,215 4,850 5,528

Kontanter og kassebeholdning 189,663 21,998 28,779 36,614 132,682

Kortsiktige aktiver i alt 358,599 28,445 36,123 41,595 138,294

AKTIVER I ALT 2,703,303 525,636 583,976 627,712 924,382

Ikke-rentebærende gjeld

Kreditorer og annet skyldig 67,753 5,839 8,334 6,646 11,940

Skyldig skatt 8,957 202 712 498 112

Provisions and accruals 47,424 3,059 8,165 9,340 7,981

Ikke-rentebærende gjeld i alt 124,134 9,100 17,211 16,484 20,033

INVESTERT KAPITAL 2,579,169 516,536 566,765 611,228 904,349

EGENKAPITAL I ALT 923,123 101,705 73,035 133,287 343,850

Net-Interest-bearing debt

Pensjonsforpliktelser 22,544 5,727 7,293 7,986 857

Langsiktig rentebærende gjeld 1,684,558 395,556 438,880 426,269 538,680

Andre langsiktige forpliktelser 194,896 44,141 60,164 113,606 110,648

Annen langsiktig gjeld 80,216 5,168 9,280 9,666 10,799

Kortsiktig rentebærende forpliktelser 14,306 7,748 12,131 12,872 20,653

Andre kortsiktige finansielle forpliktelser 69,814 26,717 30,727 24,484 26,606

Rentebærende forpliktelser i alt 2,066,334 485,057 558,475 594,883 708,243

Rentebærende aktiver

Depositum for nybygg 0 0 0 5,300 0

Verdipapirer (Marketable securities) 386,233 66,196 0 90,098 113,877

Langsiktige finansielle aktiver 17,685 704 487 107 1,649

Andre langsiktige aktiver 6,371 1,844 1,412 8,116 8,727

Restricted cash 0 0 10,216 12,552 23,253

Rentebærende tilgodehavender 0 1,484 52,628 0 0

Deferred tax assets from pensions 0 0 0 769 238

Rentebærende aktiver i alt 410,289 70,228 64,743 116,942 147,744

Netto rentebærende gjeld (NRBG) 1,656,045 414,829 493,732 477,941 560,499

INVESTERT KAPITAL 2,579,168 516,534 566,767 611,228 904,349

HÖEGH LNG - REFORMULERT BALANSEREGNSKAP
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Vi har i det følgende kommentert og klassifisert særlige poster: 

Utsatt skattefordel («Deferred Tax Assets»): 

Utsatt skattefordel forklares i årsrapportene (eks. Höegh Årsrapporten 2012, note 14). Posten inneholder 

pensjonsaktiva, og da vi som nedenfor argumenterer for at pensjonsforpliktelsene er rentebærende, vil vi 

trekke ut den del av utsatt skattefordel, og allokere den for seg selv under rentebærende aktiver. 

  Depositum for kjøp av fartøy («Deposit for vessel acquisiton»): 

Det fremgår ikke i notene hva denne posten innebærer. Dog antar vi at det er et depositum i forbindelse 

til opsjonen på kjøp av STX Frontier106. Beløpet skal således benyttes i driftsmessig sammenheng (kjøp 

av fartøy) og vi antar at beløpet er innestående på en rentebærende konto og således blir karakterisert 

som et rentebærende aktiva. Dette kan begrunnes ved å anse posten som en del av finansieringen av 

Höeghs drift. 

  Reservert pengebeholdning («Restricted cash»): 

I relasjon til finansieringen av et av FSRU-prosjektene er det inngått en låneklausul med Standard 

Chartered Bank angående en reservert pengebeholdning. I likhet med depositum for kjøp av fartøy, 

ovenfor, antar vi at dette beløpet yter renter i den tid det er reservert. Aktivet defineres derfor som et 

rentebærende aktiva. 

  Kontanter og kassebeholdning («Cash and cash equivilants»): 

Blant annet på bakgrunn av den fremtidige finansiering av FSRU-prosjektene, driftskostnader, 

administrasjonskostnader og så videre, gjør vi antagelsen om at kontanter og kassebeholdning 

inneholder midler til driften av virksomheten. Et tegn på at dette er riktig mener vi å se fra de store 

årlige svingningene i denne posten og forholdet til store investeringer i nye fartøyer som gjør at Höegh 

ikke vil ha overskytende kontanter og kassebeholdning. Posten betegnes på bakgrunn av dette som et 

kortsiktig ikke-rentebærende aktiva, som dermed er operasjonelt. 

  Skyldig skatt («Income tax payable») 

Det fremgår ikke i notene at skyldig skatt er rentebærende eller ikke-rentebærende. Vi antar at posten 

ikke er rentebærende. 

  Provisjoner og forutbetalinger («Provisions and accruals»): 

Posten inneholder forhåndsbetalt charterhire, provisjoner ift. ledelsesbonus og forutbetalte kostnader 

                                                           
106 Opsjonen om kjøp av 50 % i STX Frontier ble ordinært utløst, men det har i ettertid blitt avtalt inngåelse av en opsjon om 
å kjøpe 100 % av fartøyet. 
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holdt til moring og nybygg i forbindelse til Arctic Lady (note 24, årsrapporten 2012). Poster antages 

således å være ikke-rentebærende. 

  Pensjonsforpliktelser («Pension liabilities»): 

Pensjonsforpliktelsene avspeiler forskjellen i nåtidsverdien av forpliktelsen inkludert ikke-inneregnede 

aktuarmessige forpliktelser fratrukket verdien av pensjonsordningens aktiver. Höegh bærer risikoen i 

forhold til fremtidig utvikling i inflasjon, renter, forventet levealder, da pensjonsutbetalingene blant 

annet bestemmes gjennom en multippel av Folketrygdens Grunnbeløp («G») – som nettopp varierer ved 

endringer i de underliggende faktorer107. Vi legger til grunn at pensjonsforpliktelsene således er 

rentebærende og dermed skal karakteriseres som en finansiell post. 

5.3 – FORUTSETNINGER FOR RENTABILITETSANALYSEN 

5.3.1 – VALG AV PEER-GRUPPE 

Regnskapsanalysen utbygges ved å sammenligne Höeghs nøkkeltall mot en gruppe tilsvarende 

virksomheter. De tilsvarende virksomhetene kan klassifiseres som en peer-gruppe. Ved å sammenligne 

Höegh med peer-gruppen får man et bredere perspektiv på regnskapsanalysen. Eksempelvis kan vi i 

større grad avgjøre om utviklingen skyldes selskapsspesifikke faktorer eller den generelle utviklingen i 

bransjen. En slik sammenligning krever dog at peer-gruppen inneholder selskaper som er 

sammenlignbare med Höegh. Kriteriene for utvelgelsen av sammenlignbare virksomheter fastsetter vi til 

å gjelde: 

1. Markedsverdi 

2. Segmentfokus (spesielt LNG og FSRU); type og antall av fartøy 

På bakgrunn av disse kriteriene har vi produsert følgende short-list av potensielle kandidater til peer-

gruppen: 

                                                           
107 Årsrapporten 2012, note 31. 
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Tabell 15 – Oversikt av potensielle PEER-selskaper og endelig konklusjon herved (Kilde: Egen tilvirkning) 

Markedsverdien uttrykker verdien av et selskap, dvs. aksjekurs multiplisert med antallet utstedte aksjer. 

Det er sjelden det finnes markedsaktører som matcher det sammenlignbare selskapet fullt ut. Höegh har 

en markedsverdi på ca. NOK 3,2 mrd., og GasLog, Exmar, Awilco samt BW Offshore er nærmest 

Höegh målt i markedsverdi. Golar LNG Ltd. og Teekay LNG er betydelig større enn Höegh. Excelerate 

Energy og OLT Toscana er ikke offentlig notert. Vi mener segmentfokuset er det viktigste kriteriet for 

sammenligningen. Vi tillegger derfor markedsverdiene en lavere vekt enn segmentfokuset i 

bedømmingen av Höeghs peer-gruppe. Som utgangspunkt diskvalifiserer vi ingen potensielle peers med 

utgangspunkt i markedsverdien.  

Vi kan utelukke Excelerate og OLT Toscana som en følge av mangelen på offentlig tilgjengelige 

regnskapstall. Videre blir vi nødt til å se bort ifra GasLog, fordi selskapet kun har vært børsnotert siden 

mars 2012. Det samme gjelder Awilco, da det kun eksisterer regnskapstall tilbaket til 2010. Mangelen på 

regnskapstall utelukker direkte en sammenlignbar analyse av nøkkeltall. Ytterligere ville vi støtt på 

problemer angående beregningen av GasLogs beta-verdi, da det historiske tallmaterialet er særdeles 

begrenset. GasLogs betaverdi har vi beregnet til 0,9, dog mener vi at tallmaterialet på 15 mnd. avkast er 

for lite til at dette resultatet kan tillegges validitet.  

Av de resterende selskapene, BW Offshore, Golar LNG, Teekay LNG Partners og Exmar, går det frem i 

den strategiske analysen at det kun er Golar LNG som p.t. er en aktør i FSRU-markedet. BW Offshore 

er en fremtidig spiller i FSRU-markedet, men som man kan se av tabellen ovenfor er selskapet 

diversifisert og har et stort antall fartøy innen andre shipping-segmenter. Dette gjør selskapet ubrukelig 

til sammenligningsformålet. Teekay LNG Partners er tilsvarende diversifisert og har omkring halvdelen 

av sin flåte plassert i konvensjonelle tankere. Exmar er en fremtidig aktør innen FSRU-segmentet, men 

Selskap Notert Markedsverdi Konklusjon Kilde
MNOK* LNG-fartøy FSRU-fartøy Andre fartøy Ja/Nei

GasLog NYSE 4,959 5 (7) 12 NEI http://www.gaslogltd.com/about-us/fleet-list

Exmar EXM 4,000 11 (1) 27 (12) NEI http://www.exmar.be/en/webpage/23/fleetlist .aspx?via=27

Awilco OSLO 950 1 NEI http://www.awilco.no/2504-Fleet-Information

Golar LNG NASDAQ 15,837 9 (8) 4(2) JA http://www.golar.com/index.php?name=Company_Facts%2FH

Höegh LNG OSLO 3,200 5 2(4) N/A Se presentasjon av virksomheten

Teekay LNG Partners NYSE 16,762 27 16 NEI http://www.teekaylng.com/fleet/Fleet-Details-TGP/default.asp

BW Offshore OSLO 5,400 14 (1) 100+ NEI http://www.bwoffshore.com/BW-Group-fleet/BW-Group-fleet

Excelerate Energy L.P. N/A 9 (1) NEI http://excelerateenergy.com/fleet

OLT Toscana N/A (1) NEI http://www.oltoffshore.it/en/il-progetto-olt

*Hentet 31.5.2013                             

**Fartøy under produksjon i parentes

Fartøy**
UTVELGELSE AV PEER-GRUPPE
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utover ren brefraktning av LNG beskeftiger selskapet seg med offshore-tjenester, herunder flytende 

produksjon av olje (FPSO), samt transport av andre råstoffer som butan, proapan og kjemiske gasser108.  

Vi tillegger tilstedeværelsen i FSRU-markedet som et kriterie som skal oppfylles for å kunne 

karakteriseres som en av Höeghs ”peers”. Dette argumentet er basert på vår strategiske analyse som 

illustrerer at LNG- og FSRU-markedet adskiller seg stort. FSRU-segmentet oppnår markant høyere 

marginer, avtalene er kontraktsfestet (T/C-avtaler) i opptil 20+ år og krever høyere investeringer til 

prosjektplanlegging og byggingen av fartøy enn LNG-bransjen. Ytterligere, som det fremgår fra avsnitt 

4.2.1, er FSRU-segmentet i en særdeles kraftig vekst. På dette grunnlaget mener vi derfor at selskaper 

som kun er eksponert ovenfor LNG-segmentet ikke er sammenlignbare med Höegh.  

Golar LNG har en markedsverdi på nesten 5x Höegh. Dette kan gi utslag på nøkkeltallene og er noe vi 

må være oppmerksomme på. Likevel har selskapene historisk sett vært like mye involvert i LNG- og 

FSRU-segmentene med et samtidig fokus på utvikling innen FLNG. Det er klart at peer-analysen 

svekkes av at det kun er et enkelt selskap som karakteriseres som sammenlignbart. Dog er dette en 

konsekvens av markedsforholdene, og vi mener bestemt analysen vil bli svekket hvis vi arbitrært inndrar 

flere peers kun med formål om å øke sammenligningsgrunnlaget. Vi konkluderer derfor med at Golar 

LNG er det eneste sammenlignbare selskapet til Höegh i den følgende regnskapsanalysen. 

5.3.2 – PRESENTASJON AV GOLAR LNG LTD. 

Golar har et større antall båter (13 + 10 i produksjon)109 enn Höegh (7 + 4 i produksjon)110. Begge 

virksomheter opererer med tradisjonell frakt av LNG og er p.t. to av tre aktive aktører innen FSRU-

segmentet. Golar har p.t.inngått kontrakt med Gas Atacama på Gas Atacama Mejillones Seaports FSRU-

prosjekt i Chile (5.6.2012)111 og har 2 øvrige FSRU-fartøy under konstruksjon112. I likhet med Höegh 

forsker og utvikler også Golar LNG Ltd. innen det fremtidige FLNG-segmentet113.  

                                                           
108 Exmars Annual Report 2012, side 4. 
109 Golar LNG Ltd. Annual Report 2012, side 7. 
110 Höegh Årsrapport 2012, side 6 og note 22, side 62-63. 
111http://www.golarlng.com/index.php?name=seksjon/Stock_Exchange_Releases/Press_Releases.html&pressrelease=162476
5.html 
112 (Lucy, Golar moves on regas talk, 2013) 
113 Golar LNG Annual Report 2012, side 25. 
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Det kan nevnes noen forhold som svekker likheten mellom Höegh og Golar LNG. Golar LNG Ltd. er 

mer aktiv i spot-markedet og har ikke lagt like stor vekt som Höegh på kontrakter av den lengre 

varighet. Dette er viktig å ta hensyn til i analysene nedenfor, da høye spotpriser i markedene det seneste 

året kan ha gitt Golar LNG Ltd. høyere marginer enn Höegh som i større grad har lange kontrakter med 

rater som i større grad er faste. Videre synes det at Golar styrker sin tilstedeværelse i LNG-segmentet 

kraftig, der Höegh til sammenligning forventes å gi avkall på opsjonen på STX Frontier og avhende 

LNG-fartøyet Norman Lady114 115. Videre må det tas hensyn til forskjeller i markedsverdien mellom 

selskapene samt det markedet omfatter som ulik risiko selskapene i mellom116. 

Regnskapene til Golar LNG Ltd. er reformulert etter de samme prinsipper som regnskapene til Höegh 

LNG. De offentlige regnskapene såvel som de reformulerte regnskapene til Golar LNG Ltd. kan sees i 

Bilag 9-12. Beregningene og forutsetningene for Golar LNGs WACC kan sees i Bilag 13. 

Forutsetningene for beregningene av WACC er ytterligere forklart i kapittel 6. 

5.3.3 – RAMMEVERK FOR RENTABILITETSSANALYSEN 

Nøkkeltallsanalysen kaster lys over trender og nivåer, og vi skal forklare utviklingen i sammenheng til 

utviklingen i markedene og Höeghs strategi i den historiske periode. Profitabilitetsanalysen foretas som 

nevnt med utgangspunkt i DuPont-modellen og gjennomføres på bakgrunn av de reformulerte 

regnskapene. Strukturen for profitabilitetsanalysen fremgår av Illustrasjon 7, nedenfor. Vi utelukker en 

videre dekomponering av overskuddsgrad og omsetningshastighet. Grunnen til dette er at vi mener 

informasjonsverdien vil være meget liten på grunn av den store variasjonen i mange av de aktuelle 

postene fra regnskapsperiode til regnskapsperiode. 

                                                           
114 Forklaringen for våre antagelser henvises det til i kapittel 7. 
115 (Lucy, Golar moves on regas talk, 2013) 
116 Se kapittel 6 angående hhv. Höeghs og Golar LNG Ltd.’s betaverdier. 
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Illustrasjon 7 – DuPont-pyramiden (Kilde: Egen tilvirkning basert på Petersen & Plenborg 2012) 

5.4 – RENTABILITETSANALYSE 

I regnskapsanalysen vil vi kommentere og sammenligne utviklingen i nøkkeltallene til Höegh og Golar 

LNG. Dette innebærer avkastningsgraden, som kan forklares gjennom omsetningshastigheten og 

overskuddsgraden, i tillegg til lånekostnaden og effektene av gearing (bruken av fremmedkapital). Alle 

de nevnte nøkkeltall påvirker avkastningsgraden på egenkapital. En oversikt over sentrale formler og 

generelle kommentarer til rentabilitetsanalysen kan sees av Bilag 14. Videre fremgår alle nøkkeltallen i 

relasjon til rentabilitetsanalysen av Bilag 15. 

5.4.1 – AVKASTNINGSGRADEN (ROIC) 

Avkastningsgraden (ROIC) avspeiler i hvor stor grad den investerte kapital er blitt forrentet. Vi beregner 

avkastningsgraden uten å ta hensyn til Höeghs effektive skatt, jf. tidligere117. Således beregnes 

avkastningsgraden før skatt ved å dividere driftsoverskudd (EBIT) med gjennomsnittlig118 investert 

kapital (gj. snittlig netto driftsaktiver). For å vurdere utviklingen ser vi på nivået, herunder i forhold til 

Golar LNG og WACC, og hvordan avkastningsgraden har utviklet seg i perioden. 

                                                           
117 Dette gjelder også Golar LNG på bakgrunn av den samme argumentasjon som for Höegh. 
118 Petersen & Plenborg (2012) anbefaler bruk av gjennomsnittstall, jf. side 96. 
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Tabell 16 – Utviklingen i avkastgrad for Höegh og Golar LNG (Kilde: Egen tilvirkning basert på regnskapsanalysen) 

Som det fremgår av Tabell 16 er avkastningsgraden for både Höegh og Golar LNG stigende i perioden. 

Det produseres dog ikke økonomisk profitt med unntak av for Golar LNG i 2012. Økonomisk profitt 

forekommer når ROIC > WACC119. Det er interessant å se at avkastningsgraden har steget til tross for 

den globale finanskrisen og eurosonens kredittkrise de senere årene. Dette underbygger vår strategiske 

analyse angående etterspørselsoverskuddet i LNG-bransjen120. 

LNG spot-prisene var på sine høyeste nivåer i 2011 og 2012. Dette skyldes som påpekt tidligere 

tsunamien i Japan121, økt etterspørsel fra spesielt Sør-Korea, Kina og produksjon av billig gass i 

eksportland som Qatar og Australia. Dette kan forklare Höeghs relativt sett svakere avkastningsgrad ift. 

Golar LNG. Sistnevnte har en større andel av sin inntekt stammende fra spot-markedet, og selskapet har 

på denne måten fanget mer av det ekstreme tilbudsunderskuddet sammenlignet med Höegh LNG som i 

større grad har sin inntekt fra lange T/C-kontrakter. 

Over perioden har begge virksomhetene investert i nye fartøy samt kapret ledelsen innenfor FSRU-

segmentet. Dette har for begge virksomhetene resultert i en jevn økning i den investerte kapital. Höeghs 

relativt sett svakere avkastningsgrad enn Golar LNG ser ut til å skyldes store investeringene selskapet 

har gjort i GDF Suez Cape Ann og GDF Suez Neptune i hhv. 2009 og 2010, samt i LNG Libra i 2012.  

  

                                                           
119 Se kapittel 6 for beregninger og forutsetninger angående WACC. 
120 http://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/The-Global-Shipping-Industrys-Most-Profitable-Sector-LNG-Shipping.html 
121 http://www.reuters.com/article/2012/01/17/idUSL6E8CG42220120117 
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5.4.2 – AKTIVENES OMSETNINGSHASTIGHET (AOH) 

Aktivenes omsetningshastighet beregnes ved å dividere nettoomsetning med (gj.snitt) investert kapital. 

Nøkkeltallet er et uttrykk for hvordan selskapet klarer å utnytte den investerte kapital ved å skape 

omsetning. En høy omsetningshastighet er ønskelig, da man benytter den investerte kapital mer 

effektivt. Det absolutte nivå vil variere fra bransje til bransje. Eksempelvis er shipping-bransjen meget 

kapitalintensiv, noe som impliserer svært lave omsetningshastigheter. Av Tabell 17 nedenfor fremgår en 

positiv utvikling i omsetningshastigheten til Golar LNG. Höegh har en positiv utvikling fra 2009-2012, 

men en konstant utvikling i perioden 2010-2012. 

 

Tabell 17 – Oversikt over historiske omsetningshastigheter for Golar LNG og Höegh (Kilde: Egen tilvirkning) 

Höeghs omsetningshastighet gjorde et stort hopp fra 2009 til 2010. Dette skyldes større restruktureringer 

innad i selskapet iløpet av 2008, der organisasjonen ble drastisk restrukturert for å øke fokuset innen 

FSRU-segmentet122. Dette gjør at informasjonsverdien for 2008-tallene (som påvirker 2009-tallene i 

gjennomsnittsberegninger) minsker. Som man kan se av indekseringen (2009 = 100) er det tydelig at 

inntektene har økt raskere enn den investerte kapital. Dette gjenspeiler det som tidligere er skrevet 

angående en økning i ratene som en følge av etterspørselsoverskudd i markedet og større investeringer i 

virksomhetenes flåte. Höeghs omsetningshastighet beveger seg ikke i perioden 2010-2012. Dette 

skyldes Höeghs relativt større investeringer i flåten samt den relativt sett lavere omsetningsveksten i 

perioden, sammenlignet med Golar LNG. Dette er transparent med tidligere argumentasjon. Vi kan 

                                                           
122 http://www.icis.com/heren/articles/2008/05/23/9304368/energy-focus-lean-times-for-lng-shippers-exposed-to-the-short-
term-market.html 

AOH - Höegh LNG & Golar LNG 2009 2010 2011 2012

Golar LNG 0.14 0.14 0.17 0.21

Höegh LNG 0.04 0.18 0.19 0.18

Indeksert utvikling i faktorer (2009 = 100) 2009 2010 2011 2012

Höegh LNG

Omsetning 100 141 162 202

Investert kapital 100 110 118 175

Golar LNG 

Omsetning 100 113 139 190

Investert kapital 100 100 107 124
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konkludere med at Golar LNG i større grad enn Höegh har økt inntektene i perioden, sett i forhold til 

den investerte kapital. 

5.4.3 - OVERSKUDDSGRAD 

Overskuddsgraden forteller oss hvordan forholdet mellom inntekter og kostnader forløper. For å 

underbygge analysen har vi i tabellen nedenfor inkludert overskuddsgradene for både Golar LNG og 

Höegh. hhv. i Bilag 16 og 17 er det publisert indeks- og common-size-analyser av de reformulerte 

resultatregnskapene til Höegh og Golar LNG for perioden 2009-2012.  

 

Tabell 18 – Grafisk oversikt over utviklingen i overskuddsgrad for Golar LNG og Höegh i perioden 2009-2012 (Kilde: Egen tilvirkning) 

Som det fremgår av Tabell 18 ovenfor stiger overskuddsgraden for begge selskaper i perioden 2009-

2012. Golar har realisert en kraftigere økning enn Höegh. Bakgrunnen til økningen for Höegh skyldes en 

relativt større økning i T/C-inntektene enn økningen i operasjonelle kostnader. Økningene i T/C-

inntektene skyldes først og fremst de to GDF Suez-fartøyene i tillegg til LNG Libra, dog påvirkes 

inntektene også positivt av generelt høye rater og en markant økning i driftsinntektene fra managementet 

av fartøyet Matthew. Höegh synes å nyte godt av stordriftsfordeler. Stordriftsfordelene kan sees av at de 

operasjonelle kostnadene relativt sett øker mindre enn den investerte kapitalen gjør i perioden. Det ser 

altså ut til at den organisatoriske restruktureringen i 2011 har gitt avkast i form av et lavere kostnadsnivå 

i 2012 i absolutte og relative termer. 

Golar LNG på sin side har hatt en enda mer eksplosiv økning i overskuddsgraden. Selskapet har faktisk 

kuttet de absolutte kostnadene i 2012 sammenlignet med 2009, samtidig som inntektene har steget med 

90 % i perioden. Det er dog ikke overraskende at Golar LNG har høyere overskuddsmarginer enn 

Höegh. Denne forskjellen tillegges i hovedsak som tidligere påpekt Golars eksponering i spot-markedet. 
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Det faktum at Höegh har økt størrelsen på sin organisasjon relativt sett mer enn Golar tror vi også kan ha 

en betydning for det nåværende kostnadsnivået. På sikt formoder vi at forholdet mellom kostnader og 

inntekter stabiliserer seg og at Höegh får en ytterligere gevinst gjennom stordriftsfordeler når de 4 

FSRU-fartøyene som er under produksjon blir operative.  

Totalt sett ser man at endringene i avkastningsgraden til Höegh kun skyldes en økning i 

overskuddsgraden over perioden. I 2012 resulterer driften likevel til en kraftig forbedring i EBIT-

marginen i forhold til de tidligere år. Vi forventer at EBIT-marginen skal forbedre seg kraftig ettersom 

FSRU-fartøyene blir levert i løpet av de nærmeste årene. For Golar LNG gjelder at økningen i 

avkastningsgraden skyldes både en økning i overskuddsgraden og en økning i omsetningshastigheten. 

Det kan sies at virksomhetene har blitt påvirket forskjellig av virksomhetseksterne faktorer. Samtidig 

synes det at Golar har klart å holde de operasjonelle kostnadene og den investerte kapital på lavere 

nivåer enn Höegh i perioden. Dette kan skyldes Golars størrelse i forhold til Höegh, eksplisitt gjennom 

bedre utnyttelse av stordriftsfordeler og bedre organisatoriske beslutninger. 

5.4.4 – EGENKAPITALFORRENTNINGEN (ROE) 

Som det fremgikk av Illustrasjon 7 (DuPont-modellen), avhenger egenkapitalforrentningen (ROE)123 av 

avkastningsgraden, finansielle gearing (”FGEAR”) og spreadet mellom lånerenten og avkastningsgraden 

(”spread”). Med andre ord inndras effektene av hvordan selskapet er finansiert. Et positivt spread bidrar 

til at ROE > ROIC, ceteris paribus124. I Tabell 19, nedenfor, er ROE, FGEAR og netto lånekostnader 

estimert for Höegh og Golar LNG i perioden 2009-2012. 

                                                           
123ROE ROIC ROIC Netto lånekostnad NRBG/BVE 

124 Petersen & Plenborg, 2012, side 117. 
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Tabell 19 – Oversikt over utviklingen i ROE, FGEAR og Nettolånekostnader (Kilde: Egen tilvirkning) 

5.4.4.1 - LÅNEKOSTNAD 

Det sees at Höeghs lånekostnader i perioden er veldig ujevne. Jf. Petersen & Plenborg125, 2012, skal 

lånekostnadene baseres på grunnlag av netto finansielle kostnader. Disse kostnadene inkluderer hos 

Höegh eksempelvis tap og gevinster på finansielle instrumenter. Således kan man diskutere hvorvidt 

lånekostnaden er representativ for Höegh, eller ikke. Ved å eliminere alt annet enn direkte 

rentekostnader og renteinntekter får vi en lånekostnad som ligger like rundt 5 % i 2010, 2011 og 2012 

(hhv. 4,89%, 5,37 % og 4,84 %)126. Tilsvarende er gjennomsnittet i den marginale lånekostnaden for 

perioden 2008-2012 på 5,3%. Dette understreker den lave finansielle risiko Höegh løper på sine lån, som 

nevnt i den interne analysen. For Golar LNG blir lånekostnaden kun i marginal grad påvirket av andre 

øvrige finansielle inntekter og utgifter, slik at det årlige nøkkeltallet gir et mer representativt bilde av 

lånekostanden. Et interessant punkt er her at Golar LNGs rentekostnader er omkring 1 % høyere enn 

Höeghs. Det ser med andre ord ut til at lånegiverne tar høyde for virksomhetens risiko, ettersom vi ved 

beregningene av betaverdiene til selskapet i kapittel 6 finner at Golar har en høyere systematisk risiko 

enn Höegh. 

  

                                                           
125 Side 117 
126 Se neders i tabellen i Bilag 15. 

ROE 2009 2010 2011 2012

Golar LNG 3.7 % -1.3 % 10.0 % 12.4 %

Höegh LNG 14.9 % -35.4 % -66.1 % 3.9 %

Finansiell gearing 2009 2010 2011 2012
Golar LNG 1.77 1.70 1.59 0.56
Höegh LNG 2.02 5.20 4.71 2.18
Netto lånekostnader (%) 2009 2010 2011 2012
Golar LNG 0.00 0.06 0.05 0.06
Höegh LNG -0.07 0.09 0.15 0.05

ROE, FGEAR & NETTO LÅNEKOSTNADER FOR HÖEGH OG GOLAR
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5.4.4.2 – FINANSIELL GEARING (FGEAR) 

Den finansielle gearingen til begge selskaper varierer over perioden. De største endringene finner vi 

mellom året 2011 og 2012 for Golar LNG og mellom årene 2009 og 2010 samt 2011 og 2012 for Höegs 

vedkomne. Golar hentet inn mer egenkapital gjennom en aksjeemmisjon i 2. kvartal 2011127128. Höegh 

gjennomførte i 2009 og 2010 lånefinansierte kjøp av nye fartøy. Dette bidro til å øke andelen 

fremmedkapital. Höegh gjennomførte videre en aksjeemisjon i 3. kvartal 2011129, slik at finansiell 

leverage ble nedbringet til 2,18 primo 2012. Sammenligner vi Höegh og Golar LNG, ser man at Golar 

LNG gjennomgående har en lavere gearing. Det sees at Golar absolutt og relativt har nedbringet sine 

langsikte forpliktelser over perioden samtidig som den bokførte verdi av egenkapitalen har økt. Dette 

kan implisere at den systematiske risiko har sunket gjennom de senere år i Golar, slik at den historiske 

data til beregning av hhv. Golar og Höeghs betaverdier i kapittel 6 ikke nødvendigvis er representative. 

Vi kommenterer dette ved estimeringene av beta i kapittel 6. 

5.4.4.3 - ROE 

På bakgrunn av dette kapitlets analyser er vi nå kommet til det punkt hvor vi skal beregne ROE. 

Egenkapitalavkastningen er beregnet for Höegh og Golar i Tabell 20 nedenfor. 

 

Tabell 20 – Sammendrag av ROE for Golar LNG og Höegh i perioden 2009-2012 (Kilde: Egen tilvirkning) 

Som tidligere forklart vil gearing ha en positiv effekt på ROE så lenge ROIC > netto lånekostnader. Vi 

argumenter for å benytte rentekostnaden som inkluderer samtlige finansielle poster, til tross for at vi da 

inkluderer tap og gevinster på finansielle instrumenter til hedging av valuta m.m. Begrunnelsen er 

nettopp den at de finansielle kostnadene er et resultat av blant annet sikring av rente og valutarsiko fra 

lån opptatt i utenlandsk valuta, med fast eller flytende rente. Dermed anser vi slike kostnader indirekte 

som en del av de direkte netto rentekostnadene. 

                                                           
127 http://www.reuters.com/article/2011/05/04/idUS208375+04-May-2011+HUG20110504 
128 (Golar LNG Ltd. Annual Report, 2012) 
129 (Höegh LNG - Quarterly Report Q3, 2011) 

ROE 2009 2010 2011 2012 Gj.snitt

Golar LNG 3.7 % -1.3 % 10.0 % 12.4 % 6.2 %

Höegh LNG 14.9 % -35.4 % -66.1 % 3.9 % -20.7 %

ANALYSE AV ROE - HÖEGH LNG OG GOLAR LNG
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Höegh har en meget volatil utvikling i ROE. I 2011 var ROE -66,1 %. Denne utviklingen ble drevet av 

store tap på finansielle hedginginstrumenter130 som resulterte i effektive finansielle kostnader på 15,4 %. 

Höegh hadde videre en relativt høy FGEAR på 4,7. Sammen med en ROIC på 1,1 % ble dermed 

egenkapitalen kraftig redusert. ROE ble i 2012 drevet til 12,4 %, herunder pga. en stigning i ROIC som 

en følge av en økning i EBIT-marginen og netto finansielle kostnader ca. tilsvarende 4,9 %. 

Golar LNG skiller seg fra Höegh ved å kunne vise til positiv egenkapitalavkastning i hele perioden 

foruten i 2010. Den viktigste driveren bak den positive egenkapitalavkastningen er uten tvil 

overskuddsgraden, sammenlignet med Höegh. Dog synes også de gjennomgående moderate netto 

rentekostnadene å fungere positivt for ROE. FGEAR påvirker ROE positivt i alle år med unntak av 

2010, der netto rentekostnader er 2,7 % høyere enn ROIC. Dette skyldes blant annet tap på 

valutaderivater, rente-swaps, gebyr som en følge av avbrytt finansieringsordning og kostnader i 

forbindelse med inngåelse av nye låneopptakelser131. 

5.5 – UTELATELSE AV TRADISJONELL LIKVIDITETSANALYSE 

Basert på virksomhetenes meget volatile og kapitalintensive bransje velger vi å ikke tillegge den 

tradisjonelle likviditetsanalysen særlig vekt. Vi mener at de fremkomne resultater ikke presenterer 

informasjon som er egnet til analyseformål132. Sentralt i shippingbransjen handler det om å finansiere 

virksomhetens nye investeringer samt tilstrekkelig kapitaltilgang i nedgangsperioder der tap tærer på 

selskapets egenkapital. På bakgrunn av dette henvender vi til kapittel 7 for en analyse av Höeghs 

CAPEX-plan samt forventningene til finansieringsprogrammet. 

5.5 - KONKLUSJON REGNSKAPSANALYSE 

Den første konklusjonen vi kan trekke fra regnskapsanalysen er at Höegh har prestert langt mer volatilt i 

perioden sammenlignet med Golar LNG. Höegh ble utskilt fra Höegh Autoliners i 2006 og har siden 

investert i en rekke nye fartøy og prosjekter. Golar har vært børsnotert siden 2001. Dette gjør at vi 

nærmest forventer at Höegh oppfører sig mer volatilt, herunder spesielt angående gearingen. Dog 

befinner begge selskapene seg i begynnelsen av det som kan vise seg å være et meget profitabelt 

                                                           
130 (Höegh LNG Annual Report, 2011), note 26. 
131 (Golar LNG Ltd. Annual Report, 2010), se note 7 og note 26. 
132 I Bilag 18 har vi vedlagt en oversikt over nøkkeltall fra likviditetsanalysen. 



76 | P a g e  
 

segment innen FSRU. Den gjensidige satsingen innen dette segmentet gjør naturligvis at Golar også 

endrer virksomhetsstruktur. Når det gjelder den nåværende egenkapitalandelen (ultimo 2012) for Höegh 

ble denne tidligere i oppgaven beregnet til ca. 50 %. Dette indikerer en gearingsgrad på omkring 2, og 

svarer til Höeghs strategiske målsetning. 

Det ser ut til at Höegh med sin erfaring til shipping-bransjen makter å holde teten i utviklingen av 

FSRU-segmentet. Selskapet fokuserer på lange kontrakter og har således fanget mindre av verdiene i 

markedene de senere år, sammenlignet med Golar. Dog, ettersom mer og mer av verdiskapningen i 

LNG-bransjen foregår ombord på fartøyene tror vi at lange samarbeidsforhold og et langsiktig 

perspektiv er med på å trygge både nye avtaler samt sørge for kapitaltilgang også under svakere 

markedsforhold, gitt at det eksisterer gode investeringsmuligheter. 
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KAPITTEL 6 – AVKASTKRAV (WACC) 

Avkastkravet beskriver den avkastningene investorene krever på den innskudte egenkapitalen. De 

fremtidige pengestrømmer skal kompenseres for den risiko disse innebærer, og denne justeringen 

foregår ved å tillegge en diskonteringsrente. Diskonteringsrenten er et vektet snitt av alle 

kapitalkostnadene og benevnes Weighted Average Cost of Capital/de vektede kapitalkostnader 

(WACC). Höegh LNGs finansiering består av flere ulike instrumenter (EK, kassekreditt, obligasjoner, 

banklån og så videre) som skal inkorporeres i WACC. I denne oppgaven begrenser vi oss til å ta høyde 

for gjeld og egenkapital, da det er utfordrende og komplisert å ta hensyn til de alternative 

finansieringskildene og kostnadene individuelt for disse. I denne avhandlingen tas det som argumentert 

for i kapittel. 5.1.2 ikke hensyn til skatt, og WACC kan beregnes som følger: 

 

Der E er Höeghs egenkapital, NIBD er nettorentebærende gjeld (vårt skjønn på selskapets gjeldsandel), 

 er kostnaden på fremmedkapital133 og  er egenkapitaleiernes avkastkrav.  

Avkastkravet på kapitalkostnaden tilsvarer det høyeste alternative avkastet med tilsvarende risiko134. 

Avkastkravet tilsvarer investorenes krav til avkastning på bakgrunn av den underliggende risikoen 

(Petersen & Plenborg, 2012). Den mest anvendte modellen til å estimere egenkapitaleiernes avkastkrav 

er Kapitalmarkedsmodellen, CAPM. Modellen forutsetter at investor er veldiversifisert og derfor kun 

oppnår kompensasjon på bakgrunn av den systematiske risiko. Den systematiske risiko er et uttrykk for 

hvor følsomt, eksempelvis, avkastet på Höegh LNG er i forhold til markedsporteføljen (i praksis benevnt 

ved indeksen på et sammenlignbart marked, hovedinndeksen på Oslo Børs (OSEBX), en bredere indeks 

på Oslo Børs kalt OSEAX, MSCI og så videre). Formelen for CAPM er gitt ved:  

 

Der  er den risikofrie rente,  er den systematiske risiko og  er markedetsporteføljens 

forventede avkastning. 

                                                           
133 Antar kun fremmedkapital i form av gjeld. 
134 Brealey, Myers & Allan, 2009 
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6.1 - DEN RISIKOFRIE RENTE 

Den risikofrie rente tilsvarer det avkastet man får fra et verdipapir som yter et sikkert avkast. Risiko for 

konkurs, mislighold og inflasjon samt likviditetsrisiko og reinvesteringsrisiko eksisterer således ikke på 

det aktuelle verdipapiret. I praksis er det antatt at statsobligasjoner er det sikreste verdipapiret, da 

myndighetene, som er utstedere av disse, kontrollerer trykkingen av penger. Dog ser vi fra de senere år 

med kredittkrisen i Europa, senest på Kypros, at heller ikke statsobligasjoner tilbyr 100 % sikker 

kapitalallokering. Vanlig praksis og vår tilnærming vil i mangelen på et bedre alternativ være å basere 

den risikofrie renten på den 10-årige norske statsobligasjonen135. 

I et teoretisk utgangspunkt skal hver enkelt fremtidige kontantstrøm tilbakediskonteres med den 

risikofrie renten som gjenspeiler kontantstrømmenes lengde. En kontantstrøm som forekommer om 10 

år skal derfor tilbakediskonteres på bakgrunn av den risikofrie rente om 10 år, og så videre. En slik 

tilpasning er dog krevende og effekten av å bruke forskjellige risikofrie renter for spesifikke 

kontantstrømmer er ifølge Damodaran (2002) liten. På bakgrunn av dette argumenterer vi for at den 

norske 10-årige obligasjonsrenten gjenspeiler Höegh LNGs kontanstrømmer best. Dette er også mest 

vanlig å benytte i praksis blant norske aktører (PwC 2011). Vi legger spesielt vekt på de historisk lave 

obligasjonsavkastene p.t. og det faktum at vi forventer at majoriteten av Höegh LNGs verdi vil stamme 

fra terminalperioden, dvs. lenger inn i fremtiden enn 5 år. I en nettonåtidsverdianalyse gjenspeiler 

pengestrømmen fra terminalperioden nettopp de forventede kontantstrømmene inn i evigheten. 

Det er mulig å argumentere både for og imot bruken av akkurat de norske statsobligasjoner som mål for 

risikofri rente i Höeghs øyemed. Et argument imot er at Höegh opererer internasjonalt, således at den 

tilsvarende risikofrie rente best vil la seg gjenspeile i en vektet ”kurv” av risikofrie renter (eksempelvis 

med 10-års lengde) basert på markedene der virksomheten opererer. Dette kan tale for at den 10-årige 

risikofrie renten vil være høyere eller lavere enn 2,06 %, da statsobligasjoner med tilsvarende løpetider i 

store økonomier varierer kraftig. Eksempelvis har en 10-årig Indonesisk og Australsk statsobligasjon en 

rente på hhv. 5,67 % (pr. 20.5.2013)136 og 3,24 % (pr. 20.5.2013)137 , samtidig som den tilsvarende 

                                                           
135 Petersen & Plenborg, 2012, side 249. 
136 http://asianbondsonline.adb.org/indonesia/data/marketwatch.php?code=government_bond_yields 
137 http://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/australia/ 
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amerikanske statsobligasjon (US Treasury) har en rente på 1,95 % (pr.21.5.2013)138. Det er uansett 

utenfor denne oppgaves formål å inngå i en dypere diskusjon omkring den risikofrie rente. Se alternativt 

A. Damodaran (2008)139. 

Basert på diskusjonen ovenfor benyttes renten på den norske 10-årige statsobligasjon som mål for den 

risikofrie renten. Renten står som tidligere nevnt, pr. 21.5.2013, på 2,06 %. 

6.2 - MARKEDETS RISIKOPREMIE 

Markedets risikopremie (RP) er differensen mellom det forventede avkastet på markedsporteføljen, , 

(i praksis en egnet markedsindeks, OSEBX, OSEAX, S&P500 etc.), og den risikofrie rente, . Det vil si 

at . Markedets risikopremie kan forklares som marginalinvestorens oppfattelse av 

markedsrisikoen (Merton, 1980)140, og avhenger av markedets totale risiko og investorenes risikovilje. 

For eksempel, hvis investorene er risikonøytrale ser man at markedets risikopremie vil være 0 %. Med 

en antagelse om at investorene er risikoaverse beskriver Robert Merton markedets avkastning ved å se 

på denne gruppens gjennomsnittlige risikoaversjonen til enhver tid og markedets varians. Merton (1980) 

viser dette ved at Ā , der y er den gjennomsnittlige andel som er investert i 

markedsporteføljen, Ā er den gjennomsnittlige risikoaversjonen blant investorene og er markedets 

varians. 

Som vi kjenner fra faget Porteføljeteori ved CBS illustrerer denne modellen godt hvordan investorenes 

risikoprofil og markedets totale risiko påvirker markedets risikopremie. Dog er modellen lite anvendelig 

i praksis. I praksis vil markedets risikopremie være knyttet til forventninger angående fremtidens 

risikopremie. Damodaran (2002) nevner tre forskjellige metoder til å finnet et estimat på risikopremien; 

1) estimat basert på historiske tall, 2) gjennomføre kvantitative og kvalitative undersøkelser blant 

markedsaktører og 3) ekstrahere et estimat basert på forventninger omkring fremtidig lønnsomhet og 

utbyttebetalinger. Vi vil i det følgende se bort ifra den sistnevnte muligheten, og fokusere på de to 

førstnevnte. 

                                                           
138 http://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us/ 
139 (Damodaran A. , What is the risk free rate? A search for the Basic Building Block., Desember 2008) 
140 (Merton, 1980) 
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Vi vil i det følgende komme med våre estimater basert på de to metodene, for så å konkludere med den 

metoden vi mener reflekterer markedsforholdene best mulig. 

6.2.1 – RISIKOPREMIEN BASERT PÅ HISTORISKE ANALYSER 

Et estimat på markedets risikopremie kan finnes ved å benytte det historiske avkastet på en 

markedsportefølje, fratrukket etter best-practice markedets risikofrie rente. Metoden er utbredt i praksis, 

men har flere svakheter. For det første benyttes historiske tall til estimatet på fremtidens risikopremie. 

En slik fremgangsmetode krever at den historiske risikopremien er lik som den fremtidige, noe som slett 

ikke er sikkert. Definisjonen og dermed størrelsen på den risikofrie renten påvirker risikopremien 

direkte. Videre avhenger risikopremien av den utvalgte ”markedsporteføljen”, dvs. hvilke data som er 

valgt og tidsperioden denne informasjonen strekker seg over.  

Med utgangspunkt i TOTX- og OSEAX-indeksene141 ved Oslo Børs har vi hentet data på utviklingen i 

aksjeindeksene (www.norges-bank.no) for perioden 1986-2013 (t.o.m. 16.5.2013). Det aritmetiske 

gjennomsnitt på ”markedsavkastet” i perioden kalkuleres i Excel til å være 8,17 %. Med en risikofri 

rente på 10-årige statsobligasjoner utstedt av Norges Bank på 2,06 % tilsvarer dette en risikopremie på 

6,11 %. Ifølge Gjesdal & Johnsen (1999)142, er markedsrisikopremien på Oslo Børs i perioden 1967-

1998 6,2 %. Det vi dog ser fra vårt tallmateriale er at endringer i analyseperioden gir store utslag i 

risikopremien. Eksempelvis gir perioden 1990-2013 en risikopremie på i overkant av 4 %. Disse 

forskjellene vil formodentlig ha stor betydning for den endelige verdsettelsen av selskapet. 

6.2.2 – RISIKOPREMIEN BASERT MARKEDSPRAKSIS 

Fernandez et. al (2012)143 har i flere år gjennomført undersøkelser (hhv. i 2008, 2010, 2011 og i 2012) 

blant professorer, analytikere og bedrifter i en rekke land angående forventningene til markedets 

risikopremie. Senest i 2012 ble det undersøkt i 82 land med 7192 respondenter om hva som benyttes 

som risikopremie i de forskjellige markeder. Fra Norge var det 58 respondenter og resultatet viste en 

gjennomsnittlig risikopremie på 5,8 %. Det kan formodes at resultatet svekkes av det relativt lite antallet 

                                                           
141 TOTX-indekset var hovedinndeksen fra 1986 t.o.m. 1995, og OSEAX fra 1996-d.d. og begge tilsvarer ”Oslo Børs 
Aksjeindeks”, og skiller seg således fra ”Hovedinndeksen”, OSEBX, ved at indeksen inndrar et større antall aksjer, da 
OSEBX kun inndrar de 20 største virksomhetene som er notert. 
142 (Gjesdal & Johnsen, 1999) 
143 (Fernandez, Aquierreamalloa, & Corres, 15. mai 2013) 
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av respondenter. Videre er vi nødt til å påpeke andre potensielle feilkilder. Utvalget behøver ikke å ha 

vært representativt og respondentenes relevans og motivasjon for å besvare spørreundersøkelsen kan gi 

et feil inntrykk av resultatet. Fernandez et. al. (2012) gir oss uansett en god indikasjon på hva markedets 

risikopremie er. PwC har i en sammenlignbar undersøkelse (PwC 2011)144 på det norske markedet 

kommet frem til en gjennomsnittlig risikopremie pålydende 5,2 %. Undersøkelsen ble foretatt i 2011 og 

hadde 194 respondenter i Norge. Tilsvarende fant E. Dimson et. al. på bakgrunn av 97 års historikk på 

aksjemarkedene i 13 ledende økonomier i en risikopremie på 5,7 %145 i gjennomsnitt for disse 

økonomiene. 

6.2.3 – KONKLUSJON RISIKOPREMIEN 

Basert på de tidligere års store volatilitet i aksjemarkedene antar vi at risikopremien er høyere enn PwCs 

funn i 2011 og E. Dimsons funn i 2000. Vi antar derfor som et skjønn på vår egen kvantitative 

undersøkelse samt Fernandez et. al. at risikopremien på det norske markedet er 6 %. 

6.3 - BETA 

6.3.1 – HISTOISK REGRESJONSANALYSE AV BETA-VERDI 

Den systematiske risiko tilsvarer i hvor stor grad avkastet på en aksje samvarierer med 

markedsindeksen. Da Höegh er registert på børs kan vi finne et estimat på selskapets beta-verdi ved å 

utføre en regresjonsanalyse av aksjekursens historiske avkastning mot markedsporteføljens historiske 

avkastning. Vi benytter OSEAX-indekset (Oslo Børs All-Share Index146) som en proxy for 

markedsindeksen. Den teoretiske beta-verdien til Höegh LNG sett opp mot OSEAX gir en 

regresjonsbeta på 0,36 og fremkommer ved å dividere samvariasjonen mellom aksjeavkastet på Höegh 

LNG og markedsavkastet definert ved OSEAX med variansen på markedsavkastet147. Vi benytter 

månedlig avkast, da dette vil redusere påvirkningen fra dager der aksjen ble lite handlet (Damodaran 

2002). 

                                                           
144 (PwC og Norske Analytikeres Forening, 2011) 
145 (Dimson, Marsh, & Staunton, 2000) 
146 OSEAX er en bredere indeks enn hovedinndeksen (OSBEX). Vi har valgt OSBEX pga. den store tyngden av shipping og 
olje som preger OSBEX, og som vi mener gjør denne indeksen mindre representativ for markedet totalt sett. 
147  
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Den valgte analyseperiode for å estimere selskapets beta er perioden 5.7.2011-21.5.2013. Dette er en 

forholdsvis kort periode, dog den lengste mulige, ettersom Höegh ble notert på børs 5.7.2011. Vi har 

valgt å benytte den bredere OSEAX-indeksen fremfor hovedinndeksen, OSEBX, da dette indekset er 

sterkere påvirket av noen store selskaper, som eksempelvis Statoil ASA. Vi ønsker med dette å unngå en 

skjev vekting mot oljeindustrien. Da olje- og shippingindustrien generelt er mer risikobetont enn den 

reelle markedsbetaen, kan det tenkes at selskaper som blir sammenlignhet med OSBEX i større grad blir 

undervurdert med hensyn til betaverdiene. Som et alternativ kan vi benytte verdensindeksen MSCI som 

markedsporteføljen. Regresjonsbetaen med denne indeksen som referanse gir en beta-verdi på 0,25. 

Både regresjonsbetaen fra OSEAX-indeksen og MSCI-indeksen virker oppsiktsvekkende lave, basert på 

de strategiske analyser og volatiliteten i inntjening jf. regnskapsanalysen.  

Det forventes at det forekommer ”mean reversion” med henhold til betaer på lengre sikt. Dette betyr at 

betaverdiene på sikt har en tendens med å konvergere mot 1. Flere teoretikere148 anbefaler å justere 

betaverdien jf. formelen . Vår regresjonsanalyse av Höeghs avkast sett mot OSEAX-

indekset gav en beta på 0,36 før denne justeringen. Etter ”mean reversion”-hensynet blir den justerte 

betaen 0,36*1/3 + 1/3 = 0,57. Tilsvarende for MSCI-indeksen blir Höeghs betaverdi 0,5. Disse 

estimatene virker mer realistiske, dog stadig for lave på bakgrunn av våre tidligere analyser av markedet 

Höegh opererer i. 

6.3.2 – MARKEDSBASERT BETA-VERDI 

Vi benytter en alternativ metode til å vurdere Höeghs beta, da tallmaterialet for Höeghs 

aksjekursutvikling er meget knapp. En metode for å komme rundt problemet med få observasjoner for 

Höeghs aksjekurs er å benytte sammenlignbare virksomheters beta. Med denne fremgangsmetoden 

oppstår det dog nok et problem; som tidligere i oppgaven definerte vi kun Golar LNG som en 

sammenlignbar virksomhet til Höegh. Dog har vi tilstrekkelig med prishistorikk på dette selskapet, slik 

at vi gjennomfører analysen med Golar LNG som den eneste peer. Ved bruken av flere peers forventes 

resultatet å være mer solid, da man benytter gjennomsnittet. Riktignok vil ikke dette være tilfellet hvis 

de utvalgte virksomhetene ikke er sammenlignbare. Vi forsvarer således bruken av Golar LNG som den 

                                                           
148 Damodaran (2002) og Brealey, Myers & Allen (2009) 



83 | P a g e  
 

eneste peer. Vi vil selvfølgelig ta hensyn til de svakheter dette eventuelt måtte medføre i 

sammenligningsgrunnlaget. 

Golar LNG har en større markedsverdi enn Höegh og har vært notert på NASDAQ siden 2001. Videre er 

aksjen tilstrekkelig likvid til at vi anser analysegrunnlaget som godt. Vi vil først finne Golar LNGs 

regresjonsbeta ved å se på selskapets månedlige aksjekursutvikling i de siste 5 år og sammenligne med 

OSEAX-indeksen på Oslo Børs. Deretter vil vi beregne Golar LNGs betaverdi under antagelsen om at 

det kun foreligger finansiering i form av egenkapital. Denne såkalte ”unlevered beta” vil vi så anta at er 

Höegh’s unlevered betaverdi, for så å legge til effekten av Höeghs finansielle risiko. For å vurdere denne 

effekten anlegger vi en forutsetning om at beta på gjeld, dvs. systematiske risiko forbundet med gjeld, er 

0,3. Dette er under Kaplan & Steins (1990)149 estimat på 0,42 for virksomheter med høye gjeldsgrader, 

men innenfor det risikointervall Brealey, Myers & Allen (2009) legger til grunn (fra 0,1 til 0,3). Gitt 

Höeghs kapitalintensive virksomhet og volatilitet i inntekter antar vi at en beta på gjelden i Höegh er 

0,3150.   

Analysen baserer seg på de nyeste tallene for Golar LNG, disse er fra 2012. Den tidligere gjennomførte 

reformuleringen av Golar LNG gav oss et godt estimat på den nettorentebærende gjeld (NIBD). Ved å 

fratrekke nettorentebærende gjeld fra markedsverdien ultimo 2012 fremkommer verdien av selskapets 

egenkapital, slik at vi kan arbeide med en fast gjeldsgrad når vi finner Golar LNGs egenkapitalbeta uten 

hensyn til gjeldsfinansiering. Vi beregner først Golar LNGs betaverdi med antagelsen om at selskapet 

kun er finansiert med gjeld151: 

,  
1

  
1,41 0,3  1,063,314

 532,032

1  1,063,314
 532,032

 0,67  

Der  er vår beregnede betaverdi for Golar LNG de siste 5 år sett mot OSEAX-indeksen.,  beta på 

gjeld, NIBD er nettorentebærende gjeld og E er markedsverdien av egenkapitalen. Videre tar vi hensyn 

                                                           
149 (Kaplan, 1990) 

150 Vi kunne eventuelt isolert rd som følger: 0,57 , dog vektlegger vi ikke 

denne teoretiske metoden til beregningen av beta på gjeld. 
151 (Petersen & Plenborg, 2012): Markedsverdien av EK tilsvarer antall aksjer*pris pr. aksje. Nettorenrebærende gjeld er 
tidligere beregnet i reformuleringen av Höeghs regnskap. 
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til Höeghs egenkapital og gjeld, slik at vi får et estimat på selskapets beta-verdi. Dette gjøres ved å 

”leverage” Golar LNGs ”unleveraged” beta-verdi (beregnet som over til 0,67) med hhv. NIBD og EK 

for Höegh152: 

, 0,67 0,67 0,3
 560,499
 529,290

1,06 

Höegs syntetiske betaverdi har vi beregnet til 1,06. Justert for ”mean reversion”, som ovenfor, 

fremkommer vårt syntetiske estimat av betaen til Höegh på 1,04. Tilsvarende kan vi legge til grunn 

Bloombergs estimat på Golars beta. Bloombergs 5-årige beta på Golar LNG er 1,81. Dette gir Höegh en 

syntetisk egenkapitalbetaverdi på 1,33153. Disse resultatene er betydelig høyere enn estimatene som 

fremkom av våre regresjonsanalyser der OSEAX og MSCI ble benyttet som referanseindekser. 

Totalt sett synes en betaverdi på 1,04 å være mer realistisk enn betaverdien som fremkommer gjennom 

våre regresjonsanalyser av Höeghs avkast sett opp mot OSEAX- og MSCI-indeksene. Det er ytterligere 

logisk at Golar LNG har en høyere betaverdi enn Höegh, da dette selskapet har en lavere andel 

kontraktsfestede avtaler på sine fartøy og således er mer aktiv enn Höegh i spotmarkedet samtidig som 

Golar LNG har en høyere gjeldsandel enn Höegh. Vi avslutter med dette diskusjonen omkring Höeghs 

betaverdi og fastslår denne til 1,04. 

6.4 – GJELDSKOSTNAD 

Majoriteten av Höeghs rentebærende gjeld består av følgende instrumenter:  

 Bankgjeld i forbindelse til GDF Suez Neptune og GDF Suez Cape Ann på USD 280 millioner (3 
mnd. LIBOR154 + 0,5 % = ca. 0,75 %)  

 Lån til FSRU 1, USD 250 millioner (3,1 % + 1,9 % = 5 %) 
 Lån til FSRU 2+3, USD 288 millioner (3 mnd. LIBOR + 3 % + 1,2 % = ca. 4,5 %) 
 Obligasjonslån, USD 750 millioner (3 mnd. LIBOR + 6 % + 1,3 % = ca. 7,55 %) 

De vektede gjeldsomkostninger på bakgrunn av det ovenstående er ca. 5,5 %. På bakgrunn av dette 

legger vi til grunn en gjeldskostnad på 5,5 % i beregningen av WACC. Kostnadsøkningen på gjelden fra 

2011, den gang 4,9 % (Årsrapporten 2011), tillegger vi de økte kostnadene på obligasjonslånet som ble 

                                                           
152 (Petersen & Plenborg, 2012) 
153 Bloomberg har ordinært korrigert betaverdien for “mean reversion”. 
154 3 mnd. LIBOR-rente er pr. 23.5.2013 0,27 %.  
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utstedt i oktober i fjor. En motsattrettet effekt synes dog å skyldes nedgangen i 3 mnd. LIBOR-renten. 

Argumentene styrkes av beregningene av de gjennomsnittlige gjeldskostnadene på 5,3 % som ble 

beregnet i regnskapsanalysen. 

6.4.1 – GJELDSGRAD 

Ettersom Höegh er notert på børs og således er et offentlig selskap er det beste målet for verdien av 

egenkapitalen markedsverdien av denne. Markedsverdiene reflekterer den faktiske alternativkostnaden 

for egenkapitalhaverne155. Verdien av egenkapitalen finnes ved å multiplisere antall utstedte aksjer med 

aksjeprisen. Markedsverdien av egenkapitalen til Höegh er pr. 23.5.2013 USD 529,3 millioner. En 

svakhet med denne fremgangsmetoden er at avkastningskravet blir beregnet med utgangspunkt i 

aksjekursen. Da oppgavens formål nettopp er å estimere aksjekursen oppstår det en sirkelreferanse. 

Dette skyldes alene metodevalget. Det er ikke et alternativ å basere verdien av egenkapitalen på bokførte 

verdier, da dette vil gi helt upresise estimater på de faktiske kapitalkostnadene. 

Vårt beste estimat på markedsverdien av gjelden er nettorentebærende gjeld som fremkommer i den 

reformulerte balansen. Vi ser ingen grunn til å korrigere denne nettorentebærende gjeld, da swaptions-

avtalenes lange og korte avtaler omtrent motgår hverandre (Årsrapporten 2012, Note 26). Verdien av 

nettorentebærende gjeld er USD 560,5 millioner. 

 

Tabell 21 – Kapitalstruktur i Höegh ultimo 2012 (Kilde: Egen tilvirkning) 

6.5 – LIKVIDITETSPREMIE156  

Ifølge Petersen & Plenborg (2012) refererer likviditet til kostnader og problemer tilknyttet salg av 

verdipapirer. Av denne grunnen er markedsnoterte verdipapirer attraktivte, fordi slike verdipapirer 

enkelt realiseres i kontanter med minimale transaksjonskostnader. Investorene verdsetter aksjer som er 

meget likvide høyere enn aksjer som er mindre likvide. Med andre ord krever investorene en rabatt ved 

                                                           
155 (Petersen & Plenborg, 2012) 
156 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/papers.html 

(Tall i %) 2013

EK/(EK+NIBD) 48.6%

NIBD/(EK+NIBD) 51.4%

KAPITALSTRUKTUR
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kjøp av mindre likvide verdipapirer, i størrelsesorden 3-5 %, ifølge Petersen et. al. (2006) 157. Rapporten 

fra PwC (2012), som tidligere benevnt, anlegger videre en småselskapspremie for virksomheter med en 

verdi på mellom NOK 2-5 milliarder i størrelsesorden 0-1 %. Damodaran (2005)158 skriver at alle 

verdipapirer er illikvide, men at noen er mindre likvide enn andre. Damodaran (2002) poengterer at små 

selskaper historisk sett har hatt en høyere avkastning enn større selskaper med samme beta. Det gir 

derimot ikke mening at små selskaper stadig overpresterer ift. større selskaper, slik at de mindre 

selskapenes kontantstrømmer må diskonteres med et høyere avkastkrav – som nettopp kan reflektere en 

likviditetspremie. Vi baserer oss på PwC (2011) sin rapport, der det fremgår at 77 % av respondentene 

inndrar en småselskapspremie i avkastkravet. Vi tillegger derfor en småselskapspremie tilsvarende 0,5 

%. 

6.6 – WACC 

Ovenfor har vi diskutert alle faktorer som er nødvendige for å beregne WACC. Nedenfor følger det en 

oppsummering av våre analyser og argumenter. Som det fremgår av Tabell 22 har vi estimert Höeghs 

vektede kapitalkostnader til å være 7,10 %. I Bilag 13 har vi inkludert den samme tabellen for 

beregningen av Golar LNGs betaverdi. 

 

  

Tabell 22 – WACC, herunder forutsetninger, for Höegh LNG 

                                                           
157 (Petersen C. T., 2006) 
158 (Damodaran A. , Marketability and Value: Measuring the Illiquidity Discount, Juli 2005) 

Faktor Grunnlag Faktor

Risikofri rente 10 yrs. NOR statsobl. 2,06 %

Markedsport. Avk Egne analyser + Fernandez et. al. 8,06 %

Beta Golar LNG, unleveraged + "mean reversion" 1,04

Småselskapspremie PwC (2011), Damodaran (2005), Petersen (2006) 0,50 %

Avkastkrav på EK  = rf + beta*(rm-rf) + småselskapspremie 8,80 %

Gjeldskostnaden Vektede gjeldskostnader 5,50 %

EK/(EK+NIBD) Equity-to-debt 23.5.2013 49 %

NIBD/(EK+NIBD) Debt-to-equity 23.5.2013 51 %

WACC  = (EK/(EK+NIBD))*re + (NIBD/(EK+NIBD)*rd 7,10 %

EGENKAPITALENS AVKASTKRAV: HÖEGH LNG
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Ved utarbeidelsen av Höeghs WACC har vi tatt en rekke antagelser. Vi mener at analysens største 

svakhet er at selskapets betaverdi er estimert på bakgrunn av kun en utvalgt peer-virksomhet. Den 

sammenlignbare metoden ble foretrukket som en følge av Höeghs begrensede historikk. Analysens 

reliabilitet kunne blitt styrket hvis peer-gruppen hadde omfattet flere selskaper.  

Av regnskapsanalysen i kapittel 5 fremgikk det at Golar i perioden 2008-2012 har nedbringet sin 

gjeldsgrad. Dette kan bety at Bloombergs estimat på Golars 5-årige betaverdi159 overvurderer selskapets 

systematiske risiko p.t. I så fall vil også den syntetiske betaverdien til Höegh som vi har kalkulert med 

utgangspunkt i Golars betaverdi være overvurdert. Samtidig vil vi gjenta at både Golar LNG og Höegh 

endrer sin virksomhetsstruktur ved å involvere seg i FSRU-markedet. Vi mener en slik satsing er 

risikobetont og forsvarer bruken av Golars 5-årige betaverdi. 

Det synes klart å være teoretisk enighet om at små selskaper skal kompenseres. Det er dog stor 

usikkerhet tilknyttet størrelsen av småselskaps-/likviditetspremien, slik at vi kan ha over- eller 

undervurdert denne effekten. Det vil dog alltid kunne stilles spørsmålstegn til forutsetningene for 

beregning av de vektede kapitalkostnadene. På bakgrunn av forskjellige teorier og praksis mener vi 

derfor at vår argumentasjon er velbegrunnet. 

  

                                                           
159 Ved bruk av Bloombergs 2-årige betaverdi på 1,18 for Golar LNG beregnes Höeghs syntetiske betaverdi til 0,9361 (justert 
for mean reversion). 
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KAPITTEL 7 – FORECASTING 

Vi vil i det følgende gjøre rede for forutsetningene til budsjetteringen av Höeghs fremtidige 

pengestrømmer, herunder inntekter, kostnader og CAPEX-program. Formålet vil være å formulere våre 

antagelser til selskapets fremtidige drift og de makroøkonomiske forhold, slik at vi kan verdsette 

selskapet gjennom en nettonåtidsverdianalyse. 

7.1 – BUDSJETTERINGSPERIODE 

Som det fremgår nedenfor forventes det at Höegh får levert fartøy i 2014, 2015, 2016 og 2017. Våre 

tidligere analyser etablerer et grunnlag til en uttalelse om at FSRU-markedet i 2017 har etablert seg, og 

at vi kan forvente en generell vekstfaktor i Höeghs utvikling. Markedsforholdene frem til 2015 er 

rimelig sikre, da vi kjenner til nye leveringer av fartøy og allerede inngåtte kontrakter med senere 

oppstart. Informasjon og antagelser frem til og med år 2018 er i større grad basert på rene analyser. For 

årene etter 2018 er det svært vanskelig å uttale seg angående markedsutviklingen. Dette gjør at vi 

argumenterer for at Höegh når en jevn vekst fra og med år 2017. 2018 blir således terminalåret i vår 

analyse. 

7.2 – DRIFTSINNTEKTER OG OPERASJONELLE KOSTNADER 

Höeghs inntekter stammer fra to kilder: 1) fra T/C-kontrakter og 2) fra managementet av STX Frontier 

og Matthew. Vi vil først presentere våre forutsetninger med henhold til T/C-inntektene og de 

operasjonelle kostnadene forbundet til drift av flåten. Kostnadene forbundet til driften av selskapet 

stammer fra driften av egne fartøy, samt fra det man kaller bareboat-avtaler og andre generelle 

administrasjonskostnader. Vi ser på flåtens operasjonelle kostnader sammen med T/C-inntektene. 

7.2.1 – OPERASJONELLE FORUTSETNINGER 

Vi antar at selskapet ikke utløser opsjonen på STX Frontier, et LNG-fartøy som ble bygget i 2010 og 

som selskapet p.t. drifter. Grunnen til dette er at opsjonen utløper 30.6.2013 og at det p.t. ikke foreligger 

en kontrakt. Det er ingenting i våre tidligere analyser som tilsier at Höegh ønsker å ha et LNG-fartøy på 

spekulasjon. Dette synspunkt begrunnes i markedet160, der de 1-årige fraktratene er på vei ned fra 

                                                           
160 (Nordea Markets, 052713), side 7. 
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toppnivået i 3. kvartal 2012. Dette impliserer en noe større etterspørselsusikkerhet i markedet for 

transport av LNG på kort sikt, begrunnet av resessjonen i Europa og økt energiproduksjon i Japan fra 

konvensjonell energiproduksjon (ingen atomkraft). 

Norman Lady er på kontrakt med Gas Natural frem til 1.9.2013. Deretter har Gas Natural en 2-årig 

opsjon på forlengelse av avtalen, dvs. fra 2.9.2013-1.9.2015. Det forventes at dagens avtale resulterer i 

et EBITDA tilsvarende USD 6,5 millioner. Dette impliserer rater tilsvarende USD 55,000 pr. dag. Hvis 

opsjonen blir uttøvet forventer avtalen å kaste fra seg USD 8,7 millioner i EBITDA hvert år161, 

tilsvarende USD 63,000-65,000 i dagrater162.  

Höegh annonserte den 23.4.2013 at fartøyet LNG Libra er på en 5,5 mnd-kontrakt med Gas Natural 

(gjennom GDF Suez) i Trinidad163, i perioden 31.5.2013-15.11.2013. Avtalen inneholder også en opsjon 

på forlengelse av kontrakten med 13 mnd.(16.11.2013-15.12.2014). DnB Markets legger til rette for at 

5,5 mnd.-kontrakten gir en dagrate på ca. USD 45,000. Nordea Markets (27.5.2013) uttaler at avtalen er 

et resultat av ”spesielle omstendigheter”, herunder som en følge av det langvarige forholdet mellom 

GDF Suez og Höegh. Vi antar at den 13 mnd. lange forlengelsen utløses og at det betales en rate på 

USD 35,000 pr. dag164. Vi forsvarer nedgangen i ratene på grunnlag av at markedet foretrekker moderne 

fartøy (Nordea Markets 27.5.2013). De operasjonelle kostnadene forbundet til driften avfartøyet 

skjønnes til USD 20,000/dag165. LNG Libra forventes solgt 16.12.2014. For tidspunktet for 

virksomhetens kjøp av fartøyet i 2011 var tanken at LNG Libra skulle være en kandidat for ombygning 

til en FSRU. Som påpekt har markedet vist seg å etterspørre større og mer moderne fartøy, slik at å 

beholde LNG Libra vil være kontroversielt ift. Höeghs strategi.  

Arctic Princess og Arctic Lady forventes eid hhv. 34 % og 50 % i hele budsjettperioden. Fartøyene er på 

langvarige kontrakter med hhv. Total og Statoil. Det antas at det foreligger en dagsrate p.t. på USD 

73,000166. De operasjonelle kostnadene har blitt estimert ved å benytte rapporten fra 4. kvartal 2011. Her 

er de operasjonelle kostnadene for Arctic Princess, Arctic Lady og Norman Lady presentert gjennom 

                                                           
161 http://uk.reuters.com/business/quotes/HLNGH.OL/key-developments/article/2547486 
162 (Lucy, Gas Natural extends hire of 39-yres-old LNG ship, 2012) 
163 (Kelley, 2013) 
164 Uttalelse fra Erik Nikolai Stavseth i Arctic Securities, ref. (Kelley, 2013) 
165 (Kelley, 2013) 
166 (Nordea Markets, 052713)side 3. 
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segmentrapporteringen167. Det er mulig å gjøre antagelser mht. de operasjonelle kostnadene til de to 

førstnevnte fartøy når vi fra før har estimert de operasjonelle kostnadene tilknyttet Norman Lady. De 

operasjonelle kostnadene for Arctic Princess og Arctic Lady beregnes til USD 21,000/dag (USD 79,9 

millioner årlig) ultimo 2011.  

Både GDF Suez Neptune og GDF Suez Cape Ann er på lange kontrakter. Det antas dagsrater på USD 

112,000 i 2013168. Höegh kommuniserer operasjonelle kostnader tilsvarende USD 7,400/dag169. 

Eierandelen vedholdes på 50 % for begge fartøyene.  

De fire FSRU-fartøyene under produksjon forventes hhv. å bli levert primo Q3 2014, primo Q3 2014, 

primo Q4 2014 og primo 2015. Med referanse til tidligere analyser antar vi at Höegh uttøver to av 

opsjonene de har på FSRU-fartøy. Disse antas hhv. levert primo 2016 og primo 2017. Tall for EBITDA 

og operasjonelle kostnader, samt kjøp av fartøy, er hentet fra Höegh sine hjemmesider170, 

analytikerrapporter og nyhetssider som TradewindsNews og Reuters. Höegh har blant annet presentert 

sine estimater til EBITDA for hver av de fire FSRU-fartøyene under bygging171. Eksempelvis melder 

Höegh om forventninger til EBITDA tilsvarende USD 50-,40- og 41 millioner, hhv. for FSRUene i 

Litauen, Indonesia og Chile. Med dette utgangspunktet har blant andre Fearnleys (17.12.2012) og 

Nordea Markets (28.5.2013) etablert forutsetningene for ratene som vil bli oppnådd. Ettersom ratene er 

basert på allerede inngåtte avtaler anser vi denne information som rimelig sikker. 

Det har i markedet nylig vist seg en viss usikkerhet angående oppstarten i Quintero Bay (FSRU # 3, 

Chile)172. Ved en eventuell utsettelse forventer vi dog at fartøyet vil bli sysselsatt på profitable rater et 

annet sted. Dette begrunnes med at FSRU-markedet oppfattes som meget sterkt, ref. tidligere analyser. 

Vi antar derfor at oppstarten i Quintero Bay vil skje som etter planen i fjerde kvartal 2014, ev. at fartøyet 

signerer en midlertidig avtale på profitable rater. 

  

                                                           
167 Höegh LNG Q4 2011 Report, side 9 og 10. 
168 (Nordea Markets, 052713), side 3 og Höegh Q4 2012 Report. 
169 Höegh Q4 2012 Report. 
170 http://www.hoeghlng.com/regas/Pages/DWP-Port-Meridian-Port-Dolphin.aspx 
171 http://www.hoeghlng.com/regas/Pages/Indonesia-FSRU.aspx 
172 http://www.icis.com/heren/articles/2013/04/25/9662659/lng/glm/chileaposs-colbun-fsru-project-hits-delays-as-supply-
talks-begin.html (24.5.2012) 
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7.2.2 – UTNYTTELSESGRADER, RATEUTVIKLING OG SALGSVERDIER 

LNG-bransjen har en utnyttelsesgrad på mellom 85 % og 92 %173. Höegh har historisk sett så og si en 

utnyttelsesgrad tilsvarende 100 %. Unntaket er LNG Libra som stod noen måneder uten oppdrag 

tidligere i inneværende år. Bakgrunnen for Höeghs høye utnyttelsesgrad er todelt. For det første har vi 

påvist et etterspørselsoverskudd i LNG-bransjen, herunder spesielt innen FSRU-segmentet. For det 

andre opererer Höegh nesten utelukkende med lange kontrakter, slik at selskapets fartøy er sikret 

oppdrag for 10-25 år av gangen. I praksis er det knyttet usikkerhet mht. utnyttelsesgraden til LNG Libra, 

Norman Lady samt FSRU # 4 og FSRU # 5 og 6, ettersom disse p.t. ikke har signert kontrakter. Dog 

ansver vi det jf. ovenfor sannsynlig at samtlige FSRU-fartøy signerer kontrakter samt at salg av de to 

LNG-fartøyene foretas i 2015. For å ta høyde for en viss slack ift. eventuelle maskinell svikt og så 

videre antar vi en utnyttelsesgrad tilsvarende 99 % på samtlige fartøy. 

 

Tabell 23 – Forventninger til utvikling i dagsratene for Höeghs flåte (Kilde: Egne antagelser) 

Forutsetningene for utviklingen i oppnådde rater for Höeghs individuelle fartøy kan sees av Tabell 23, 

ovenfor. Vi påpekte i den strategiske analysen at vi forventer et generelt tilbudsunderskudd i LNG-

segmentet på mellomlang sikt. Dette påvirker dog kun Arctic Lady og Arctic Princess, ettersom disse 

fartøyene er de eneste rene LNG-fartøyene til selskapet etter at LNG Libra og Norman Lady forventes 

solgt i hhv. 2014 og 2015. Forventningene til rateendringer for Arctic Lady og Arctic Princess justeres 

dermed positivt på kortere sikt før ratene igjen stabiliseres på nåværende nivå i 2017. Gjeldende for 

FSRU-ratene er at de vedholdes på dagens nivå hele i budsjetteringsperioden. Dette begrunnes først og 

                                                           
173 (Nordea Markets, 052713), side 13. 

USD'1000

FARTØY 2014 2015 2016 2017 2018

P1 P2

Norman Lady 55 64 64            64            

LNG Libra 45 35 35            

Arctic Princess 73 75            75            75            73            73

Arctic Lady 70 75            75            75            73            73

GDF Suez Neptune 112 112          112          112          112          112

GDF Suez Cape Ann 112 112          112          112          112          112

FSRU 1 - PGN 135          135          135          135          135          

FSRU 2 - Klaipedos 162          162          162          162          162

FSRU 3 - Colbun 137          137          137          137          137          

FSRU 4 -           130          130          130          130          

FSRU OPTION 1 -           130          130          130          

FSRU OPTION 2 -           -           130          130          

2013

FORVENTNING TIL UTVIKLING I DAGSRATER
DAGSRATER



92 | P a g e  
 

fremst i usikkerheten i henhold til de faktiske ratene som vil bli oppnådd. I den strategiske analyse gikk 

det klart frem at FSRU-markedet pr. i dag kun består av 3 aktører. Antallet aktører forventes å øke 

allerede fra og med 2014, noe som kan presse prisene ned. Vi tror dog ikke dette kommer til å skje før 

på lengre sikt på grunn av forventingene til et større antall nye FSRU-prosjekter og den generelle 

veksten i segmentet, som belyst i den stategiske analysen. Dette er ytterligere grunnet i en antagelse om 

at konkurranseintensiteten ikke stiger betraktelig, ettersom nettopp forventningene til et større antall 

potensielle FSRU-anlegg er gode. 

Salgsprisene til LNG Libra og Norman Lady estimeres til ca. USD 15 millioner pr. fartøy, da det 

anlegges en stålpris på USD 300 pr. dødvektstonn174. Vi argumenterer for at salg av skip ikke skal føres 

som en del av de operasjonelle inntektene. Vi mener salgene skal føres utenom EBITDA, og således 

ikke påvirke verdsettelsen av selskapet, da gevinsten i større grad er relatert til Höeghs finansielle 

aspekter frem for selskapets kjernedrift. Hvis salgsinntektene blir ført som en del av de operasjonelle 

inntekter ville dette påvirket EBIT(DA) direkte. Basert på vår tidligere argumentasjon angående 

reformuleringen av resultatregnskapet ville dette gitt misvisende resultater og en overvurdering av 

Höeghs markedsverdi. 

7.2.3 – BUDSJETTERING AV T/C-INNTEKTER OG OPERASJONELLE KOSTNADER 

Budsjetteringene av driftsinntektene, de operasjonelle kostnadene og EBITDA for hvert enkelt fartøy 
kan sees i aggregert form nedenfor, Tabell 24. I Bilag 19 fremgår en mer detaljert tabell over T/C-
inntektene, kostnadene, EBITDA og forventninger til rateutvikling for hvert enkelt fartøy.  

Resultatene under fremkommer på bakgrunn av oppgavens analyser. Med utgangspunkt i analysene 

foretatt i kapittel 4 har vi anslått utviklingen i FSRU- og LNG-markedene samt Höeghs fremtidige 

engasjement.  

Innsikten fra kapittel 4 kastet blant annet lys over samtlige potensielle og eksisterende FSRU-prosjekter, 

eksport-og importterminaler under bygging (se Bilag 1) og planlegging (henvis til Bilag 2) fordelt på 

geografiske områder, (eksisterende og potensielle) konkurrenters involvering i prosjekter og deres 

ordrebøker (inkl opsjoner) på FSRU-fartøy og LNG-fartøy. I tillegg så vi på den forventede import- og 

produksjonsøkningen i viktige markeder. 

                                                           
174 http://www.bloomberg.com/news/2012-07-11/ship-scrapping-prices-plunge-in-buyer-s-market-freight.html 
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Tabell 24 – Oversikt over antagelser angående T/C-inntekter, OPEX, ytnyttelsesgrader og eierskap (Kilde: Egne antagelser) 

7.3 – INNTEKTER FRA MANAGEMENT 

Management-inntektene stammer fra driften av Matthew og STX Frontier, i tillegg til inntekter fra 

FEED-analysene. Vi anser inntektene fra driften av de to fartøyene som normale, tilbakevendene poster 

som er en del av Höeghs drift. Dette kan videre begrunnes med at vi antar at opsjonen på STX Frontier 

ikke blir utløst, slik at Höegh fortsetter å operere denne båten tilsvarende som selskapet gjør pr. dags 

dato. Ettersom STX Frontier er operert av Höegh siden juni 2010, ser vi kun på tallene fra 2011 og 2012 

for å budsjettere de fremtidige management-inntektene for STX Frontier og Matthew. Gjennomsnittet av 

inntektene for drift av de nevnte fartøyene i 2011 og 2012 er USD 3,856 milloner. Vi korrigerer 

gjennomsnittet med en forventet økning i lønnsutgiftene på 4 %175. Inntektene fastslås på bakgrunn av 

Tabell 25 og fremgår av Tabell 26, der vi justerer inntektene med en fast rate på 4 %, tilsvarende de 

forventede lønnsøkningene. 

 

Tabell 25 – Oversikt over historisk utvikling i inntektene fra management (Kilde: Höegh LNG) 

                                                           
175 Arbeidsdepartmentet; Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2013, Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, 
Oslo, 18. februar 2013. 

USD'1000 årlig

Fartøy Utnyttelsesgrad Eierskap Inntekt OPEX Inntekt OPEX Inntekt OPEX Inntekt OPEX Inntekt OPEX Inntekt OPEX

Norman Lady 99% 50% 10,344 3,398 11,563 2,980 8,672 2,235

LNG Libra 99% 100% 9,034 4,258 12,120 6,996

Arctic Princess 99% 34% 8,969 2,649 8,969 2,649 8,969 2,649 8,969 2,649 8,969 2,649 8,969 2,649

Arctic Lady 99% 50% 12,647 3,895 13,189 3,895 13,189 3,895 13,189 3,895 13,189 3,895 13,189 3,895

GDF Suez Neptune 99% 50% 20,236 3,700 20,236 3,700 20,236 3,700 20,236 3,700 20,236 3,700 20,236 3,700

GDF Suez Cape Ann 99% 50% 20,236 3,700 20,236 3,700 20,236 3,700 20,236 3,700 20,236 3,700 20,236 3,700

FSRU 1 - PGN 99% 100% 24,319 4,565 48,638 9,129 48,638 9,129 48,638 9,129 48,638 9,129

FSRU 2 - Klaipedos 99% 100% 29,269 4,565 58,539 9,130 58,539 9,130 58,539 9,130 58,539 9,130

FSRU 3 - Colbun 99% 100% 12,403 2,279 49,613 9,115 49,613 9,115 49,613 9,115 49,613 9,115

FSRU 4 99% 100% 47,124 9,100 47,124 9,100 47,124 9,100 47,124 9,100

FSRU OPTION 1 99% 100% 47,124 9,100 47,124 9,100 47,124 9,100

FSRU OPTION 2 99% 100% 47,124 9,100 47,124 9,100

SUM TOTALT 81,465 21,600 152,304 35,328 275,215 52,652 313,667 59,517 360,791 68,617 360,791 68,617

BUDSJETTERING AV T/C-INNTEKTER OG OPERASJONELLE KOSTNADER - AGGREGGERT

SELGES

SELGES

201820172016201520142013

År 2008 2009 2010 2011 2012 Gj. snitt 2011 og 2012
Inntekt 1,001 805 2,083 3,413 4,299 3,856

Management-Fees (trukket ut fra Note 4 i årsrapportene) - USD'000
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Tabell 26 – Budsjettering av management-inntekter I perioden 2013-2017 

7.4 – ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Bareboat-kostnader (”Charterhire expenses”): 

Bareboat-kostnadene stammer fra Arctic Princess og Arctic Lady176. Kostnadene tilsvarer Höeghs andel 

fra to Joint Ventures; hhv Joint Gas Ltd. (eierskap 33,98 %)  og Joint Gas Two Ltd. (eierskap 50 %), der 

hhv. Arctic Princess og Arctic Lady er på såkalte ”bareboat”-kontrakter. Bareboat-kontraktene 

innebærer at hhv. Joint Gas Ltd og Joint Gas Two Ltd., som eier fartøyene, selv står for driften av 

fartøyene, mannskap, forsikringer, bunkerkostnader, havenavgifter og så videre. 

Bareboat-kostnadene avhenger av driftstofforbruk, forsikringer, vedlikehold, lønnsutvikling for 

mannskapet m.m. Det er to metoder man kan estimere de fremtidige bareboat-kostnadene på. Den ene 

metoden er å analysere utviklingen i bunkerkostnader, lønnsutvikling, havnavgifter etc. for fartøyene. 

Den andre metoden er å benytte et skjønn på kostnadene basert på de historiske regnskapstall. Vi er nødt 

til å gjøre det siste som en følge av at notene ikke er tilstrekkelig informative til å foreta en solid 

analyse. Den historiske utviklingen i posten er dog ekstremt jevnt, slik at vi anser dette som den beste 

analysemetoden uansett. Posten settes i fremtiden til USD 20 millioner hvert år. 

Administrative kostnader: 

Posten inneholder kostnader knyttet til driften av selskapet (lønn, bonus, pensjonsparing, andre 

medarbeiderkostnader, administrasjonskostnader, konsulentkostnader og salærer til 

styremedlemmene)177. Det må forventes at et økt aktivitetsnivå (flere fartøy) krever marginalt færre 

administrative ressurser. Dette henger sammen med at selskapet antas å utnytte stordriftsfordeler (ref. til 

regnskapsanalysen og strategisk analyse). Det vil pga. dette være arbitrært å måle 

administrasjonskostnadene i prosent av omsetningen. Dette kan også begrunnes i at rateendringer ikke 

vil ha betydning for administrasjonskostnadene. 

                                                           
176 Se eksempelvis Note 6 og Note 38 i årsrapporten fra 2012. 
177 Se Bilag 20 for en utdypning av postens innhold. 

År 2013 2014 2015 2016 2017
Inntekt (USD`1000) 4010 4171 4337 4511 4691

Utvikling i management-inntekter for Höegh
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Administrasjonskostnadene utgjør i snitt 12,5 % av omsetning i den historiske perioden. De 

organisatoriske restruktureringene Höegh gjennomførte i 2011 sett i sammenheng med kraftig vekst i 

ratene som en følge av økt etterspørsel etter LNG, mer enn halverte administrasjonskostnadene i prosent 

av omsetning fra 2011 til 2012. Vi forventer at lønningene i Norge øker med 4 %178 i fremtiden og 

videre at de generelle administrasjonskostnadene øker med en rate på 10 % pr. nye fartøy, og minsker 

med 10 % pr. solgte fartøy, beregnet med utgangspunkt i administrasjonskostnadene i 2012. I 

terminalåret forutsetter vi en endring i kostnadene tilsvarende lønnsveksten på 4 %, da 

investeringsnivået har etablert seg. 

Fraktkostnader (”Voyage Expenses”): 

Fraktkostnader innebærer kostnader som har en direkte sammenheng til driften av fartøy, eksempelvis 

bunkerkostnader, havenavgifter, lastekostander, kanalgebyrer og så videre. Som en følge av at fartøyene 

til Höegh er på tidsbefraktningsavtaler betaler i all hovedsak befrakter disse kostnadene. Det vil være 

misvisende å estimere fraktkostnader som en funksjon av selskapets omsetning. Dette begrunnes i at en 

økning i tidsbefraktningsratene ikke direkte påvirker størrelsen på fraktkostnadene, da disse kostnadene 

som hovedregel holdes av befrakter. De senere års poster har vært meget stabile. Vårt beste estimat på 

fraktkostnadene er gjennomsnittet av postens størrelse i perioden 2008-2012, dvs. USD 0,5 millioner.  

Prosjektuviklingskostnader: 

Prosjektutviklingskostnadene reflekterer kostnader assosiert til utviklingen av prosjekter innen FSRU- 

og FLNG-segmentet. Det forventes at det eksisterende ressursforbruk opprettholdes i budsjettperioden. 

Det ble påpekt i den strategiske analysen at det er 30+ potensielle FSRU-prosjekter som er aktuelle for 

Höegh. FSRU-fartøy nr. 4 er stadig uten kontrakt og selskapet har opsjon på ytterligere 3 FSRU-fartøy 

som ønskes uttøvet. Innen FLNG-segmentet forventes det at Höegh fortsetter sine investeringer i FEED-

studier og annen forskning179. Det forventes dog ikke at det avholdes kostnader til utbygging av FSRU-

prosjekter innen budsjettperioden er over. Prosjektutviklingskostadene i 2010, 2011 og 2012 innebærer 

utvikling av FSRU-fartøy samt kostnader avholdt til forskning og utvikling inne FLNG. Vi benytter 

gjennomsnittet av kostnaden for de tre årene og anlegger ytterligere en vekst på 4 % årlig som følge av 

forventningene til lønnsvekst. 

                                                           
178 Arbeidsdepartmentet; Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2013, Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, 
Oslo, 18. februar 2013. 
179 Illmars Kerbers og Graham Hartnell, 2012, ”A Breakthrough For Floating LNG?”, Poten & Partners, Inc., New York 
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7.5 – SAMMENDRAG AV UTVIKLINGEN I DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 

I Tabell 27 har vi oppsummert utviklingen i driftsinntekter og driftskostnadene, herunder operasjonelle 

driftskostnader og andre driftskostnader samlet. Tabellen impliserer en kraftig økning i EBITDA-

bidraget over perioden. En slik utvikling forventes, da flere nye leveringer de kommende årene øker 

inntektene i større grad enn driftskostnadene. Dette impliserer antagelsen om at det foreligger 

stordriftsfordeler i Höegh, som diskutert tidligere i oppgaven. 

 

Tabell 27 – Grafisk fremstilling av utviklingene i inntekter, OPEX og øvrige driftskostnader (Kilde: Egen tilvirkning basert på budsjetteringen) 

7.6 – CAPEX OG BRUTTOTILGANGEN PÅ FARTØY 

I Tabell 28 nedenfor fremgår betalingsplanen for samtlige fartøy180, i tillegg til antatte salgspriser for 

Norman Lady og LNG Libra. I tillegg innregnes salg av moring i forbindelse med en av FSRU-

fartøyene, tilsvarende USD 100 millioner. For å estimere betalingsplanen på FSRU # 5 og 6, har vi 

allokert 20 % av salgsprisen i hvert av de to årene før levering i tillegg til fullbyrdelse av de resterende 

60 % ved leveringstidspunktet. Denne betalingsplanen er ytterligere med på å skape basis for 

bruttotilgangen (dvs. eks. avskrivninger) på fartøy i balansen181. 

                                                           
180 (Höegh LNG Annual Report, 2012), se note 37. 
181 Se Bilag 21 og Bilag 22 hhv. for estimering av avskrivninger i prosent av flåteverdi og nettoverdien (tilgangen-avgang-
avskrivninger) på flåteverdien estimert i budsettperioden. 
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Tabell 28 – Forventet betalingsplan for nybyggingsprogrammet (Kilde: Egne antagelser og Höegh LNG) 

Våre forutsetninger ovenfor krever at Höegh er i stand til å finansiere de planlagte investeringene. Som 

tidligere nevnt stiller Höegh sterkt i de finansielle markedene når de ønsker å hente inn ny kapital. 

Således ser vi at samtlige eksisterende nybygg allerede er finansiert ved banklån. Vi anlegger antagelsen 

om 75 % gjeldsfinansiering på FSRU # 1-4 (Höegh LNG Annual Report, 2012) og 100 % 

gjeldsfinansiering på FSRU #5-6, jf. Tabell 29 nedenfor. Det vil derfor være naturlig å forutsette at 

Höegh klarer å tiltrekke seg kapital til FSRU-nybyggene # 5 og # 6, som vi jf. det tidligere antas blir 

utløst. Dette anser vi som en helt klart realistisk og rimelig antagelse, da det i internanalysen i kapittel 3 

fremgår at Höegh har meget god kapitaltilgang på grunn av optimismen i utviklingen av FSRU-

markedet, selskapets gode bankforbindelser samt solide bransjekunnskap og langsiktige perspektiv. 

Totalt har vi estimert at Höegh må skaffe til veie USD 372,3 millioner innen 2017 for å finansiere resten 

av våre forventninger til nettotilgangen på nye fartøy. Dette fremgår av tabellen nedenfor, sammenholdt 

med Tabell 28. 

 

Tabell 29 – Oversikt over fremtidige kapitalkrav basert på betalingsplanen ovenfor (Kilde: Egne antagelser basert på Årsrapporter) 

USD'1000 2013 2014 2015 2016 2017 Totalt
FSRU # 1 - Indonesia -180,000 -180,000
FSRU # 2 - Litauen -32,500 -195,000 -227,500
FSRU # 3 - Chile -30,000 -210,000 -240,000
FSRU # 4 -30,000 -60,000 -180,000 -270,000
FSRU Opsjon # 1 -60,000 -60,000 -180,000 -300,000
FSRU Opsjon # 2 -60,000 -60,000 -180,000 -300,000
Salg av Norman Lady 30,000 30,000
Salg av moring 100,000 100,000
Salg av LNG Libra 20,000 20,000
Totalt -92,500 -705,000 -150,000 -240,000 -180,000 -1,367,500
Kilder: Egne antagelser, Höegh LNG, Nordea Markets og Fearnleys

BETALINGSPLAN PÅ FARTØY (USD´1000)

Bruk av kapital Tilgang på kapital
Ref. Ovenfor -1,367,500 Kontanter/andre likvider 176,200

Finansiering av moring og KN-FSRU 294,000
Finansiering av Indonesia-FSRU 237,000
Finansiering av FSRU 3+4 288,000

I alt 1,367,500 I alt 995,200

Fremtidig krav til ny kapital: 372,300
Kilder: Höegh LNG, Fearnleys og Nordea Markets

SAMMENDRAG CAPEX OG FINANSIERINGSKILDER (USD´1000)
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7.7 – ØVRIGE FORUTSETNINGER 

Arbeidskapitalen, inkludert kontanter og bankinnskudd, blir beregnet som en andel av omsetningen. Det 

kan argumenteres for at denne antagelsen er noe tynn, da omsetningen som tidligere påpekt blant annet 

avhenger av ratene. Rateendringer påvirker ikke kostnadsstrukturen i virksomheten. Forecastningen av 

arbeidskapitalen er basert på gj.snittet av postene i forhold til omsetningen i den historiske perioden.  

De fremtidige skipene forventes å falle i verdi tilsvarende avskrivningene i den historiske periode. Dette 

impliserer avskrivningssatser på hhv. ca. 2 % og 3 % av verdien av fartøy og andre langvarige aktiver. 

Avskrivningssatsene synes å være forenelig med levetiden på eiendelene, og vi antar videre lineæritet i 

verdifallene over levetiden. I Bilag 22 sees en detaljert oversikt over nettotilgangen i verdien av 

fartøyene fra år til år. 

Til tross for antagelsen om 100 % gjeld ved finansiering av opsjon # 1 og 2 antar vi på lengre sikt at 

nettorentebærende gjeld tilsvarer omkring 75 % av den investerte kapital. Dette impliserer et nivå som 

tilsvarer gjennomsnittet av den historiske periode og som er forenelig med ledelsens strategiske 

uttalelser. 

Rentekostnadene til Höegh er det skrevet om i kapittel 5. Basert på analysene har vi god grunn til å 

anlegge en effektiv rentekostnad på 5,5% av netto rentebærende gjeld. Vi forventer en vekstfaktor på 3 

% i terminalperioden. Denne veksten gjenspeiler våre estimater angående forventningene til den 

generelle fremtidige veksten i BNP på verdensbasis182. Videre forventer vi at Höegh utbetaler utbytte til 

sine aksjonærer, tilsvarende de frie pengestrømmene til investorene. 

  

                                                           
182 Se Bilag 4 for detaljer. 
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KAPITTEL 8 –VERDSETTELSE  

Forutsetningene til budsjetteringen ble gjennomført i kapittel 7. I det følgende skal vi verdsette Höeghs 

markedsverdi med utgangspunkt i nettonåtidsverdimetoden (DCF), der vi kontrollerer det fremkomne 

resultat gjennom EVA-modellen183 for å understreke at oppbygningen av pro-forma-analysen er korrekt 

gjennomført. Deretter vil vi inkludere en kort kommentar til vår multippelanalyse. 

8.1 – VERDSETTELSE GJENNOM DCF- OG EVA-MODELLEN 

Budsjetteringene og beregningene av virksomhetens frie pengestrømmer fremgår i sin helhet av Bilag 

23, 24 og 25. DCF-metoden er basert på selskapets markedsverdi (”The enterprise value approach”)184 

og innebærer å tilbakediskontere pengestrømmene som beregnes til selskapet (”FCFF- Free Cash-Flow 

to Firm”) med de vektede kapitalkostnadene (WACC) som ble estimert i kapittel 6 som 

diskonteringsfaktor. Diskonteringen skjer etter følgende formel, der det siste leddet representerer 

verdien av terminalverdien (som inndrar forventnignene til den langsiktige vekstfaktoren, ”g”, i 

bransjen): 

∑  (FORMEL 4) 

Når det gjelder EVA-analysen vil vi kun i korte ordelag forklare denne. Kort skrevet innebærer metoden 

av man frem for å tilbakediskontere selskapets frie pengestrømmer estimerer den ”økonomiske profitt”, 

og tilbakediskonterer denne verdi med de vektede kapitalkostnadene (WACC). Modellen er basert på de 

samme forutsetningene til reformuleringer og budsjettering som DCF-modellen, men fremgangsmetoden 

for å estimere nettonåtidsverdien av Höegh er basert på investert kapital og kostnaden hermed sett i 

forhold til EBIT, som tidligere er definert som selskapets resultat fra kjernedriften. Selskapsverdien 

estimeres som følger med utgangspunkt i EVA-modellen: 

 ∑   (FORMEL 5) 

Prisen pr. aksje fremkommer ved å dividere den fremkomne markedsverdien fra hhv. DCF-metoden og 

EVA-metoden på antallet utestående aksjer. Nedenfor i Tabell 30 fremgår beregningen av Höeghs 

                                                           
183 (Petersen & Plenborg, 2012), side 220. 
184 (Petersen & Plenborg, 2012), side 216. 
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aksjepris gjennom DCF-modellen og i Tabell 31 fremgår resultatet fra EVA-modellen. Som det fremgår 

stemmer resultatene overens, noe som underbygger vår fremgangsmetode i budsjetteringsfasen. 

 

Tabell 30 – Verdsettelse av Höegh basert på DCF-metoden (Kilde: Egne antagelser) 

 

Tabell 31 – Verdsettelse av Höegh basert på EVA-metoden (Kilde: Egne antagelser) 

8.2 – FØLSOMHETSANALYSE 

Som denne oppgaven har illustrert ligger det en rekke forutsetninger til grunn for våre beregninger av 

markedsverdien til Höegh. Den strategiske analysen og regnskapsanalysen har lagt grunnlaget for at vi 

har budsjetert som vi har gjort. Videre har vi estimert de vektede kapitalkostnader, og hermed gjort en 

rekke antagelser angående økonomiske usikkerheter, herunder den risikofrie rente, gjeldsgraden og 

betaverdien til Höegh m.v.. I tillegg har vi estimert det vi anser som den mest sannsynlige vekstraten i 

DCF-analyse (Tall i tusen) 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E
FCFF 10,698 -740,413 -133,676 -94,360 -9,221 125,529
WACC 7.10% 7.10% 7.10% 7.10% 7.10% 7.10%
Diskonteringsfaktor 0.934 0.872 0.814 0.760 0.710
PV(FCFF) 9,988 -645,465 -108,806 -71,711 -6,543
Nåtidsverdi budsjettperioden -822,537
Nåtidsverdi terminalperioden 2,171,039
Enterprise Value 1,348,502
Netto rentebærende gjeld 560,499
USD/NOK:
Markedsverdi USD 788,003
Markedsverdi NOK 4,631,632 NOK/USD pr. 31.5.2013: 5.87768 Markedspris 31.5.2013 (NOK): 46.3
Pris NOK pr. aksje: 66.27 Antall aksjer (i tusen) 69,886 Estimert oppsidepotensial 43.1%

3%

Forutsetninger Markedsforhold 31.5.2013

Budsjettperiode

VERDSETTELSE AV HÖEGH vha. NETTONÅTIDSVERDI (DCF-)-METODEN
Terminalperioden

2018T

Vekstfaktor:

EVA-analyse (Tall i tusen) 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e
EBIT -2,317.6             35,735.5            136,119.3          160,200.6          190,946.2          197,289.6          
Invested capital, beginning periode 904,349.0          891,333.9          1,667,482.3       1,937,277.9       2,191,838.2       2,392,005.4       
WACC 7.10% 7.10% 7.10% 7.10% 7.10% 7.10%
Cost of capital 64,233.63          63,309.20          118,437.06        137,599.96        155,680.74        169,898.12        
EVA -66,551.26         -27,573.71         17,682.23          22,600.68          35,265.46          27,391.47          
Diskonteringsfaktor 0.93 0.87 0.81 0.76 0.71
Nåtidsverdi FCFF -62,137.8         -24,037.8         14,392.5          17,175.9          25,023.4          
Invested capital, beginning periode 904,349.0          
Nåtidsverdi budsjettperiode -29,583.8         
Nåtidsverdi terminalperiode 473,737.2          
EV 1,348,502        
NIBD 560,499             
USD/NOK:
Markedsverdi USD 788,003             
Markedsverdi NOK 4,631,632          NOK/USD 5.87768 Markedspris (NOK) 31.5.2013: 46.3
Markedsverdi per aksje 66.27 Antall aksjer 69,886             Estimert oppside: 43.1%

Budsjettperiode

VERDSETTELSE AV HÖEGH vha. EVA (ECONOMIC VALUE ADDED)-METODEN

Forutsetninger Markedsforhold

Terminalperiode

Vekstfaktor:
3.0 %



101 | P a g e  
 

BNP i fremtiden, nettopp for å anlegge den fremtidige forventede vekstraten til Höegh. Som Tabell 31 

(DCF-outputet) antyder, vil markedsverdien av Höegh være meget sensitiv i forhold til vekstraten. 

Bakgrunnen for dette er at netto nåtidsverdien av pengestrømmene fra budsjettperioden er negativ. Dette 

impliserer at terminalverdien utgjør over 100 % av den estimerte markedsverdi. Innledningsvis ønsker vi 

derfor å gjennomføre en sensitivitetsanalyse på bakgrunn av endringer i hhv. WACC og vekstraten 

(”g”). Det fremgår av Tabell 32 at påvirkningen fra endringer i disse parametrene påvirker den 

fremkomne aksjepris svært mye.  

 

Tabell 32 – Sensitivitetsanalyse ved endringer i hhv. WACC og vekstfaktoren (Kilde: Egen tilvirkning) 

Jf. argumentasjonen angående vekstraten i kapittel 7 kan man argumentere for at en høyere vekstrate enn 

3 % er realistisk. Hvis man anlegger en vekstrate på 4 %, ceteris paribus, ser man at den estimerte 

aksjepris blir NOK 125, tilsvarende en økning på nesten 50 %. Setter man WACC til 6,1 % (1 % lavere 

enn vårt estimat), gir dette et aksjeprisestimat på NOK 135, eller en økning på over 50 % fra vårt estimat 

på NOK 66. Med bakgrunn i kapittel 6 angående estimeringen av Höeghs vektede kapitalkostnader, 

kunne man eksempelvis argumentert for både en lavere og en høyere betaverdi. Dette ville påvirket 

WACC, som det fremgår av kapitlet. Konklusjonen av det ovenstående er som det innledningsvis ble 

påpekt: Aksjeprisestimatet er høyst avhengig av input-faktorene, og når forutsetningene herfor endrer 

ser man derfor at vårt estimat er svært variabelt. 

Videre kan man gjøre en rekke hypotetiske antagelser. Eksempelsiv er det mulig å analysere påfølgende 

kursendringer ved endringer i utnyttelsesgraden til fartøyene, samlet eller individuelt, samt endre 

forutsetningene med tanke på fremtidig opsjonsutøvelse og hermed leveringen av fremtidige FSRU-

5.85% 6.10% 6.35% 6.60% 6.85% 7.10% 7.60% 8.10% 8.60% 9.10% 9.60%
1.75% 76 63 51 41 32 24 10 -2 -12 -20 -28
2.00% 88 74 61 50 40 31 15 2 -8 -17 -25
2.25% 102 86 72 59 48 38 21 7 -4 -14 -22
2.50% 119 100 84 70 58 47 28 13 0 -10 -19
2.75% 138 117 98 82 68 56 35 19 5 -6 -15
3.00% 161 135 114 96 80 66 44 25 11 -1 -12
3.25% 187 158 133 112 94 78 53 33 17 3 -8
3.50% 220 184 155 130 110 92 63 41 23 9 -3
3.75% 260 216 181 152 128 107 75 50 30 14 1
4.00% 311 256 213 178 149 125 88 60 38 21 7
4.25% 378 307 252 209 175 147 103 71 47 27 12

WACC (interval: +/- 0,25% )

Vekstfaktor        
(Interval: +/- 

0,25% )

SENSIVITETSANALYSE I ESTIMERT AKSJEPRIS VED ENDRINGER I WACC OG VEKSTFAKTOR
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fartøy. Vi avslutter dog denne diskusjonen her og konkluderer med at DCF-analysen er svært volatil 

med tanke på den fremkomne aksjepris ved endringer i sentrale faktorer. 

8.3 – RELATIV (MULTIPPEL)-ANALYSE 

I kapittel 5.3 definerte vi kun Golar LNG som en peer til Höegh. Dog, for å utbygge den relative 

verdsettelsen, som fremgår av tabell 33, nedenfor, har vi inkludert tre øvrige selskaper. Selskapene blir 

karakterisert som en ”Ikke-kjerne PEER-gruppe”. Analysen er basert på tall for 2012 og inkluderer 

multiplene EV/EBITDA, EV/EBIT og EV/VESSEL, som forklart i kapittel 3. 

 

Tabell 33 – Relativ verdsettelse av Höegh sett opp mot Golar LNG (utvalgt peer) og alternativ peer-gruppe  (Kilde: Virksomhetenes årsrapporter) 

Av tabellen sees det at gjennomsnittlig implisert aksjepris for Höegh ved sammenligning med Golar 

LNG gir en aksjepris på 81,5,-. Dermed impliserer den relative verdsettelsen ift. Golar LNG at Höegh er 

undervurdert med ca. 23 % jf. vår nettoverdimetode. I forholdet til gjennomsnittstallene til ikke-kjerne 

peer-gruppen fremkommer at Höeghs markedsverdi pr. aksje er 42,4. Dette svarer til en overvurdering 

tilsvarende 36 % i forhold til resultatet fra vår nettoverdimetode. 

På grunn av for store forskjeller mellom Höegh og virksomhetene i ikke-kjerne-gruppen, som påpekt i 

kapittel 5.3.1, konkluderer vi med at denne sammenligningen ikke er valid og dermed ikke skal tas i 

betraktning. Når det gjelder sammenligningen med Golar tillegger vi denne vekt, da det som tidligere er 

konkludert med at virksomhetene er relativt like, til tross for at de avviker i markedsverdi. Uten flere 

kommentarer konkluderer vi med at den relative verdsettelsen med Golar LNG underbygger vårt 

fremkomne kurstestimat fra nettonåtidsverdianalysen. Det kan dog ikke trekkes mer bastante 

konklusjoner fra sammenligningen med Golar LNG. 

 

PEER-GRUPPE

Multipler

Markedsverdi 
(31.12.2012) Nåtidsverdi-estimater Golar LNG BW Offshore Awilco Exmar Gj.snitt

EV/EBITDA 56.4 80.7 55.8 21.8 32.4 22.8 25.7

EV/EBIT 93.4 133.6 79.8 57.0 47.0 42.1 48.7

EV/VESSEL 4.6 6.5 15.7 2.0 4.9 17.4 8.1

EV/EBITDA 45.8 17.9 26.6 18.8 21.1

EV/EBIT 39.6 28.3 23.3 20.9 24.1

EV/VESSEL 159.3 20.3 49.3 176.2 82.0

81.5 22.1 33.1 71.9 42.4

45.8 66.27

RELATIV VERDSETTELSE AV HÖEGH LNG (NOK)

Relativ verdsettelse av Höegh, LNG: Basert på gj. snittet av 

utvalgte multipler (NOK/aksje)

HÖEGH LNG IKKE-KJERNE PEER-GRUPPE

IMPLISERT VERDI AV HÖEGH LNG
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KAPITTEL 9 – VERDSETTELSE AV HÖEGHS OPSJONER PÅ FSRU-FARTØY 

Så langt har denne oppgaven gitt god innsikt i LNG-shippingmarkedet og verdsatt Höegh ved hjelp av 

nettonåtidsverdimetoden. I kapittel 3.2 ble det presentert teori vedrørende finansielle opsjoner, i tillegg 

til at realopsjoner ble berørt og omtalt som en komplementerende verdsettelsesmetode til 

nettonåtidsverdimetoden. 

I det følgende vil vi primært vurdere verdien av Höeghs opsjoner på FSRU-nybygg. Primært skal vi 

vurdere om markedsverdien av selskapet burde bli påvirket på bakgrunn av de eventuelle 

opsjonsverdiene. Som det fremgår av innledningen til denne oppgaven tar analytikere i særdeles liten 

grad hensyn til verdipotensialet fra de aktuelle opsjonene når selskapets markedsverdi estimeres. 

Sekundært ønsker vi å peke på eventuelle praktiske implikasjoner i forholdet mellom skipseier (Höegh) 

og skipsprodusent (Hyundai Heavy Industries), angående avtaleinngåelser og den eventuelle betydning 

opsjonsverdien skulle ha for avtaleverdien til de respektive parter. Som tidligere også beskrevet er 

opsjoner på nybygg ofte en del av avtaler tilknyttet kjøp av nye fartøy, og opsjonene blir således ofte 

benyttet som ”sweeteners” (e.g. ”discounts”) i forhandlinger. Det interessante å diskutere nærmere her er 

derfor om partene skal ta hensyn til verdien av opsjonene.  

Nedenfor presenterer vi et rammeverk for verdsettelsen av Höeghs opsjoner. Fremgangsmetoden vil 

være basert på B&S som ble presentert tidligere og det er naturlig at det bliver anlagt en pragmatisk 

inngangsvinkel til problemet.  

9.1 - HÖEGHS OPSJONER PÅ NYBYGG 

Jf. kapittel 3.2 fremgår det at en opsjon gir innehaveren en rett, dog ikke en plikt til å kjøpe det 

underliggende aktivet innenfor en bestemt fremtidig periode eller på en bestemt dato i fremtiden. Höegh 

innehar tre opsjoner på FSRU-fartøy hos Hyundai Heavy Industries i Sør-Korea. Disse opsjonene 

stammer fra kjøpene av hhv. FSRU-fartøy nr. 2, 3 og 4. Opsjonen som medfulgte avtalen om levering av 

FSRU-fartøy # 1 ble utløst 1. september 2012185. Dette indikerer at bruken av opsjoner i LNG-bransjen 

er svært sedvanlig, noe som forøvrig også synes å være gjeldende i tank, rigg og bulkmarkedene. Jf. 

tidligere kapitler har vi påpekt at Höegh sjelden har nybygg på spekulasjon (sammenlignet med 

                                                           
185 http://www.upstreamonline.com/live/article1266880.ece 
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eksempelvis Golar LNG, Exelerate og Teekay LNG Partners). Teoretisk sett kan opsjonene utgjøre store 

verdier, ettersom det tidligere i oppgaven har kommet fra at hhv. FSRU-fartøy 2, 3 og 4 ble kjøpt for 

USD 325, 300 og 300 millioner.  

9.1.1 - PRAKTISKE ANTAGELSER IFT. INNLØSING AV OPSJONENE 

En opsjon på et nybygg innebærer økt fleksibilitet for Höegh, da selskapets ledelse kan avvente 

eventuell usikkerhet i markedene samt forsøke å skrive under en kontrakt for chartering før 

investeringsbeslutningen tas. En opsjonsavtale innebærer videre at levering skal finne sted innen en viss 

tidsperiode. Dette betyr at verftet er nødt til å ”holde av” en slot i sitt produksjonsapparat for å etterleve 

opsjonskontrakten i tilfelle skipseier utløser denne. For skipseier kan denne rettigheten ha verdi, fordi 

selskapet ellers ville blitt tvunget til å vente en lengre periode på levering av et nytt fartøy. En slik 

plassprioritet er derfor av betydning, spesielt når høy markedsaktivitet ofte vil være synonymt med høy 

etterspørsel etter nye fartøy, og dermed lengre ventetider for å få levert bestilte fartøy. Denne påstand 

kan begrunnes med utgangspunkt i vår strategiske analyse, der vi påpekte at det kun er fire verft som er i 

stand til å produsere FSRU-fartøy. 

Teoretisk sett vil skipseieren (Höegh) utløse opsjonen så lenge markedsprisen er høyere enn 

utløselsesprisen. Vår karakteristikk av Höegh i denne oppgaven tyder på at selskapet i meget liten grad 

bestiller fartøy på spekulasjon, dvs. uten at det respektive fartøy har en kontrakt. I et perfekt marked vil 

Höegh uansett utløse opsjonen hvis den er ITM, da fartøyet kan selges videre til markedspris og det 

øyeblikkelig kan realiseres en gevinst. Dette er en forutsetning for B&S, og vi forutsetter at Höegh vil 

utløse opsjonene så lenge de er ITM. Höeghs verdi av de respektive opsjoner kan oppsummeres 

matematisk og grafisk som følger: 

Gevinst til Höegh = max(Markedspris FSRU-nybygg – kontraktsfestet opsjonspris ; 0)  
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Illustrasjon 8 – Höeghs pay-off (opsjonsverdi) ved ulike markedspriser på det underliggende aktivet (FSRU-fartøy) (Kilde: Egen tilvirkning) 

9.2 – INNSAMLING AV DATA OG ANALYSE 

Mange av parameterne til input i opsjonsmodellen avhenger av priskarakteristikken på det 

underliggende aktiv. Dette impliserer at det vil være naturlig å benytte den historiske prisen på FSRU-

fartøy som det underliggende aktiv for å predikere den fremtidige prisutviklingen og volatiliteten i 

denne. Som det fremgår av Tabell 4 i avsnitt 4.2.2, tidligere i oppgaven, eksisterer det pr. dags dato kun 

14 FSRU-fartøy. Et slikt snevert datasett ville ikke oppfylt kriteriene til validitet i analysen. Videre ville 

vi hatt problemer med innsamling av priser, ettersom flere av aktørene ikke har opplyst disse. Et 

alternativ er å benytte volatiliteten i Golar LNGs aksjepris som en proxy for det underliggende aktiv. 

Dette medfører at man legger til grunn en antagelse om at volatiliteten og den gjennomsnitlige 

prisutviklingen over en periode på FSRU-fartøy tilsvarer den tilsvarende utviklingen i prisen på Golar 

LNGs aksjekurs. Dette anser vi ikke som et optimalt sammenligningsgrunnlag, da prisutviklingen på 

FSRU-fartøy og prisutviklingen på Golar LNG aksjepris ikke nødvendigvis korrelerer. 

Vi ble derfor nødt til å initiere kontakt med aktuelle markedsaktører for å få tilgang på alternative 

datasett. Etter korrespondanse med David K. Jordan og James Coldwell ved Clarkson Research Limited 

i London fikk vi tilgang på månedlige nybyggpriser på LNG-fartøy i perioden 1.1.1993-30.4.2013. 

Benchmark-fartøyet tallmaterialet er basert på er et 160,000cbm (kubikkmeter) stort LNGC-fartøy. 

Höeghs FSRU-fartøy er 170,000cbm. Selv om FSRU-fartøyene er (litt) større og mer teknologisk lastet 

enn LNG-fartøyene vil vi argumentere for at prisene i stor grad avhenger av de samme faktorene, 

herunder prisen på input (eksempelvis stål og arbeidstimer) samt den generelle etterspørselen etter 

LNG/FSRU-fartøy. Vi antar med dette at den historiske utviklingen i LNGC-prisene forventes å gi et 

tilstrekkelig godt bilde av prisutviklingen for FSRU-fartøy. Den historiske prisutviklingen er plottet i 

Tabell 34. 

Gevinst til 
Höegh LNG

Markedspris 
FSRU-fartøy

Opsjonspris på 
FSRU-fartøy
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Tabell 34 – Prisutviklingen for LNGC i perioden 1992-2013 (Kilde: Clarksons Research mai 2013) 

9.2.1 – TIDSHORISONTEN PÅ HISTORISKE LNGC-PRISER 

Et aktuelt spørgsmål i relasjon til datasettet og bruken av dette er hvilken historiske periode som bør 

benyttes. Diskusjonen angår den samme problematikk som anført under kapittel 5.1.1. Målet er 

selvfølgelig å velge en historisk periode som gir det mest representative grunnlaget for utviklingene i 

nybyggprisene. Ved å benytte tallmateriale som inndrar flere sykluser i shippingbransjen antar vi at 

datasettet således er tilstrekkelig representativt. Hele datasettet besluttes derfor benyttet. 

9.3. – RAMMEVERKET FOR VERDSETTELSEN 

Det må tas en del praktiske forutsetninger som en følge av B&S-modellens antagelser, som ble 

kommentert i kapittel 3.2. Helt sentralt står spørsmålet angående hvordan man skal justere for risiko i 

modellen, da det ikke er mulig å replikere en portefølje bestående av ∆ underliggende aktiv (FSRU-

fartøy). Vi presenterer senere en metode for å estimere en risikojustert vekstrate på det underliggende 

aktivet186. Først vil vi gjøre antagelser mht. utløpstid m. v.. 

9.3.1 – TIDSPUNKT FOR UTLØP AV OPSJONER OG PRODUKSJONSTID 

I praksis inngår det i en opsjonsavtale en utløselsesdato, som er den siste dagen opsjonen kan gjøres 

gjeldende. Mtp. Höeghs opsjoner har vi ikke funnet informasjon angående utløpsdatoene på disse. På 

bakgrunn av dette har vi gjort antakelsen om at en opsjon utløper 6 mnd. før levering av det skip som 

                                                           
186 (Hull, 2009) 
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opsjonen tilhører. FSRU # 2 og 3 antas begge levert (ultimo) 1. kvartal 2014, nærmere bestemt 31. mars 

2014. Antagelsen ovenfor impliserer at utløpsdatoen for de nevnte opsjonene er 30. september 2013. For 

opsjon # 3 gjelder at utløpsdatoen settes til 30. juni 2014, da levering av FSRU-fartøy # 4 forventes 

gjennomført (ultimo) 2. kvartal 2015. Forutsetningene fremgår grafisk i Illustrasjon 9. 

 

Illustrasjon 9 – Antagelser angående opsjonenes utløpstid (Kilde: Egne antagelser og egen tilvirkning) 

Byggeperioden på FSRU-fartøy antas som tidligere i besvarelsen å være 2 år. Videre antar vi at 

opsjonene, hvis ITM, blir utløst ved tidspunkt for opsjonsutløp. Dette til tross for opsjonenes 

amerikanske karakteristikka, der de i praksis kan utløses i hele perioden frem til utløpsdato. I praksis kan 

vi argumentere for at jo lenger et selskap venter med å utløse en opsjon, jo bedre er grunnlaget til å fatte 

en beslutning basert på markedsforholdene og desto større er sannsynligheten for at selskapet får en 

kontrakt på det aktuelle fartøy. Eksempelvis kan Höegh vurdere alternative kommersielle muligheter og 

således påvirke risk/reward-sammensetningen til selskapet. Det synes derfor at det i mange henseender 

vil være naturlig å vente så lenge som mulig før opsjonene blir utløst. Uansett må vi på grunn av 

modellen anta dette. Grafisk sett utdypes forutsetningene i Illustrasjon 10. 

 

Illustrasjon 10 – Antagelser ift. Produksjonstid og opsjonens løpetid (Kilde: Egen tilvirkning) 

Antagelsen om at opsjonene uttøves ved tidspunkt x (de individuelle opsjoners utløpstidspunkt), fremfor 

ved T = 0, gjør at fartøyet blir «forsinket» i drift. Dermed tilfaller de fremtidige pengestrømmene først 

Höegh ved t = x+2, sammenlignet med ved t = 2. Tidsverdien av penger vil altså kunne ha betydning for 

opsjonsverdien ved avtaleinngåelse. Vi antar dog at det ikke påløper avskrivninger under byggeperioden 

og i øvrig kostnader før produksjonen er påbegynt. Således antas det at denne ”forsinkelsen” ikke har 

noen betydning på opsjonsverdien. 
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Skipsverftet pådrar seg rente- og valutarisiko som en følge av fleksibiliteten til skipseier. Denne 

usikkerheten har innvirkning på kapitalkostnadene til skipsverftet, og gir vanskeligheter med å ta i bruk 

hedginginstrumenter. Gjennom kontraktsmessige bestemmelser er det mulig å ta hensyn til eksterne 

faktorer, slik at utøvelsesprisen tilpasses markedet. Slike evntuelle kontraktsmessige forhold tar vi ikke 

hensyn til i det følgende. 

9.3.2 – ANTAGELSER MHT. UTLØSELSESPRIS 

Vi antar at utløselsesprisen tilsvarer kjøpsprisen ved tidspunktet for opsjonens oppståelse. Dette 

medfører at utløselsesprisen for hhv. opsjon # 1, 2 og 3 antas å være USD 325, 300 og 300 millioner. 

Dette er basert på kilder og antagelser tidligere i besvarelsen. Det må dog stilles et stort spørsmålstegn 

angående realopsjonenes faktiske utløselsespris, da vi formoder at disse vil ha stor påvirkning på de 

fremkomne realopsjonsverdier. Således er det viktig å være oppmerksom på at utløselsesprisen ikke er 

sikker. 

9.4 – FORUTSETNINGER FOR VALG AV ”MARKEDSPORTEFØLJEN” 

Som det fremgår nedenfor i avsnitt 9.5 benytter vi MSCI Verdensindekset som en proxy for 

markedsporteføljen. I teorien skal den valgte indeks avspeile markedsporteføljen, dvs. investors 

alternativ til å investere i realopsjonenes underliggende aktiva. På grunn av LNG-bransjens globale 

tilstedeværelse mener vi derfor at nettopp MSCI-indekset reflekterer et relevant 

sammenligsningsgrunnlag for ”markedsporteføljen”. 

Man kan argumentere for at det vil være hensiktsmessig å tilpasse den utvalgte proxy for 

markedsindekset ved å vekte et større utvalg markedsindekser på bakgrunn av tilknytningen til 

regionene der FSRU-fartøy blir bygget. Som det fremgikk tidligere i oppgaven blir FSRU-fartøy i all 

hovedsak produsert i Asia (Sør-Korea og Japan). Problemet med dette er dog at vi mener at prisene på 

FSRU-fartøy blir påvirket av mer enn den generelle lokale økonomiske utviklingen i tilknytning til 

verftene. Vi impliserer hermed at de største aktørene som etterspør LNG-fartøy er notert i Europa og i 

USA. Dog opererer disse aktørene globalt gjennom sin virksomhet, og den generelle utviklingen i LNG-

bransjen blir i stor grad påvirket av den økonomiske veksten i hele verden. På grunn av disse innsiktene 

argumenterer vi videre for at prisene på FSRU-fartøy, som er realopsjonens underliggende aktiv, 

påvirkes av den globale økonomiske utviklingen. Med andre ord mener vi at MSCI-indekset utgjør det 
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beste alternativet for å reflektere investors alternative investeringsmuligheter mht. volatilitet og forventet 

avkastning. 

Det kan være en idé å vekte en markedsportefølje ved å inndra markedsindeksene i utvalgte 

land/regioner. Eksempelvis kunne vi vektet den historiske utviklingen i regionale indekser der Höegh 

driver virksomhet: for USA (eks. S&P500), Europa (eks. S&P Europe 350), Asia (eks. S&P Asia 50) og 

Sør-Amerika (eks. S&P Latin America 40). For å gjennomføre en slik vektning er man nødt til å tildele 

de ulike indeksene vekter etter en subjektiv bedømmelse. Resultatene kan derfor være basert på 

arbitrære antagelser. På bakgrunn herav synes en spesialtilpasset vektet indeks å bidra til en rekke 

usikkerheter, slik at validiteten av den vektede ”markedsporteføljen” svekkes. For å unngå denne 

problemstillingen anlegger vi derfor MSCI-indekset som markedsporteføljen187. 

9.5 – RISIKOJUSTERT VEKSTRATE I B&S 

Jf. kapittel 3.2 (angående B&S-formelen) gikk det som tidligere også nevnt at B&S-modellen anlegger 

den risikofrie renten for diskontering, fordi modellen anlegger forutsetningen om perfekt hedging av det 

underliggende aktiv. I Höeghs opsjoner er det underliggende aktiv prisene på FSRU-fartøy. Vi kan her 

som innledningsvist skrevet, utelukke replikeringsstrategien. Dette er en radikal forskjell mellom 

realopsjoner og opsjoner som har et finansielt aktiv som det underliggende. For det første vil det være 

utfordrende å finne et godt mål for delta-verdien i porteføljen når man forholder seg til realopsjoner188. 

For det andre ville porteføljen måtte restruktureres ved enhver endring i prisen på det underliggende 

aktiv, da delta-verdien og avkastkravet avhenger av nettopp prisutviklingen på det underliggende aktiv. 

Med en rimelig forutsetning om at markedsaktørene er risikoinverse kan vi derfor konkludere med at 

opsjonsverdien skal risikojusteres, da enhver risikoinvers investor vil kreve kompensasjon for den risiko 

som påløper. 

Hull (2009) presenterer en metode til å risikojustere visse parametre i B&S-formelen på. Ved å ta 

hensyn til en risikojustert vekstrate, , i prisene på (det underliggende aktiv) LNG-fartøy, antas det at 

diskonteringen kan skje til en justert risikofri rente. Den risikojusterte vekstraten, , i prisene på et 

underliggende aktiv beregnes som følger: 

                                                           
187 Se Bilag 27 for ytterligere kommentarer angående valget av MSCI WI som proxy for markedsporteføljen. 
188 (Copeland & Antikarov, 2001) 
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,      (Formel 6) 

der  er forventet årlig prisutvikling for LNG-fartøy,  er et mål for markedsprisen per enhet risiko for 

det underliggende aktiv og  er det årlige standardavviket på det underliggende aktiv.  beregnes som 

følger: 

, ,       (Formel 7) 

der  er markedsprisen pr. enhet markedsrisiko og ,  tilsvarer korrelasjonen mellom det 

underliggende aktiv og markedsindekset (her benevnt ved S&P500189). benevner volatiliteten i 

markedsindekset (årlig st.avvik),  er det forventede markedsavkastet og r er den risikofrie renten 

(2,06 % som i kapittel 6). 

Ved å erstatte r-faktoren190 i (Formel 1) med 191 justerer man for de forventede prisendringene i det 

underliggende aktiv, slik at risikonøytraliteten som formelen er basert på overholdes. Dette kan sees på 

samme måte som at man med sikkerhet vil motta et beløp i dag eller et usikkert beløp i fremtiden som 

har en nåtidsverdi tilsvarende det sikre beløpet som mottas i dag. Ved å justere B&S-formelen får vi et 

uttrykk for opsjonsverdiene ved å ta hensyn til risikojusteringen basert på forventningene til 

prisutviklingen for det underliggende aktiv som følger: 

  (Formel 8) 

/

√
      (Formel 9) 

√       (Formel 10) 

9.6 - BEREGNINGER 

Basert på de historiske nybyggprisene og utviklingen i MSCI-indekset har vi beregnet input til B&S-

modellen i Excel: Volatilitet og historiske vekstrater for de historiske LNGC-prisene samt volatilitet i 

                                                           
189 S&P500 benyttes da vi antar at dette indekset er mer internasjonalt sammenlignbart med prisutviklingen for LNG-fartøy 
enn OSEAX-indeksen ved Oslo Børs. 
190 r-  i tilfellet der det underliggende aktiv utbetaler dividende, noe som ikke er tilfellet her. 
191 ,   
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markedsavkastet og korrelasjonskoeffisienten mellom markedsavkastet og den historiske utviklingen i 

LNGC-prisene. , definert i (Formel 6), representerer den årlige risikojusterte vekstrate for utviklingen i 

prisene på FSRU-fartøy. Det første vi er nødt til å gjøre er derfor å annualisere det månedlige 

standardavviket på LNGC-nybyggprisene:  

å å √12 1,55% √12 5,38% 

Dernest beregner vi markedsprisen pr. enhet risiko på det underliggende aktiva og korrelasjonen mellom 

S&P og utviklingen i prisene på LNGC-fartøy. Markedets standardavvik ble i Excel estimert til 14,77 % 

og den risikofrie renten ble tidligere i oppgaven definert som 2,06 %. Korrelasjonen192 mellom LNGC-

prisene og markedsavkastet193 ble kalkulert i Excel til å være 0,12. Som det fremgår nedenfor blir prisen 

pr. enhet markedsrisiko estimert til å være 0,0088. 

, ,
3,36% 2,06%

18,4%
0,1236 0,0088 

Den historiske utviklingen i LNGC-prisene fra 1993 til 2013 impliserer en nedgang i prisnivået for 

FSRU-fartøy tilsvarende 1,48 % pr. år. For de siste 5 årene har prisende vært fallende grunnet lavere 

investeringsnivå som en følge av tilbudsoverskudd av fartøy i det generelle shippingmarked, ref. 

tidligere analyser. Vi antar at prisene på FSRU-fartøy kommer til å stige på kort sikt, da det som 

tidligere påpekt er et begrenset antall verft med sprengt kapasitet som er i stand til å bygg FSRU’er. 

Forventningene til økt aktivitet i FSRU-segmentet underbygges av våre analyser i kapittel 4. Se 

eksempelvis Tabell 4 og 5 i kapittel 4 for forventninger til fremtidige nye FSRU-fartøy og til veksten i 

LNG-produksjonen. Vi antar at denne utviklingen bidrar til en kortsiktig økning i prisene på FSRU-

fartøy tilsvarende 2 %194.  

Ovenfor ble det årlige standardavviket på nybyggprisene i perioden 1992-2013 estimert til å være 

5,38%. Med antakelsen om at nybyggprisene stiger med 2 % det nærmeste året kan vi beregne 

vekstfaktoren, , som følger, jf. Formel 4: 

                                                           
192 Se Bilag 26. 
193 , , ,

 
194 Estimatet er høyst diskutabelt, dog mener vi stadig det er realistisk å anta en kortsiktig prisøkning som en følge av 
tilbudsunderskuddet som eksisterer. 
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2% 0,0088 5,38% 0,0195 

Som tidligere antatt tilsvarer utløpsprisene markedsprisen ved tidspunkt for opsjonens opståelse (dvs. 

ved kjøp av FSRU-fartøy # 2, 3 og 4, hhv. USD 325, 300 og 300 millioner). Det forventes med andre 

ord at opsjonene ble utskrevet ATM (at the money). Dagens markedspris på en FSRU forventes å være 

USD 300 millioner, da Höegh opplyser at dette er prisen på FSRU # 4. Utløselsestidspunktene for 

opsjon 1, 2 og 3 ble ovenfor bestemt til å være hhv. 4 mnd, 4 mnd og 10 mnd.  og  kan 

beregnes som følger for opsjon # 1 og # 2: 

 300
 300 0,0195 0,5 5,38% 1/3

5,38% 1/3
0,2250 

0,2069 5,38% 1/3 0,1939 

Ved å benytte den kummulative normalfordelingen har vi at 0,5890 og 0,5769. På 

tilsvarende måte finner vi for opsjon # 3 at 0,1015 og 0,0931. På bakgrunn av 

justeringen av B&S-formelen med den risikojusterte vekstfaktoren kan vi sette inn opplysningen i 

Formel 6 og finne verdien av opsjonene195: 

 #1  # 2 300 , % , 0,5890 300 , % 0,5769

 4,760,357 

 #3 300 , % , 0,1015 325 , % 0,0931

 695,831 

Som det fremgår av tabellen nedenfor er den totale verdien av realopsjonene på FSRUer estimert til ca. 

USD 10 millioner. Dette impliserer en merverdi ift. vårt prisestimat fra nettonåtidsverdimetoden på 

1,30%. 

                                                           
195 Se Bilag 27 for en utdypende forklaring av de minimiale implikasjonene valg av ”markedsporteføljen” synes å ha for 
opsjonsverdiene. I Bilag 27 fremgår det videre en illustrasjon av realopsjonsmodellen som ble utarbeidet i Excel. 
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Tabell 35 – Sammendrag av estimert Verdi på Höeghs realopsjoner pr. 31.5.2013 

 

9.7 – SENSITIVITETSANALYSE PÅ OPSJONSVERDIENE 

Jf. det teoretiske, kapittel 3, fremgår det at B&S-modellens input på forskjellig måte påvirker den 

estimerte opsjonsverdi. Sensitivitetsanalysen er viktig av flere årsaker. For det første kan vi vurdere 

sensitiviteten og påvirkninger fra endringer i forutsetningene. Eksempelvis ser man at en endring i 

utløselsesprisen på opsjon # 3 til USD 300 millioner gir en positiv opsjonsverdi på USD 8,4 millioner, 

sammenlignet med USD 0,666 millioner ved en utløselsespris på USD 325 millioner. For det andre er en 

sensitivitetsanalyse viktig, fordi vi ønsker å øke forståelsen av modellens utfall. I det følgende vil vi 

analysere sensitiviteten gjennom endringer i volatiliteten på det underliggende aktiv, vekst i 

nybyggprisene på kort sikt, endringer i utløselsesprisen, tid til utløp, markedsprisen på nybygg og den 

risikofrie renten. Endringene i opsjonsprisene på bakgrunn av endringer i faktorene fremgår samlet av 

Tabell 35 nedenfor. 

Av tabellene fremgår det at realopsjonenes verdi avhenger positivt av en økning i markedsprisen, tid til 

utløp, den risikofrie renten samt forventninger til prisstigning og volatilitet på det underliggende aktiva. 

Motsatt synker verdien av opsjonene ved en økning i utløselsesprisen. Dette er forenelig med 

tradisjonell opsjonsteori. Det fremgår at opsjonsverdiene er lite elastiske med hensyn til endringer i den 

risikofrie renten. Påvirkningen er markant når det gjelder endringer i tid til utløp, volatilitet og 

forventninger til prisutvikling. Faktorene som har den definitivt største påvirkningen er dog 

markedsprisen på FSRU-fartøy og den kontraktsmessige utløselsesprisen. Det må spesielt tas forbehold 

angående utløselsesprisen som er anlagt i denne oppgaven, da disse er basert på egne antagelser. Hvis de 

faktiske utløselsespriser er forskjellige ser man av grafen øverst til høyre at opsjonsverdien endres 

radikalt. De to mest sensitive faktorene i modellen tilsvarer kanskje de to faktorene det er knyttet mest 

Opsjonsverdier (USD) 10,216,545

Ant. Aksjer 69,885,519
Verdi pr. aksje (USD) 0.15
Verdi pr. aksje (NOK) 0.86
 % av DCF-prisestimat 1.30%

Opsjonsverdi pr. 31.5.2013 (MSCI)
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usikkerhet til i inputet til modellen. Dette svekker det fremkomne resultat, dog ikke selve 

fremgangsmetoden. 

 

Tabell 36 – Sensitivitetsanalyse av verdien på Höeghs realopsjoner 
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9.8 – KONKLUSJON PÅ REALOPSJONSANALYSEN 

I dette kapitlet har vi presentert en metode for verdsettelse av Höeghs realopsjoner på nybygg hos 

Hyundai Heavy Industries. Selskapets tre realopsjoner ble estimert til totalt USD 10 millioner. 

Opsjonsverdiene er svært sensitive ovenfor endringer i noen av input-faktorene i modellen. Vi har 

argumentert for at det underliggende datasettet i stor grad gjenspeiler den potensielle prisutviklingen på 

FSRU-fartøy, slik at prisutviklingen på LNGC forventes å reflektere prisutviklingen på FSRU-fartøy. 

MSCI-indekset blir benyttet som en proxy for ”markedsporteføljen”, jf. avsnitt 9.4. Som det fremgår i 

Bilag 27 viser vi at valget av markedsportefølje har liten innvirkning på de fremkomne verdiene på 

Höeghs realopsjoner.  Dette bidrar til å styrke modellens praktiske anvendelighet, da den er enklere å 

bruke for aktørene.  

Antagelsene som er gjort for at modellen skal fungere innebærer blant annet en forutsetning om at 

opsjonene blir uttøvet så lenge de er ITM ved utløpstidspunktet. I den strategiske analysedelen kom det 

frem at Höegh sjelden har nybygg på spekulasjon. Dette påvirker realopsjonenes verdi negativt og 

svekker modellens praktiske anvedelighet da man kan anta at Höegh ikke alltid vil utløse realopsjonene.  

Verdsettelsesmodellen tar ikke hensyn til den potensielt etterfølgende merverdi fra driften. Opsjoner på 

fartøy kan gi bedre forhandlingsposisjoner i konkurransen om nye FSRU-prosjekter, da opsjonene for 

verftet innebærer en forpliktelse til å levere fartøyet innen en viss tid. Tidlig levering kan også påvirke 

tidsverdien av pengene, fordi tidlig levering er synonymt med at det blir generert inntekter nærmere t=0. 

Oppsummert er det flere usikre momenter tilknyttet modellen. Likevel mener vi at modellen med godt 

formulert input kan benyttes til å vurdere verdien av enkle kontraktsmessige avtaler. Dette impliserer at 

forholdet mellom skipseier og verft kan bli påvirket av den positive opsjonsverdien, og verdiene av 

realopsjonene skal tas i betraktning når partene forhandler om pris. Verftet burde videre ta hensyn til de 

merkostnader som eventuelt skulle oppstå som en følge av kapitalkostnader, rente- og valutarisiko, 

alternativkostnaden og så videre. Når det gjelder realopsjonenes påvirkning på selskapets markedsverdi 

kan man argumentere for at verdien i et teoretisk perspektiv ikke skal inkluderes, da realopsjonsverdien 

stammer fra finansieringen av virksomhetens operasjoner, og således ikke er en del av selskapets 

kjernedrift. 
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KAPITTEL 10 – KONKLUSJON PÅ OPPGAVENS PROBLEMFORMULERING 

I denne oppgaven har vi komplementert den tradisjonelle DCF-modellen med en realopsjonsmodell for å 

vurdere verdien av Höeghs opsjoner på nybygg. Oppsummert mener vi ikke at realopsjonsmodellen i 

særlig stor grad bidrar til å styrke verdsettelsen av selskapet. Bakgrunnen til dette er at sammenhengen 

mellom opsjonsverdiene og selskapets kjernedrift er liten. Med utgangspunkt i det teoretiske 

rammeverket i DCF-analysen fremgår det i avsnitt 5.2.1 at verdsettelsen skal skje med utgangspunkt i 

det som for Höegh kan betegnes som driftsaktiviteter. Vi mener ikke dette er tilfellet når det gjelder 

Höeghs realopsjoner på nybygg.  

Den strategiske analysen reflekterte Höeghs sterke fokus på FSRU-segmentet. Selskapets strategi er 

bygget på det vi mener er rimelige forutsetninger angående sterk vekst og høy profitabilitet i dette 

segmentet. Verdiestimatet pr. aksje med utgangspunkt i DCF-modellen fremkom til ca. NOK 66 pr. 

31.5.2013, noe som indikerer en oppside på 43 % ift. den aktuelle markedskurs. Resultatet fra 

realopsjonsanalysen bidro til en merverdi på ca. 84 øre pr. aksje, en verdistigning tilsvarende ca. 1,3 % 

av vårt prisestimat på ca. NOK 67. I absolutte verdier ble realopsjonene verdsatt til ca. USD 10 

millioner.  

Som det gikk frem av sensitivitetsanalysen på realopsjonsverdien er de fremkomne resultater svært 

variable på bakgrunn av modellens forutsetninger. Resultatet ble derfor svekket pga. usikkerhet i forhold 

til Höeghs faktiske utløselsespriser samt utløselsestidspunkter. Forventningene til veksten i prisene på 

FSRU-fartøy som ble anlagt er ytterligere en diskutabel input  i modellen. Videre synes den utvalgte 

proxy for ”markedsporteføljen” å være av liten betydning for verdien av realopsjonene. 

Til tross for realopsjonsmodellens usikre inputfaktorer mener vi at modellen er i stand til å verdsette 

enklere kontraktsmessige realopsjoner. Dette betinger dog presisjon ift. inputfaktorene. Videre mener vi 

at realopsjonsmodellen skal ha større betydning i forholdet mellom skipseier og verft, her angående 

prisfastsettelsen ved kjøp av nye fartøy, enn i forholdet mellom aksjeprisen og investorene. Dette er 

basert på at USD 4,7 millioner utgjør en relativt stor andel av prisen på et FSRU-fartøy samtidig som 

verdiene av tilsvarende realopsjoner kan ansees som en verdi stammende fra selskapets 

finansieringsaktiviteter. Tap og gevinster relatert til finansieringen av virksomhetens operasjoner skal 

ikke inngå som en del av virksomhetens kjernedrift, og følgelig ikke inkluderes i verdsettelsen av 

selskapet.  
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KAPITTEL 11 – PERSPEKTIVERING 

I det store og det hele har vi i denne oppgaven gjennomført en verdivurdering av Höegh LNG med 

utgangspunkt i DCF-metoden og en realopsjonsmodell basert på B&S til verdivurdering selskapets 

kontraktsmessige opsjoner. I realiteten eksisterer det en rekke andre realopsjonsbaserte problemstillinger 

som kan analyseres. I det følgende vil vi peke på aktuelle problemstillinger som har en viss tilknytning 

til denne oppgaven og som det ville vært interessant å analysere nærmere. 

Med utgangspunkt i analytikerrapportene som ble nevnt innledningsvis går det tydelig frem at det er 

vanlig praksis å verdsette shippingselskaper gjennom en Net Asset Value-metode (NAV-analyse) ved 

siden av DCF-metoden. Det ville derfor vært av interesse å sammenligne disse verdsettelsesmetodene 

med Höegh LNG som casevirksomhet.  

Når det gjelder kontraktsmessige opsjoner i shippingbransjen omfavner dette også charterens rett til å 

forlenge en T/C-kontrakt196 og retten til å kjøpe et skip man har chartret (vi antok at Höegh ikke ville 

utløse sin kjøpsopsjon på fartøyet STX Frontier). For å vurdere verdien av rettigheten til å kjøpe et 5 år 

gammelt fartøy er realopsjonsmodellen i denne oppgaven plausibel å bruke, dog behøver man (ev. en 

proxy) for prisene på 5 år gamle brukte LNGC. For å vurdere verdien av realopsjoner tilknyttet 

forlengelse av T/C-avtaler vil det være naturlig å benytte de historiske spot-prisene/prosjekterte 

fremtidige spot-rater som det underliggende aktiv. Eksempelvis ville det vært interessant å forsøke å 

forecaste spotratene på bakgrunn av en modell i Excel (el. lignende) som inndrar en rekke kvantitative 

variabler (det ville i det hele tatt være interessant å forsøke og bygge en modell som forklarer 

spotprisene i markedet). 

Spesielt interessant mener vi det vil være å utbygge realopsjonsmodellen med en scenarioanalyse. Som 

vi har påpekt i kapittel 9 tar realopsjonsanalysen ikke hensyn til inntektene som stammer fra selve 

driften av fartøyet opsjonen gjelder – eller om Höegh i det hele tatt utløser denne. Hvis en opsjon på et 

nybygg gjør at Höegh stiller sterkere i forhandlingen om nye FSRU-kontrakter vil den etterfølgende 

verdien (dvs. etter at opsjonen er utløst og fartøyet er levert) avhenge av en rekke markedsfaktorer.   

                                                           

196 Se for eksempel Jørgensen, P. T. og Domenico D. G., 2009; Time Charters with Purchase Options in Shipping: Valuation 
and Risk Management. 
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BILAG 

BILAG 1: Overstikt over forventede LNG-produksjonsprosjekter: 

  

 
 
 
 
 

Land Prosjekt Status
Forventet 
oppstart

Eksport-
kapasitet i 

MTPA

Algeria Skikda-GL-IK4 Under-Construct 2013 4.5

Algeria Gassil-Touil FEED 2013 4.7

Angola Angola-LNG Completed 2013 5.3

Australia Australia-Pacific Under-Construct 2014 4

Australia Queensland-Cur FEED 2014 12

Australia Gorgon,-Barrow-Under-Construct 2015 15

Australia GLNG FEED 2015 3.3

Australia Prelude-FLNG FID 2016 3.6

Australia Ichthys FID 2017 8.4

Australia Browse FEED 2017 10

Australia Arrow-LNG FEED 2017 9

Australia Wheastone FID 2017 8.6

Canada Kitimat Approved 2015 10

Canada Kitimat-LNG FEED 2016 5

Egypt Damietta-Train2 FEED 2014 5

Indonesia Donggi-LNG FID 2014 2

Malaysia Melaka-LNG Under-Construct 2013 3.5

Nigeria Brass-Island FEED 2016 10

Nigeria Olokola-LNG FEED 2017 12.6

Nigeria Bonny-Island-SeFEED 2017 8.5

Papua-New-GuPNG-LNG Under-Construct 2014 6.6

Papua-New-GuInterOil Under-Construct 2014 30

USA Sabine Pass 1+2 Approved 2016 7.7

USA Sabine Pass 3+4 Approved 2017 8.3

USA Freeport Approved 2017 8.8

I alt 206.4

Kilde: T ilpasset etter egne antagelser basert på Nordea Markets 27.5.2013

OVERSIKT OVER PROSJEKTER TIL PRODUKSJON AV 
LNG I PERIODEN 2013-2017
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BILAG 2: Produksjonsprosjekter: Oversikt over potensielle FSRU-prosjekter fordelt på geografi 

 
 
BILAG 3: Historisk og estimert fremtidig utvikling i import til Asiatiske land: 

 

BILAG 4: Forventet økonomisk utvikling i utvalgte regioner: 

 

POTENSIELLE FSRU PROSJEKTER ANTALL
Asia 17

Sør-America 5

Europa 4

Afrika 3

Midt-Østen 3

Gulf of Mexico 1

Totalt 33
Kilde: Höegh LNG

LAND 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Japan 58 62 67 69 65 70 79 88 90 93 100 107 119

Kina 1 3 4 5 9 13 15 19 23 29 37 46

Sør-Korea 22        24        25        28        24 32.8 36 35 38 40 40 43 47

India 4          6          7          8          9          9          13        13        12        12        18        19 21

Taiwan 7          8          8          8          9          11        12        13        13        13        13        14 15

Japan, Kina, Sør-Korea, India & Taiwan 91        101      110      117      112      132      152      163      171      182      201      220      249      

Nye markeder* 0 0 1 2 4 7 11 12 13

Asia Totalt 91        101     110     117     112     132     153     165     175     189     212     232     262     

*Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand

Kilder: Nordea Markets 27.05.13, Fearnley 17.12.12, Tradewinds etc.

IMPORTMARKEDET ASIA 2005-2017 (MTPA)

Landgruppe 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Utviklede land 1.23% 2.25% 2.58% 2.61% 2.60% 2.45%

Europa -0.34% 1.07% 1.45% 1.60% 1.62% 1.61%

Verden 3.31% 4.04% 4.37% 4.46% 4.51% 4.49%

Kilde: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2013

BNP FOR UTVIKLEDE LAND 2013-2018
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BILAG 5: Forventet BNP-utvikling i utvalgte land og regioner: (Kilder: IMF) 

 

LAND 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SNITT

Algeria 3.33% 3.43% 3.61% 3.76% 3.83% 3.87% 3.64%

Angola 6.18% 7.27% 7.02% 6.68% 2.77% 6.04% 5.99%

Australia 2.96% 3.31% 3.05% 3.06% 3.23% 3.24% 3.14%

Brazil 3.02% 4.04% 4.13% 4.16% 4.16% 4.16% 3.94%

Canada 1.46% 2.39% 2.49% 2.44% 2.36% 2.19% 2.22%

Chile 4.94% 4.62% 4.60% 4.60% 4.60% 4.60% 4.66%

China 8.04% 8.24% 8.51% 8.53% 8.50% 8.46% 8.38%

France -0,066 0,882 1.46% 1.75% 1.85% 1.90% 1.74%

India 5.68% 6.23% 6.63% 6.86% 6.92% 6.97% 6.55%

Indonesia 6.30% 6.40% 6.44% 6.50% 6.50% 6.50% 6.44%

Japan 1.58% 1.41% 1.05% 1.22% 1.19% 1.13% 1.26%

Korea 2.85% 3.89% 4.03% 3.99% 3.97% 3.97% 3.78%

Malaysia 5.10% 5.20% 5.20% 5.20% 5.20% 5.20% 5.18%

Mozambique 8.40% 8.00% 8.00% 7.82% 7.78% 7.80% 7.97%

Nigeria 7.16% 7.02% 7.04% 7.02% 7.07% 6.75% 7.01%

Qatar 5.20% 5.02% 6.61% 6.21% 7.11% 6.47% 6.10%

Russia 3.37% 3.78% 3.70% 3.60% 3.60% 3.60% 3.61%

Singapore 2.01% 5.13% 4.19% 4.05% 3.98% 3.93% 3.88%

Spain -1.56% 0,738 1.35% 1.46% 1.51% 1.57% 0.87%

Taiwan Province of China 2.96% 3.86% 4.37% 4.47% 4.83% 5.00% 4.25%

Tanzania 6.98% 7.20% 7.05% 6.88% 6.72% 6.62% 6.91%

Thailand 5.88% 4.22% 4.01% 4.50% 4.69% 4.70% 4.67%

Trinidad and Tobago 2.05% 2.52% 2.52% 2.52% 2.55% 2.50% 2.44%

United Kingdom 0,688 1.54% 1.84% 1.94% 2.08% 2.47% 1.97%

United States 1.85% 2.95% 3.56% 3.44% 3.34% 2.92% 3.01%

Total 4.16% 4.68% 4.50% 4.51% 4.41% 4.50% 4.38%

LAND 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SNITT

China 8.04% 8.24% 8.51% 8.53% 8.50% 8.46% 8.38%

India 5.68% 6.23% 6.63% 6.86% 6.92% 6.97% 6.55%

Indonesia 6.30% 6.40% 6.44% 6.50% 6.50% 6.50% 6.44%

Japan 1.58% 1.41% 1.05% 1.22% 1.19% 1.13% 1.26%

Korea 2.85% 3.89% 4.03% 3.99% 3.97% 3.97% 3.78%

Malaysia 5.10% 5.20% 5.20% 5.20% 5.20% 5.20% 5.18%

Singapore 2.01% 5.13% 4.19% 4.05% 3.98% 3.93% 3.88%

Taiwan Province of China 2.96% 3.86% 4.37% 4.47% 4.83% 5.00% 4.25%

Thailand 5.88% 4.22% 4.01% 4.50% 4.69% 4.70% 4.67%

Asia 4.49% 4.95% 4.94% 5.03% 5.09% 5.10% 4.93%

Asia eks. Japan 4.85% 5.40% 5.42% 5.51% 5.58% 5.59% 5.39%

BNP-UTVIKLINGEN FOR UTVALGTE LAND I 2013-2018

BNP-UTVIKLINGEN FOR UTVALGTE ASIATISKE LAND I 2013-2018
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BILAG 6: Forventet eksportvekst i utvalgte land: 

 

 

LAND 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Algeria 9.2        

Angola 5.3        

Australia 16.0      18.3      3.6        36.0      

Canada 10.0      5.0        

Egypt 5.0        

Indonesia 2.0        

Malaysia 3.5        

Nigeria 10.0      21.1      

Papua-New-Guinea 36.6      

USA 7.7        17.1      

Total LNG-produksjon 277      294.7   354.3   382.6   408.9   483.1   

Import ASIA 165      175.5   188.6   211.7   231.6   262.0   

Asias andel av total LNG-produksjon (% ) 60% 60% 53% 55% 57% 54%

 Kilder: www.lngglobal.com, Tradewinds, Nordea Markets 27.5.2013, Fearnley 17.12.12

FORVENTET EKSPORTVEKST 2012-2017
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BILAG 7: Höeghs offentliggjorte resultatregnskap for perioden 2008-2012:  

 

1.1-31.12 (USD`1000) 2012 2011 2010 2009 2008
Fraktinntekter 119,873 105,133 91,975 65,241 64,067
Voyage kostnader -940 -130 -530 -86 -559
Income T/C basis 118,933 105,003 91,445 65,155 63,508
Management income 16,672 4,777 3,484 2,511 2,180
Inntekter i alt 135,605 109,780 94,929 67,666 65,688
Charterhire expenses -20,713 -20,130 -19,244 -20,507 -20,522
Operating expenses -33,106 -32,433 -27,076 -21,875 -26,087
Administrative expenses -8,327 -16,982 -13,549 -10,225 -7,434
Business Development Expenses -26,472 -14,160 -11,076 -6,708 -5,223
Operasjonelt resultat for avskrivninger (EBIT) 46,987 26,075 23,984 8,351 6,422
Gavinst/(tap) på salg av eiendeler 10,405 -80 -3 -13 6,269
Avskrivninger -22,730 -18,150 -13,811 -8,444 -8,557
Reversible impairments (impairments) -1,363 2,947 -4,017
Operasjonelt resultat etter avskrivninger (EBITDA) 34,662 6,482 10,170 2,841 117
Renteinntekter 93 669 223 148 358
Rentekostnader -25,200 -26,770 -22,435 -10,000 -10,344
Andre finansielle inntekter 2,255 777 908 27,701 0
Andre finansielle kostnader -1,157 -611 -47 -3,553 -52,874
Netto finansielle poster -24,009 -25,935 -21,351 14,296 -62,860

Ordinært resultat før skatt 10,653 -19,453 -11,181 17,137 -62,743
Tax -181 201 -787 -81 -204
Ordinært resultat etter skatt 10,472 -19,252 -11,968 17,056 -62,947
Andre, ikke-operasjonelle inntekter
Reclassified over profit or loss (Win/Lost on disc. Oper.) 19,740 21,164 -4,609 -88,425
Net gain (loss) on hedging reserves -21,049 -69,875 -19,725 63,869 -99,881
Other comprehensive income/(loss) for the year net of tax -1,309 -48,711 -19,725 59,260 -188,306
Total comprehensive income/(loss) for the year 9,163 -67,963 -31,693 76,316 -251,253

Höegh LNG Holdings Group - Consolidated statement of comprehensive income
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BILAG 8: Höeghs offentliggjorte balanseregnskap for perioden 2008-2012: 

 

1.1-31.12 (USD`1000) 2012 2011 2010 2009 2008

AKTIVER
Langsiktige aktiver
Immaterielle aktiver
Utsatt skattefordel 789 740 210 42,408
Lisenser, design og andre immaterielle aktiver 73,237 81,955 80,058 74,487 49,239
Langsiktige aktiver
Fartøy 483,683 449,754 466,203 313,253 1,795,937
Depositum for nybygg 5,300
Nybygg 225,716 52,133 108,918 417,012
Utstyr (Equipment) 2,901 2,304 1,382 533 34,595
Langsiktige finansielle aktiver 1,649 107 487 704 17,685
Andre langsiktige aktiver 8,727 8,116 1,412 1,844 6,371
Restricted cash 23,253 12,552 10,216
Investeringer i assosierende virksomheter 5,513
Langsiktige aktiver i alt 819,955 612,961 559,968 499,739 2,368,760

Kortsiktige aktiver
Inventories 84 131 129 119 23,286
Kundedebitorer 5,528 4,850 7,215 6,328 145,650
Verdipapirer (Marketable securities) 113,877 90,098 66,196 386,233
Kontanter og kassebeholdning 132,682 36,614 28,779 21,998 189,663
Rentebærende tilgodehavender 52,628 1,484
Kortsiktige aktiver i alt 252,171 131,693 88,751 96,125 744,832
AKTIVER I ALT

EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER
EGENKAPITAL
Issued capital 699 470 271 271 271
Share premium reserve 344,198 142,487 3,560 365 542,178
Treasury shares -12 -12 -1 -4 -4
Hedging reserves ("Other reserves", 2008-2010) -132,958 -131,649 -81,120 -62,036 -123,997
Other paid in capital -7,815 -8,849
Retained earnings 139,738 130,840 150,800 162,248 228,945
"Equity attributable to equity holders of the parent", 2008-2010) 73,510 100,845 647,393
"Non-controlling" interest -475 861 275,730

EGENKAPITAL I ALT 343,850 133,287 73,035 101,705 923,123

LANGSIKTIGE FORPLIKTELSER
Pensjonsforpliktelser 857 7,986 7,293 5,727 22,544
Langsiktig rentebærende gjeld 538,680 426,269 438,880 395,556 1,684,558
Andre langsiktige forpliktelser 110,648 113,606 60,164 44,141 194,896
Annen langsiktig gjeld 10,799 9,666 9,280 5,168 80,216
Langsiktige forpliktelser i alt 660,984 557,527 515,617 450,592 1,982,214
KORTSIKTIGE FORPLIKTELSER
Kortsiktig rentebærende forpliktelser 20,653 12,872 12,131 7,748 14,306
Kreditorer og annet skyldig 11,940 6,646 8,334 5,839 67,753
Skyldig skatt 112 498 712 202 8,957
Andre kortsiktige finansielle forpliktelser 26,606 24,484 30,727 26,717 69,814
Provisions and accruals 7,981 9,340 8,165 3,059 47,424
Kortsiktige forpliktelser i alt 67,292 53,840 60,069 43,565 208,254
FORPLIKTELSER I ALT 728,276 611,367 575,686 494,157 2,190,468
EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER I ALT 1,072,126 744,654 648,721 595,862 3,113,591

Höegh LNG Holdings Group - Balance sheet
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BILAG 9: Golar LNGs offentliggjorte resultatregnskap for perioden 2008-2012: 

 



129 | P a g e  
 

BILAG 10: Golar LNGs offentliggjorte balanseregnskap for perioden 2008-2012: 
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BILAG 11: Golar LNGs reformulerte resultatregnskap for perioden 2008-2012: 



131 | P a g e  
 

BILAG 12: Golar LNGs reformulerte balanseregnskap for perioden 2008-2012: 
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 BILAG 13: Golar LNGs vektede kapitalkostnader (WACC) 

 

  

Faktor Grunnlag Faktor

rf 10 yrs. NOR statsobl. 2,06 %

Rm Egne analyser + Fernandez et. al. 8,06 %

Beta Bloombergs estimat, 5-års gj.snitt 1,81

Småselskapspremie: PwC (2011), Damodaran (2005), Petersen (2006) 0 %

Avkastskrav på EK  = rf + beta*(rm-rf) + småselskapspremie 0,1292

Gjeldskostnaden Antagelse om = Höeghs kapitalkostnader 5,50 %

EK/(EK+NIBD) Reformulert balanse 31.12.2011 0,41548

NIBD/(EK+NIBD) Reformulert balanse 31.12.2011 0,58452

WACC  = (EK/(EK+NIBD))*re + (NIBD/(EK+NIBD)*rd 8,58 %

EGENKAPITALENS AVKASTKRAV: GOLAR LNG
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BILAG 14: Formler og utdypende kommentarer angående rentabilitetsanalysen: 

 

Avkastning på den investerte kapital (ROIC): 

Avkastning på den investerte kapital (ROIC) beregnes ved å dividere EBIT med den gjennomsnittlige 

investerte kapital i perioden197. I analyseformål er det interessant å se på nivået og den generelle trenden 

i utviklingen. Den investerte kapitals avkastning beregnes som følger: 

  
 

Overskuddsgraden (OG): 

Overskuddsgraden beregnes ved å dividere netto driftsresultat (EBIT) med driftsinntektene. 

Overskuddsgraden gir et mål på inntekten i prosent av driftsinntektene. På grunn av shipping-bransjens 

volatilitet kan det forventes at overskuddsgraden er meget følsom i dagsratene. I gode perioder (høye 

dagsrater), vil normalt overskuddsgraden være relativt høy, mens overskuddsgraden i svakere perioder 

vil være relativt lav. Overskuddsgraden i et selskap må bedømmes i forhold til sammenlignbare 

selskaper og den aktuelle bransjen.  

 

Investert kapitals omsetningshastighet (AOH): 

AOH forklarer en virksomhets evne til å omsette sin investerte kapital i inntekter. En 

omsetningshastighet på 2 betyr at virksomhetens kapital er bundet i (360/2) 180 dager. Shippingbransjen 

er meget kapitalintensiv og har historisk sett en lav omsetningshastighet. 

.   
 

Finansiell gearing (FGEAR): 

Den finansielle gearingen forteller oss om forholdet mellom fremmedkapital og egenkapital. Typisk for 

shippingvirksomheter er en relativt høy fremmedkapitalandel som en følge av høye kapitalkostnader – 

til tross for bransjens høye volatilitet. Finansiell gearing beregnes ved å dividere netto rentebærende 

                                                           

197 Vi benytter gjennomsnittlig investert kapital fremfor ultimo-verdien av denne, jf. Petersen & Plenborg (2012; side 96). 



134 | P a g e  
 

gjeld med bokført verdi av egenkapitalen, der vi pga. volatiliteten i regnskapspostene bruker 

gjennomsnittstall. 

.   æ  
.  ø    

 

Nettolånkostnader (NBC): 

En virksomhets nettolånekostnader svarer sjelden til renten på lån, på grunn av forskjellen på renten på 

utlån og innlån, tap og gevinster på hedging-instrumenter, renteswaps og så videre. NBC beregnes som 

følger: 

  
æ  
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BILAG 15: Oppsummering av rentabilitetsanalyse: 

  

ROE 2009 2010 2011 2012 Gj.snitt

Golar LNG 3.7 % -1.3 % 10.0 % 12.4 % 6.2 %

Höegh LNG 14.9 % -35.4 % -66.1 % 3.9 % ‐20.7 %

ROIC (% ) 2009 2010 2011 2012

Golar  LNG 1.4 % 3.6 % 6.9 % 10.1 % 5.5 %

Höegh  LNG 0.2 % 1.9 % 1.1 % 4.6 % 1.9 %

Overskuddsgrad (OG) (% ) 2009 2010 2011 2012

Golar LNG 10.6 % 24.7 % 40.4 % 48.4 % 31.0 %

Höegh LNG 4.2 % 10.7 % 5.9 % 25.4 % 11.5 %

Inv. Kapitals omsetningshastighet (AOH) 2009 2010 2011 2012

Golar LNG 0.14 0.14 0.17 0.21 0.16

Höegh LNG 0.04 0.18 0.19 0.18 0.15

Finansiell gearing 2009 2010 2011 2012

Golar LNG 1.8 1.7 1.6 0.6 1.40

Höegh LNG 2.0 5.2 4.7 2.2 3.53

Netto lånekostnader (% ) 2009 2010 2011 2012

Golar LNG 0.2 % 6.3 % 4.9 % 6.1 % 4.4 %

Höegh LNG -7.1 % 9.0 % 15.4 % 4.9 % 5.5 %

 **Höegh LNG, kun netto rentekostnader 0.95% 4.89% 5.37% 4.84% 4.0 %

Sammenligning av nøkkeltall mellom Golar LNG Ltd. og Höegh LNG
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BILAG 16: Indeks- og Common-Size-analyse av Höegh LNG: 

 

 

BILAG 17: Common-size- og indeks-analyse av Golar LNG: 

 

 
 

  

1 January - 31 December. USD 1 000
Indexing (2009 = 100) 2009 2010 2011 2012 1. januar - 31. desember
Ref. resultatoppgjørelse Common Size-analyse 2009 2010 2011 2012
Freight revenues 100% 141% 161% 184% Fraktinntekter 96% 96% 96% 88%
Management income 100% 139% 190% 664% Inntekter fra management av fartøy 4% 4% 4% 12%
Total income 100% 141% 162% 202% Inntekter i alt 100% 100% 100% 100%
Voyage-kostnader 100% 616% 151% 1093% Voyage-kostnader 0% -1% 0% -1%
Charterhire-kostnader 100% 94% 98% 101% Charterhire-kostnader -30% -20% -18% -15%
Operasjonelle kostnader 100% 124% 148% 151% Operasjonelle kostnader -32% -28% -30% -24%
Administrasjonskostnader 100% 133% 166% 81% Administrasjonskostnader -15% -14% -15% -6%
Forretningsutviklingskostnader 100% 165% 211% 395% Forretningsutviklingskostnader -10% -12% -13% -19%
Gevinst (tap) på salg av eiendeler 100% 23% 615% -80038% Gevinst (tap) på salg av eiendeler 0% 0% 0% 8%
Impairments 100% 0% -46% 0% Impairments 4% 0% -1% 0%
Operasjonelle kostnader i alt 100% 127% 151% 140% Operasjonelle kostnader i alt -83% -75% -78% -58%
EBITDA 100% 213% 218% 509% EBITDA 17% 25% 22% 42%
Avskrivninger 100% 164% 215% 269% Avskrivninger -12% -14% -17% -17%
EBIT 100% 358% 228% 1220% EBIT 4% 11% 6% 25%
Renteinntekter 100% 151% 452% 63% Renteinntekter 0% 0% 1% 0%
Rentekostnader 100% 224% 268% 252% Rentekostnader -15% -24% -24% -18%
Andre finansielle poster 100% -23% -58% 0% Andre finansielle poster 123% -20% -44% 0%
Netto finansielle poster 100% -56% -101% -34% Netto finansielle poster 109% -43% -68% -19%
Resultat før skatt (EBT) 100% -40% -89% 12% Resultat før skatt (EBT) 113% -32% -62% 7%
Skatt 100% 972% -248% 223% Skatt 0% -1% 0% 0%
Nettoresultat for perioden 100% -42% -89% 12% Nettoresultat for perioden 113% -33% -62% 7%

HÖEGH LNG - INDEKS-ANALYSE HÖEGH LNG - COMMON-SIZE-ANALYSE

1. januar - 31. desember 1. januar - 31. desember

Indeksert (2009 = 100) 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
Driftsinntekter 100 113 139 190 Driftsinntekter 100.0 100.0 100.0 100.0
Operasjonelle kostnader 100 87 104 143 Operasjonelle kostnader 28.0 21.7 21.0 21.1
Voyage and charter-hire expenses 100 82 15 25 Voyage and charter-hire expenses 18.2 13.2 2.0 2.4
Administrasjonskostnader 100 114 169 125 Administrasjonskostnader 9.2 9.4 11.2 6.1
(Loss) on sale of long-lived assets #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! (Loss) on sale of long-lived assets 0.0 0.0 0.0 0.0
Andre operasjonelle gevinster (tap) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Andre operasjonelle gevinster (tap) 0.0 2.6 1.8 0.0
Gain on sale of investee 100 0 0 49 Gain on sale of investee 3.9 0.0 0.0 1.0
Impairment of long-term assets 100 300 33 33 Impairment of long-term assets 0.7 1.8 0.2 0.1
Operating expenses 100 91 83 97 Operating expenses 60.0 48.7 36.2 30.8
EBITDA 100 145 221 328 EBITDA 40.0 51.3 63.8 69.2
Avskrivninger og amortiseringer 100 103 111 135 Avskrivninger og amortiseringer 29.3 26.7 23.4 20.8
EBIT 100 261 526 862 EBIT 10.6 24.7 40.4 48.4
Netto finansielle kostnader 100 3958 3138 2534 Netto finansielle kostnader -0.8 -27.4 -17.7 -10.4
EBT 100 -32 318 730 EBT 9.9 -2.8 22.7 37.9
Skatt 100 87 -104 168 Skatt -0.8 -0.6 0.6 -0.7
Nettoresultat 100 -42 354 776 Nettoresultat 9.1 -3.4 23.2 37.3

GOLAR LNG LTD. - COMMON-SIZE-ANALYSEGOLAR LNG LTD. - INDEKS-ANALYSE
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BILAG 18: Oppsummering av tradisjonell likviditetsanalyse, sammenlignet med Golar LNG: 
 

 

2012 2011 2010 2009 2008 Gj.snitt Saldoer ultimo 2011 2010 2009 2008 Gj.snitt

316.1 83.4 72.3 104.2 1291.8 373.6 Liquidity cycle (days) 29.0 214.5 160.0 43.4 111.7

3.7 2.4 1.5 2.2 3.6 2.7 Current ratio 0.4 0.8 0.9 0.5 0.7

3.7 2.4 0.6 2.2 3.5 2.5 Quick ratio 0.3 0.7 0.7 0.3 0.5

-0.5 0.3 0.4 5.2 CFO to short-term debt ratio 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4

7.3 20.3 3.5 33.3 6167.1 1246.3 Cash burn rate 0.6 2.9 5.6 0.5 2.4

2.1 4.6 7.9 4.9 2.4 4.4 Financial leverage, BV, ultimo 2.0 2.5 2.8 3.8 2.7

0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 Solvency ratio 0.3 0.2 0.3 1.0 0.5

1.4 0.1 0.2 0.0 0.0 0.3 Interest coverage ratio 2.3 0.9 13.6 1.0 4.4

-1.4 0.2 0.6 -3.1 -0.9 Interest coverage ratio (cash) 1.9 1.5 59.1 0.8 15.8

0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 CFO to debt ratio 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

-0.2 0.5 0.5 -0.1 0.2 Capital expenditure ratio 0.4 -3.7 1.2 0.1 -0.5

-1.6 1.0 1.8 26.8 7.0 CAPEX ratio (reinvest, kun depr) 1.4 1.5 1.6 1.6 1.5

SAMMENLIGNING AV HÖEGH LNG OG GOLAR LNG - LIKVIDITETSANALYSE

Langsiktig likviditetsrisiko

Kortsiktig likviditetsrisiko Kortsiktig likviditetsrisiko

Langsiktig likviditetsrisiko

HÖEGH LNG GOLAR LNG LTD.
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BILAG 19: Detaljerte forutsetninger for T/C-inntekter, OPEX, EBITDA, samt eierskapsgrad og utnyttelsesgrader pr. fartøy i 
perioden 2013-2018: 
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BILAG 20: Detaljert informasjon på de historiske administrasjonskostnadene:: 

  

BILAG 21: Detaljerte forutsetninger angående avskrivningsgrunnlag og utvikling i budsjettert flåteverdi: 

USD'000 2008 2009 2010 2011 2012
Salaries 4,700 6,051 5,781 9,437
Benefits employees 66 93 294 376
Bonus 614 1,993 501
Pension costs 374 1,242 1,310 -2,240
Aksjebasert lønn 809
Sosiale kostnader 142 51 1,078 41
Adm. Kostnader 6051 3,314 4,414 4,042 -4,494
Konsulentytelser 1266 1,273 934 2,279 3,653
Ytelser til styremedlemmer 360 60 150 205 243
Annet -243 296
Administrasjonskostn. i alt 7434 10,225 13,549 16,982 8,326

Sammendrag Note 8: Administrasjonskostnader
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BILAG 22: Detaljerte forutsetninger angående avskrivningsgrunnlag og utvikling i budsjettert flåteverdi: 

 

 
 

 

 

BILAG 23: Antagelser og input angående budsjetteringen, sammendrag av tidligere analyser og budsjetteringer i de aktuelle 
poster: 

 

Utvikling i fartøy 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Primo 709,399 787,481 1,476,477 1,596,469 1,804,023
Nettokjøp 92,500 705,000 150,000 240,000 180,000
Avskrivninger* 14,418 16,005 30,008 32,446 36,664
Ultimo 709,399 787,481 1,476,477 1,596,469 1,804,023 1,947,359

BEREGNINGER AV FLÅTENS VERDI I PERIODEN 2013-2018

* Kjøp foretatt med 75 % gjeld. Ved beregning av avskrivninger avskrives ethvert fartøy fullt ut f.o.m. leveringsåret.

USD'000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

FINANSIELLE VERDIDRIVERE

Vekstdrivere

Fraktinntekter (T/C-basis) 1.8% 41.0% 14.3% 14.0% -32.0% 87.7% 80.4% 13.9% 14.8% 3.0%
Inntekter fra management 15.2% 38.7% 37.1% 249.0% -76.9% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 3.0%
Driftsinntekter i alt 2.3% 40.9% 15.1% 24.2% -37.5% 83.9% 78.4% 13.8% 14.7% 3.0%
(Kostnadsdrivere (marginer))
Operasjonelle kostander -39.4 % -32.3 % -28.4 % -29.5 % -24.2 % -25.3% -22.5% -18.8% -18.7% -18.8% 3.0%
Bareboat-kostnader -31.0 % -30.3 % -20.2 % -18.3 % -15.2 % -23.4% -12.7% -7.1% -6.3% -5.5% 3.0%
Fraktkostnader -0.8 % -0.1 % -0.6 % -0.1 % -0.7 % -0.6% -0.3% -0.2% -0.2% -0.1% 3.0%
Administrasjonskostnader -11.2 % -15.1 % -14.2 % -15.5 % -6.1 % -11.2% -8.2% -4.3% -4.3% -4.3% 3.0%
Prosjektutviklingskostnader -7.9 % -9.9 % -11.6 % -12.9 % -19.4 % -21.0% -11.9% -6.9% -6.3% -5.7% 3.0%
Andre kostnader 3.4 % 4.3 % 0.0 % -1.3 % 7.6 %
EBITDA-margin 13.1 % 16.7 % 25.1 % 22.4 % 42.0 % 18.5 % 44.3 % 62.6 % 64.2 % 65.5 % 3.0%
Avskrivninger på fartøy -0.3 % -1.1 % -2.4 % -2.7 % -2.4 % 2.0 % 2.0 % 2.0 % 2.0 % 2.0 % 3.0%
Avskrivninger på  annet driftsmateriel -2.0 % -3.7 % -1.0 % -3.0 % -5.1 % 3.0 % 3.0 % 3.0 % 3.0 % 3.0 % 3.0%
EBIT-margin 0.2 % 4.2 % 10.7 % 5.9 % 25.4 % -2.7 % 22.8 % 48.6 % 50.3 % 52.3 % 3.0%

INVESTERINGSDRIVERE 923% 945% 571% 567% 533% 3.0%

Fartøy og nybygg/omsetning 623.1 % 488.4 % 456.6 % 519.5 % 923% 941% 570% 566% 533% 3.0%
Andre langsiktige aktiver/omsetning 110.7 % 85.5 % 76.6 % 56.2 % 82.3 % 82.3 % 82.3 % 82.3 % 82.3 % 3.0%

NETTO ARBEIDSKAPITAL
Inventories/omsetning 0.2 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.1 % 3.0%
Trade receivable/omsetning 9.3 % 7.6 % 4.4 % 4.0 % 6.3 % 6.3 % 6.3 % 6.3 % 6.3 % 3.0%
Cash and cash equil./omsetning 32.5 % 30.1 % 33.3 % 97.2 % 48.3 % 48.3 % 48.3 % 48.3 % 48.3 % 3.0%
Trade payable/omsetning 8.6 % 8.7 % 6.0 % 8.7 % 8.0 % 8.0 % 8.0 % 8.0 % 8.0 % 3.0%
Income tax payable/omsetning 0.3 % 0.7 % 0.5 % 0.1 % 0.4 % 0.4 % 0.4 % 0.4 % 0.4 % 3.0%
Provisions and accruals/omsetning 4.5 % 8.6 % 8.5 % 5.8 % 6.9 % 6.9 % 6.9 % 6.9 % 6.9 % 3.0%

FINANSIELLE DRIVERE
Nettorentebærendegjeld/investert kap 64.2 % 80.3 % 87.1 % 78.2 % 62.0 % 75.0 % 75.0 % 75.0 % 75.0 % 75.0 % 3.0%
Rentekostnader på gjeld -15.2 % 17.7 % -8.3 % -15.6 % 5.5 % 5.5 % 5.5 % 5.5 % 5.5 % 3.0%

BUDSJETTPERIODEHISTORISK PERIODE

Vekstfaktor:

3.00%

RMINALPERIOD
2018 (vekst)

FORECASTING: RESULTAT-, BALANSE- OG CASH-FLOW-RAPPORTER
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BILAG 24: Pro-forma resultatoppgjørelse og pro-forma-balanse for Höegh LNG i perioden 2013-2018. 

 

  

USD'000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fraktinntekter (T/C-basis) 64,067 65,241 91,975 105,133 119,873 81,465 152,911 275,822 314,274 360,791 371,615

Inntekter fra management 2,180 2,511 3,484 4,777 16,672 3,856 4,010 4,171 4,337 4,511 4,646

Driftsinntekter i alt 66,247 67,752 95,459 109,910 136,545 85,321 156,922 279,993 318,611 365,302 376,261

Operasjonelle kostander -26,087 -21,875 -27,076 -32,433 -33,106 -21,600 -35,328 -52,652 -59,517 -68,617 -70,676

Bareboat-kostnader -20,522 -20,507 -19,244 -20,130 -20,713 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000 -20,000

Fraktkostnader -559 -86 -530 -130 -940 -500 -500 -500 -500 -500 -500

Administrasjonskostnader -7,434 -10,225 -13,549 -16,982 -8,327 -9,526 -12,879 -12,055 -13,791 -15,777 -16,250

Prosjektutviklingskostnader -5,223 -6,708 -11,076 -14,160 -26,472 -17,925 -18,642 -19,388 -20,164 -20,970 -21,599

Andre kostnader 2,252 2,934 -3 -1,443 10,405

Driftskostnader -57,573 -56,467 -71,478 -85,278 -79,153 -69,552 -87,349 -104,595 -113,972 -125,864 -129,025

EBITDA 8,674 11,285 23,981 24,632 57,392 15,769 69,572 175,398 204,640 239,438 247,236

Avskrivninger på fartøy -5,862 -5,695 -12,985 -15,592 -18,842 -16,005 -30,008 -32,446 -36,664 -39,578 -40,765

Andre avskrivninger -2,695 -2,749 -826 -2,558 -3,890 -2,082 -3,829 -6,832 -7,775 -8,914 -9,181

EBIT 117 2,841 10,170 6,482 34,660 -2,318 35,735 136,119 160,201 190,946 197,290

Net interest  income (expenses) -9,986 -9,852 -22,212 -26,101 -25,107

Other financial items -241,180 83,408 -18,864 -48,545 -211

Netto finansielle kostnader -251,166 73,556 -41,076 -74,646 -25,318 -36,768 -68,784 -79,913 -90,413 -98,670 -101,630

EBT -251,049 76,397 -30,906 -68,164 9,342 -39,085 -33,048 56,207 69,787 92,276 95,659

Tax -204 -81 -787 201 -181 0 0 0 0 0 0

Net profit of the year -251,253 76,316 -31,693 -67,963 9,161 -39,085 -33,048 56,207 69,787 92,276 95,659

Balansen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vessels and newbuildings 2,212,949 422,171 466,203 501,887 709,399 787,481 1,476,477 1,596,469 1,804,023 1,947,359 2,005,779

Other long-term assets 131,755 75,020 81,650 84,230 76,689 70,189 129,092 230,337 262,106 300,516 309,532

Langsiktige aktiver i alt 2,344,704 497,191 547,853 586,117 786,088 857,670 1,605,569 1,826,806 2,066,129 2,247,875 2,315,311

Inventories 23,286 119 129 131 84 105 193 344 391 449 462

Kundedebitorer 145,650 6,328 7,215 4,850 5,528 5,409 9,949 17,751 20,199 23,160 23,854

Kontanter og kassebeholdning 189,663 21,998 28,779 36,614 132,682 41,189 75,754 135,167 153,810 176,350 181,640

Kreditorer og annet  skyldig 67,753 5,839 8,334 6,646 11,940 6,855 12,609 22,497 25,600 29,352 30,232

Skyldig skatt 8,957 202 712 498 112 337 620 1,105 1,258 1,442 1,485

Provisions and accruals 47,424 3,059 8,165 9,340 7,981 5,847 10,754 19,187 21,834 25,033 25,784

Nettoarbeidskapital 234,465 19,345 18,912 25,111 118,261 33,663 61,914 110,472 125,709 144,131 148,454

Investert kapital 2,579,169 516,536 566,765 611,228 904,349 891,334 1,667,482 1,937,278 2,191,838 2,392,005 2,463,766

EK, primo 343,850 222,833 416,871 484,319 547,960 598,001

Nettoresultat for året -39,085 -33,048 56,207 69,787 92,276 95,659

Dividendeutbetaling -81,931 227,085 11,242 -6,147 -42,234 -77,719

EK, ultimo 923,123 101,705 73,035 133,287 343,850 222,833 416,871 484,319 547,960 598,001 615,941

Pensjonsforpliktelser 22,544 5,727 7,293 7,986 857

Langsiktig rentebærende gjeld 1,684,558 395,556 438,880 426,269 538,680

Andre langsiktige forpliktelser 194,896 44,141 60,164 113,606 110,648

Annen langsiktig gjeld 80,216 5,168 9,280 9,666 10,799

Kortsikt ig rentebærende forpliktelser 14,306 7,748 12,131 12,872 20,653

Andre kortsiktige finansielle forpliktelser 69,814 26,717 30,727 24,484 26,606

Interest-bearing debt 2,066,334 485,057 558,475 594,883 708,243

Interest-bearing assets

Depositum for nybygg 0 0 0 5,300 0

Verdipapirer (Marketable securities) 386,233 66,196 0 90,098 113,877

Langsiktige finansielle aktiver 17,685 704 487 107 1,649

Andre langsiktige aktiver 6,371 1,844 1,412 8,116 8,727

Restricted cash 0 0 10,216 12,552 23,253

Rentebærende t ilgodehavender 0 1,484 52,628 0 0

Deferred tax assets from pensions 0 0 0 769 238

Interest-bearing assets 410,289 70,228 64,743 116,942 147,744

Net-interest-bearing debt 1,656,045 414,829 493,732 477,941 560,499 668,500 1,250,612 1,452,958 1,643,879 1,794,004 1,847,824

Investert Kapital 2,579,168 516,534 566,767 611,228 904,349 891,334 1,667,482 1,937,278 2,191,838 2,392,005 2,463,766

Income Statement
HISTORISK PERIODE BUDSJETTPERIODE TERMINALPERIODE
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BILAG 25: Pro-forma pengestrømsoppgjørelse for Höegh LNG i perioden 2013-2018: 

 

 
 
 
BILAG 26: Korrelasjon mellom prisutviklingen på LNGC og S&P500 i perioden 1993-2013: 

 

  

USD'000 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EBIT 117 2,841 10,170 6,482 34,660 -2,318 35,735 136,119 160,201 190,946 197,290
Avskrivninger 8,557 8,444 13,811 18,150 22,732 18,086 33,837 39,278 44,439 48,491 49,946
Endringer i netto arbeidskapital
Endringer i inventories 23,167 -10 -2 47 -21 -88 -151 -47 -57 -13

Endringer i trade receivables 139,322 -887 2,365 -678 119 -4,539 -7,803 -2,448 -2,960 -695

Endringer i cash and cash equivilants 167,665 -6,781 -7,835 -96,068 91,493 -34,565 -59,413 -18,643 -22,540 -5,290

Endringer i trade payables -61,914 2,495 -1,688 5,294 -5,085 5,753 9,889 3,103 3,752 881
Endringer i income tax payable -8,755 510 -214 -386 225 283 486 152 184 43
Endringer i provisions and accruals -44,365 5,106 1,175 -1,359 -2,134 4,907 8,434 2,646 3,200 751
Endringer i netto arbeidskapital, i alt 215,120 433 -6,199 -93,150 84,598 -28,250 -48,558 -15,237 -18,422 -4,324
FCFO (Free Cash Flow Operations) 226,405 24,414 18,433 -35,758 100,366 41,322 126,840 189,403 221,016 242,912
Investments, intangible and tangible assets 1,839,069 -64,473 -56,414 -222,703 -89,669 -781,735 -260,516 -283,762 -230,237 -117,382
FCFF (Free Cash Flow to Firm) 2,065,474 -40,059 -37,981 -258,461 10,698 -740,413 -133,676 -94,360 -9,221 125,529
Endringer i Nettorentebærende gjeld -1,241,216 78,903 -15,791 82,558 108,001 582,111 202,347 190,920 150,125 53,820
Netto finansielle kostnader 73,556 -41,076 -74,646 -25,318 -36,768 -68,784 -79,913 -90,413 -98,670 -101,630
Free cash flow to equity 897,814 -2,232 -128,418 -201,221 81,931 -227,085 -11,242 6,147 42,234 77,719
Dividende/transfers to/from SH 126428 202973 -81,931 227,085 11,242 -6,147 -42,234 -77,719

HISTORISK PERIODE BUDSJETTPERIODE TERMINALPERIODE
PENGESTRØMSOPPGJØRELSE HÖEGH LNG 2013-2018
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BILAG 27: Kommentarer og utdypende tabeller til forklaring av realopsjonmodellens verdiestimater samt sammenligning av 

verdiestimatene på bakgrunn av MSCI-indekset og S&P500-indekset (inkl. kommentarer mht. sensitivitetsanalysen og det 

faktum at valg av markedsporteføljen ikke synes å være en viktig variabel): 

 

 

Sammenlignet med S&P500 som ”markedsporteføljen” fremgår resultatene som i tabellen nedenfor: 

INPUT: INPUT:

Forventet prisvekst 2% Forventet prisvekst 2%

r(f) 2.06% r(f) 2.06%

Markedspris 300000000 Markedspris 300000000

Utløselsespris 300000000 Utløselsespris 325000000

T 0.333 T 0.833

OUTPUT: OUTPUT:

St. dev (x)/år 5.38% St. dev (x)/år 5.38%

St. dev (m)/år 18.40% St. dev (m)/år 18.40%

Korr (x,m) 0.1236 Korr (x,m) 0.1236

r(x) -1.48% r(x) -1.48%

r(m) 3.36% r(m) 3.36%

Lambda, m 0.0708 Lambda, m 0.0708

Korr (x,m) 0.1236 Korr (x,m) 0.1236

lambda 0.0088 lambda 0.0088

a-faktor 0.0195 a-faktor 0.0195

d1 0.2250 d1 -1.2730

d2 0.1939 d2 -1.3221

N(d1) 0.5890 N(d1) 0.1015

N(d2) 0.5769 N(d2) 0.0931

Opsjonsverdi (USD) 4,760,357 Opsjonsverdi (USD) 695,831

Realopsjonsverdi (MSCI WI)Realopsjonsverdi (MSCI WI)
Opsjon # 3Opsjon # 1 og 2
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Som det fremgår av tabellene ovenfor (markedsindekset er definert ved MSCI-indekset i den øverste 

tabellen og S&P500 i det nederste indekset). Korrelasjonen litt høyere (0.12) ved bruk av MSCI-

indekset sammenlignet med S&P500-indekset (0,085). Dette kan bedyre at MSCI bedre reflekterer 

prisutviklingen, og hermed risikoen, i realopsjons underliggende aktiva, nettopp prisene på FSRU-

fartøy. Basert på sensitivitetsanalysen som er utført i oppgavens kapittel 9 og de små forskjellene i 

verdiene av realopsjonene med utgangspunkt i hhv. MSCI-indekset og S&P500, kan vi konkludere med 

at valget av markedsindeks ikke påvirker resultatet i veldig stor grad. De viktigste faktorene, som det 

fremgår av sensitivitetsanalysen, er og forblir utløsesesprisen, tid til utløp og forventet vekstrate i prisen 

på realopsjonens underliggende aktiva. 

  

Opsjonsverdier (USD) 10,043,877
INPUT: INPUT: Ant. Aksjer 69,885,519
Forventet prisvekst 2% Forventet prisvekst 2% Verdi pr. aksje (USD) 0.14
r(f) 2.06% r(f) 2.06% Verdi pr. aksje (NOK) 0.84
Markedspris 300000000 Markedspris 300000000  % av DCF-prisestimat 1.27%
Utløselsespris 300000000 Utløselsespris 325000000
T 0.333 T 0.833
OUTPUT: OUTPUT:

St. dev (x)/år 5.38% St. dev (x)/år 5.38%
St. dev (m)/år 14.77% St. dev (m)/år 14.77%
Korr (x,m) 0.084 Korr (x,m) 0.084
r(x) -1.48% r(x) -1.48%
r(m) 7.54% r(m) 7.54%

Lambda, m 0.371 Lambda, m 0.371
Korr (x,m) 0.084 Korr (x,m) 0.084
lambda 0.031 lambda 0.031

a-faktor 0.0183 a-faktor 0.0183

d1 0.212 d1 -1.294
d2 0.181 d2 -1.343
N(d1) 0.584 N(d1) 0.098
N(d2) 0.572 N(d2) 0.090

Opsjonsverdi (USD) 4,689,143 Opsjonsverdi (USD) 665,590

Opsjonsverdi pr. 31.5.2013 (S&P500)Realopsjonsverdi (S&P500)Realopsjonsverdi (S&P500)
(Opsjon # 3)(Opsjon # 1 og 2)
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BILAG 28: Oversikt over FLNG-prosjekter p.t.: 

 

SELSKAP PROSJEKT MTPA TOTAL KOSTNAD KOSTNAD / MTPA

Exxon Scarborough 7.0          20,000                         2,857                           

Shell Prelude 5.3          12,600                         2,377                           

Excelerate Lavaca bay 4.4          2,400                           545                              

Pangea LNG Tamar 3.0          3,500                           1,167                           

GDF Suez Bonapart 2.0          9,000                           4,500                           

Petronas Sarawak Kanowit 1.2          2,000                           1,667                           

Golar Douglas Channel 0.7          500                              714                              

Snittkostnad 1,975                         

Kilder:

http://www.tradewindsnews.com/tankers/318061/golar-firms-flng-play

FLNG-OVERSIKT USD '1000

http://www.tradewindsnews.com/offshore/article314903.ece5

http://www.tradewindsnews.com/offshore/article314903.ece5

http://excelerateenergy.com/news/excelerate-energy-completes-feed-lavaca-bay-lng-project

http://www.energytribune.com/74221/gazprom-banks-on-floating-terminal-for-israeli-lng#sthash.yQdxvUwk.yeaLxpOF.dpbs

http://www.bloomberg.com/news/2013-05-01/santos-gdf-suez-may-add-investor-to-lng-project-in-australia.html

http://my.telegraph.co.uk/divillauk/divilla/17/lifes-a-gas-at-shell/#more-17


